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Szavazzunk a Republikánus Párt jelöltjeire 
Tegyen X-t a Republikánus Párt szavazócédulájára 

(Poli t i<Mil Advcrtiscnuent) 

i . 

SZAVAZZON 

XI George P. Lewis 
Republikánus Jelöltre 

MEGYEI PÉNZTÁRNOKNAK 

Választás 1922 november 8-án 

Képzett—Tehetség* 

*'•"'<"" j" 
(Political Advertisement) 

Henry Ford gyáros 
Herbert Hoovérért 

Nagyhatású kortesbeszédet mon
dott az atnetikai autóipar neszto

ra Hoover felnök érdekében. 

SZAVAZZON 

X | Arthur Morgan 
Republikánus Jelöltre 

PROBATE JUDGE-nak 
"A Vindicator irja, hogy ő tehet
séges és fedtélen karakterrel felru

házott ember." 
Választás 1932 november 

SZENT ISTVÁN MA6YA& 
RÓM. KATH0LIKU3 

HITKÖZSÉGI 
^-Plébános:  » .  . . .  

FT. SÍRÓ LŐRŰTC 
*54 Wilson Ave. Tel. 31805 

Pénteken este mondoftt Henry 
Ford rádió utján közvetített kor
tesbeszédet Herbert Hoover érde
kében. Beszéde folyamán kijelen
tette "ha Hoover elnök a demo
krata párt tagja volna, akkor is 
támogatnám négy év alatt végre
hajtott nagyszerű muikájának el
ismeréseképen." 
&• "Mr. Hoover/ 
'JLsulvosabb terheket visel, jiifrtt 
Ábrahám Lincoln — még pedig 
olyan ijinfeláMozássai,. yiÉli Í4n-
coln mellé állit ja." 

Ford hangsúlyozta, hogy Hoo
ver minden tettét az ország ér
deke irányította és hogy Hoover 
* 'megtartotta lelki nyugalmát 
akkor, amikor mások elvesztették 
a fejüket." 

"És ennek az. eredményeképen 
mar kezdjük érezni Hoover nagy-
tdsserii munkateljesítményének é^ 
eszszerü programjának a jó ha
tását." 

Ford ugyancsak hangsúlyozta. 
hog}* jelenleg a pénzrendszerünk 
módosítása és talpra-álitása a leg
fontosabb probléma. 
' Hoover elnök gyakorlott vol

ta a legjobb bizonyíték arra,Tiogy 
ezt á nagy, életbevágó kérdést is 
Ö és csakis ő tudja megoldani." 

OLVASSA AZ "AMERIKAI 
MAGYAR HÍRLAP"-OT ÉS 
TÁMOGASSA AZ ABBAN 
HIRDETŐ M BÉGEKET Q 

( Polit Í»*;iT Advci-i Tsi'-niciil) 
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SZAVAZZON 

X] Jancsi. GraeR 
Republikánus Jelöltre 

CLERK m OOTTRTS-nfck 

Ugy a törvényhozásban, mint hi
vatalomban kifejtett munkásságom 
tanúskodik képzettségemről, mely 
feljogosít arra, £ogy a november 
8-iki választás s«tiLmáv«l Mijem 
újra való választásomat. 

"Igazságos, hatásos Jb fpadaságoe'' 

Választás 1932 november 8-án 
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Október lS-én és 16-áíi a south 
bendi magyarok fényes keretele 
között ünnepélték South Bendbe 
érkezésük 50 éves jubileumát. 
Még megjelent az öregek közül 
hét. Könnyekkel szemükben. Az 
ünnepi felvonulást az egész vá
ros megbámulta. Az ünnepélyes 
szentmisét rádión továbbította a 
helyi lap. South Bend észrevette 
a magyarságot. En is ott voltam 
a hátsó sorban, mint az első- hit
község egyik volt plébánosa. 
Eszembe jwtotf Toűngfctown ma
gyarság®. Fog^e ju
bilálni?... - -

•F. hó utolsó vasárnapján, 30-án 
fogjuk fölszentelni a Jézus Szive 
szobrát, «elyet a Pi-poly-csaíád 
már régen felajánlott a hitköz
ségnek s végre a hitközség el is 
fogadta. -Ugyanakkor lesz föl
szentelve a Kis Teréz szobra is, 
melyet Pintér Mártonné néhai 
boldogult férje, Scbmied József 

-emlékére ajándékozott templo
munknak. Isten fizesse WÚMUcét 
adakozónak jóságát! 

