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.(Folytatás a 6-ik oldalról) 

A radikális sajtót egy pár 

V 
• "V/ - > M i k  o r  i$r-> 
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Mr. Green, az American La- sok kiérdemesült "vezére. 
ése alkalmat adott rá, hogy a mással. |k°r Federation e jioke megint 

kommunistáknak emelkedő ere- Egyenlőre csak azt tervezik hangos volt a mult heten, 
ét meglássák és hogy a nép a ' jyyan, hogy Európa és az Egye-

nap alatt majdnem teljesen nincstelenek ma már igazán mit Államok vámpolitikájával 
megfojtotta, a radikális elemek1 kétségbe ejtő helyzetét és nagy- zemben közös fronton fognak 
gyülekezési szabadságát telje-1 fokú elkeseredését megismerje, 'eltépni, de a tárgyalások vég-
sen elvette és ilyen viszonyok j Észak-Írország vasúti sztrájk- célja az, hogy vám-uniot hozza-
mellett még az is megeshetik, ja, s a köztársaság hangulata nak létre először a három 61-

: Green ur