Kedves Kis Teréz! Bocsáss meg 
a késésért. Alázattal hozom tudo
másodra, hogy Antal barát visz-
sza vonult régi csöndes helyére a 
sarokba. Szent Ferenc alázatos 
fia O és azért nem érzi magát 
sértve. Aki rászorul, ott is meg
találja Őt majd. A Te szobrod 
Antal barát helyére jött. Mrs. 
Tomcsák azonnal gyűjtött.is tisz
teletedre egy énekes szentmisére, 
melyet a szentelés napján fogok 
elvégezni. Szent Teréz, most már 
teljesedett kívánságod. Rajtad a 
sor, hogy megsegítsd, e szegény 
hitközség népét, hogy mindenna
pi kenyere meglegyen. Meglásd, 
tisztelni fogunk és szeretni. Légy 
velünk! Jó lesz? ' 

GEO. p. LEWIS 
MEGYEI PÉNZTÁRNOKNAK 

Gee P. lie wis született 1874 
ben Aberdare, *Wale§sbofi," 51 év 
ota Youngtftown lakosa, mfe és/öt 
gyermek ajija, ezek közül négy 
Yotfngstownban lakik. Lewis 23 
ev óta tagja a Central Christian 
Olturch-nek, bátyja 17 év óta tag-
^ ezen egyháznak. O maga 20 
éven át tanította a Young Men's 
Bible Class-t. Mindig kivette a 
részéit ugy a polgári, társadalmi 
és hitközségi élétbftl. Lewis jelen
leg már második terminusát szol
gálja mint Ohio állam képviselője 
s ezen hivatalában is megnyerte a 
nép bizalmát. Geo. P. Lewis elve: 

(Political Advertisement) 

SZAVAZZON 

GEO. M. 
MONTGOMERY 

County Surveyor-nak 

X|Geo. M. Moatgonerf 

Választás 1932 november 8-án 

SZT. ISTVÁN EGYLET 

Beteg tagok: Pálinkás István. 
P. O. Box 34 Wheatland, Pa. 
Mixich Gáspárné 441 Pasadena 
a ve. B. Tóth Lajosné 1524 Man
hattan ave. Kiss Andrásné 210 
Crescent *ti.* ás ..Schmidt Józsefi M' 
3008 South ave. — Betegség a tit
kárnál jelentendő: l7CHj Oak st 
Telefon 30860. Góber, titkár. 

BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG 

Beteg tcigok: Ajvász Márton 
246 Elm st., Struthers. Kiss An
drásné 216 Crescent st. Vezse Ist
ván 127 Trumbull ave., 'Campbell., 
O. — Betegség nusóczki József 
ügykezelőnél jelentendő 1734 
Silliman street. 

GEO. M. MONTGOMERY 
COUNTY SURVEYOR-KEK 

Nagyon jól ismert néva ma
gyarság előtt Geo. M. Mentgome-
ry neve, aki Mahoning megyében 
született és az itteni public schoo-
lokban végezte el elemi iskolai 
tanulmányait. Mint mérnök okle
velét az Ohio Northern Univer
sity és az Ohio State University 
egyetemeken nyerte el. 

Montgomery, amióta elhagyta 
az egyetemet, minden percét mér
nöki pályájának szentelte, melyet 
mai napig is gyakorolja. 

Amidőn átvizsgáljuk ,G. M. 
Montgomery segélyt nyújtó mun
kásságát, azt látjuk, hogy ab%>an 
nagyon sok magyar ember nevé
vel találkozunk. 

A vizsgálat folytán ugyancsak 
azt látjuk, hogy Montgomery ke
ze alatt, az ő földmérői személy
zete között találunk egy magyar 
embert is, aki már 6 év óta van 
az ő felügyelete alatt a földmérői 
hivatalban alkalmazva. 

Ugyancsak találunk azt b, 
hogy mindazon magyar nevek, 
amelyek Geo. M. Montgomeryhoz 
lettek beadva munkaalkalmak be 
töltése céljából, majdnem minden 
egyes alkalommal vnémi munká
hoz juttatta a névsorban feltűn
teiteket. . IHogyha a segélyezési 
alap" nagyobb lett volna, akkor 
az összes benyújtott kérvények 
nyertek volna elintézést. 

Montgomery mindig becsülete
sen szolgálta, a lakosságot mint 
County Surveyor és ezért megér-

(Politie*! Advertisement) 

SZAVAZZON 

XiFrelM. Griffith 
. Reputöik&Bas 
; Í 

OOUKtT KSOOSOUUMfc 

Választás XS32 Mveestmr MD 

HTVATAIÍOM NMJYVII: 
Stark megye lakossága ... 221,784 

Évi költségvetése $20,780.00 

Montgomery m. lakossága 273.481 
Évi költségvetése $20,200.00 

Summit megye lakossága .. .344,131 
Évi költségvetése . $34,552.65 

Mahoning megye lakossága 236,142 
Évi költségvetése $16,240.00 

1926-tól 1931-ig $26,886.09 lett 
befizetve a megyei pénztárba, mely 
összegben hem foglaltatik a kezeié 
si összeg, mely levonatot, s ágy 
feiiti összeg teljes egésatébn lett be 
fizetve. 

Ugyanezen'időben a fizetések és 
berendezések összege $12,105.10-al 
lett leszállítva. 

(Political AdivexiiseDnenty 

azAVAuoST" 

(Political Advertisement) 

liFrut H. Vogai 
Oonnittwioners' Clerk 

BwPubÜfcántts Jelöltre 
OOtWTY >OOMQttSSIONER-nek 

ií«m agy gyakorWtlt, de egy meg-
«l«l>04MMlt ttaSt tanúskodik igazsá
gáról, tftfves jóinfltüatáról és előzé-
ífesiységéról. 

Calvin Coolidge 
kampánybeszéde 

A volt elnök Hoover mellett tar
tett kampánybeszédet New York
ban huszonkétezer ember előtt. 

SZAVAZZON 
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(PolÍU«»l AdTOTttl— 

X John G. Cooper 
Republikánus Jelöltté 
OONG-RESSMAN -nek 
a 19-ik kerületben. 

Mi kérjttk, hogy minden adófizető 
küzdjön Cooper újraválasztásáért és 
támogassa a Republikánus Párt 
nemzeti, állami és megyei szavazó

cédulát. 

Xj lem leigbiitgir 
Republikánus Jelöltre 

MEGYEI ÜGYÉSZNEK 
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HlfFfAl UBTORMÁTUS 

Ijelkész: 
ULKY ZSIGMOND. 
Templom és parókia: 

7B7 Mahoning Av». TaL S90A9. 

Álarcos bál. A Napsugár Egy
let álarcos bálja hétfőn este lesz a 
Wickliff Manor nagytermében. 
Vendéglátó háziasszonyok lesz
nek Kovács Ferencné, Molnár 
Gyuláné és Pétránszky Józsefné. 
Bálelnök Demény Ferenc. A bál 
tartama fél 9-től 12-ig. Akik a 
templomhoz jönnek este nyolc és 
fél kilenc között, ingyen viszi ki 
őket a bizottság a bál színhelyére. 

A Lorántffy hírekből. A Refor
mátus Loráiitffv Nőegyletünk jö
vő vasárnap délután-három órai 
kezdettel tartja megalakulásának 
$-ik évfordulóját. A nőegyletet 
szervező Nt. Lakv Zsigmondné is
mertetni fog egy kitünö magyar 
Irodalmi müvet. A háziasszonyok 
Tóth l.stvármé, özv. Vargha Ist-
vánné, Ráti Jánosné és Csatlós 
Gáspárné gondoskodnak kitűnő 
kávéról és süteményről. A Lo-

VERHOVAY 10A 

Beteg tagok: Gazdik András 
141 Creed ave., Struthers, 0. Rad-
noty Pál 2018 Salt Spring rd., je
leni. Massilon, O. Mixics Gáspár
né 441 Pasadena av«. Magyar 
József, Williamsfield, 0. Kozma 
Mihályné 321 South Bazelwood 
avenue m Dóka Sándorné 542 
Mabel st..Betegség a titkár
nál jelentendő: • 211 Edward SÍ. 
Telefon 75732. 

50000 TONNA PLÉH RENDELÉS 
A HELYBELI OTÁBAKBAM 

A youngstowni acélmüvek a 
mult napokban 50,000 tonna cine-
zett pléh szállítására kaptak ren
delést. E rendelést a helybeli 
acélműveknek, a szerződés értel
mében, ujev után három hónapra 
le kell szállitasai, 

GÓLYAJÁRAS 

K«ti h. E., 572 B. Avondale 
lakost, valamint nejét október 
9-én a gólya-néni egy leánvgyer-
iiiekkel lepte meg. Ugy az anya 

lántffy Református Nőegyfn leg mint kis 1(.gjobb egész-

"Szolgáld ugy az adófizetőket. 
mint ahogy magad is szeretnéd. | demli, hogy kérdés nélkül őt tijra 
h^íjy téged , Jm^válassza a 

Calvm Coolidge volt elnök 
a new yorki Madison Square Gar-
denben hatalmas kampánybeszé 
det mondott Moover elnök mel
lett. Több mint 'huszonkétezer 
ember előtt beszélt Coolidge, de 
beszédét rádión egész Ameriká
ban továbbították. 

Coolidge beszédében teljes bi
zalmát fejezte ki Hoover gazdasá
gi programjával szemben. Kije 
lentette, hogy a válság mélypont
ján már tul van Amerika és út
ban van már az ország gazdasági 
talpraállitása. Hogy ez igy van, 
az szerinte Hoover elnök érdeme, 
aki megakadályozta a veterán 
bonusznak a demokraták által ja
vasolt folyósítását és elejét vette 
annak, hogy a kincstár csődbe ke
rüljön, ami biztosan bekövetke
zett volna, ha kifizették volna a 
több mint kétmilliárd kitevő bó 
nuszt, , 

Coolidge élesen támadta Roo
sevelt demokrata elnökjelöltet, 
mert az a bonuszra vonatkozóan 
nem nyilatkozott s mert szerinte 
semmi konstruktív péogramot 
nem adott. Ezzel szemben Hoover 
programja konstruktív és a gaz
dasági talpraállitást célzó tervei-
ben egyetlen egy^ osztályról sem 
feledkezik meg. . 

T'"- ' T-y&-
Beszéde további folyamán ww 

•hallgatta el Coolidge, hogy.a- re
publikánusok. választási kilátni, 
nem a legrúzaásabbakp de í azért 
bizik Iloover győzelmében, mert 
az • (wszágnak szüksége van olyaii 
elnökre, mint amilyen IXoaver. 

Feltűnést keltett, hogy . Coo-
jidge a prohibició kérdését égyál-

j - y l ' . f  
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közelebbi rendes havi gyűlését 
kedden, november 1-én fogja meg 
tartani a szokott helyeri. 

Úrvacsora osztás. Templomunk
ban az őszi úrvacsora osztás jö
vő vasárnap lesz. Ezt megelőző
leg, szombaton este nyolc órai 
kezdettel bűnbánati istentisztelet. 
A vasárnapi úrvacsora osztással 
kapcsolatiban emlékezik meg az 
-egyház lelkésze a reformáció (je
lentőségéről is. \ 

Ifjuságtmk munkája. Mult Va
sárnap este a *C. E. áhifatot a« 
egyesület ehiöke Laky László ve
zette. Jövő vasárnapi vezető Var
ga Erzsike. 

Keresztelés. Október Ifl.'&n ke
resztelt** meg az .egyház lelkésze 
Sebő Lajos és Bosnyák Borbála 
szülők szépth 25-én született kis-
tledét, aki a keresztségben az Er
nő-Albert neveket" kapta. Kereszt
szülői Barta Sándor és Er
zsébet. . - ~ 

Bimb^ndlás Xagy Dániel és 
Varga Ágnes szulok 3 hónapos 
kisfiát temette a lelkész f. hó 
22-én. „Nyugodjék békében. 

Köszönet. Takarékossági szom-
,pontból egyházunk prezsbit/Crei 
elhatározták, hogy-a "temploni ta
karítás munkáját wagnkra vál
lalják, dijtahuiul. Eddig -eleget 
tettek Ígéretüknek Bende -Ferenc, 
Pápai 1jávM és S. 'Balogh Ferenc. 
Fogadják az egyház Jciksönetét 
igy nyilvánosan is. 

A &ót ofttakAPfiiidie. Szerdán 
ístenkifiit' az énefiikar gyakorié 
összejövetele. Pétiteken este a 
cserkészek összejövetele. Vasár
nap délelőtt fél 10-kor vasárnapi 
iskola, fél tizenegykor i*teiitisz-

ségnek örvendenek. 

JOHN G. COOPER PÁLYÁZIK 
CONGRESSMAN ÁLLÁSRA 

Jetei d. Ooöp'er }&m\eg 'Ohio 
állani 19-ik kerüle<tének congress-
man-je. Cooper mindig harcolt a 
kongresszusban a -tíép jogaiét. 
Az ő munkássága ismeretes Ohio 
állam egész területén s 'bátran 
állithatjuk, - foogy a kongresszus

iban kevés- olyan congressman fog 
lal helyet mint John «G. Cooper. 

A most lezajló novemberi vá
lasztások alkalmával szavazzunk 
>John ö. Cooper eohgressman-re, 
válassztflí meg Őt újra con press
man-nek, hogy ismét testtel-Mldk-
kel k<^>viselhesse Ohio államol 
Washingtonban. ' 4 : 

tat és ifjúsági társas összejövetel. 
Vacsorára készülünk. Hűséges 

tagjaink és jóbarátaink lehetővé 
tették, -hogy a gyülekeüeti ebé
dünk jól sikerüljön. Felbnzduha 
/i sikeren, a prezsbitérium elfo
gadta Tóth István gondnokunk 
ajánlatát és az általa -ajándéko
zott, bárányból reirdez egy jó- va
csorát november 6-ra eső *vasár-
nap, a templom alatti teremben. 
Mint az ebédhez-szükséges ̂ dolgo
kat öfeszoajándékozták az*egyház 
zat pártoló tagok, hisszük- hogj' 
erre a vacsorára sem kell pénzt 
költeni, hogy a bevétel egyben 
tiszta maradvány is legyen. Elő
re. felhívjuk jóakaróinkat, > & va-. 
csorára, amit. hét órai "kezdettel 
fogunk megtartani. Yacsora fel
nőtteknek csak 25 cent, iskolá
soknak pedig csak 15 cerit lesz. 

Gyakorlatilag id van k 
ezen hivatalra. 

KÉTCENTES POSTABELYEG-
'VISSZAÁLLÍTÁSÁT *$ÉTOLK 
Washingtonban a képviselőház 

postaügyekkel foglalkozó bizott
sága egy általános vizsgálat után, 
arra az elhatározásra jutott, hogy 
a kétcentes bélyeg visszaállitá?sájt 
fogja kérelmezni a decegUierbe^ 
összeülő kongvw^Q^iók * 

Mióta bárom cent, leítt a levél 
elküldésének az ára a belföldi 
posta forgalom nagy mértékben 
megcsökkent. A nagy cégek, -me
lyek kénytelenek több ezer leve
let naponta kiküldeni, vagy saját 
kifutó-embereikkel bonyolítják 1© 
a postaforgalmat, vagv ahol -csak 
leliet levelezőia.pokat hasznádnak. 

A' bizottság decemberben össze
ülő kongresszusának előfogja ter* 
jeszteni javaslatát. - f, 

SZERKESZTŐI tJgfclMfcg 

D. M., Farrell, Pa. — Csakis 
toittplomalapra szánt adományok 
és adományozók névsorát közöl
jük. A 'kellemet 1 enségek elkerü
lése v^ett kihagj^taik. ÍMv. - ^ 

Hü olvasó, Farrell, Pa. — 
On nem hallotta a fegyvergoly 
siivitését.' Mi sjeni. 2. A gorlicei 
áttörés után kezdődött a limano
vai csata. 3. Przemysl várának 
ostroma nem tudjuk pontosan, 
hogy mennyi ideig tairtott, a?t 
tudjuk azonban, -hogj* ugy mint 
minden ostromnak, ugy ennek is 
az lett a vége, hogy a ^védelmező 
hadsereg tovább nem állhatott 
ellent az ostromló ágyutiüznek — 
megadta magát. 4. Addig viszik 
a korsót a kúthoz miig el nem 
törik. * j! 

Ft. JR. tton ű '  t * a .  
Kérjük megnevezni azon lapszá* 
•mot, amelyben iBegjelenfc. #zive>-
sen elküldjük. J 

(r'oüiicíil Advertisc-iiu-nt) 

Kellemes szórakozásról gondos-
ayolclwur'C, E. ,4hi- i-kodni fog » randezöség. . • 

»t*V,0 <.» 
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l (> CQ&ONSSfrméli 
Gyakorlata 4* 

P«Bé ea*n hivam». 
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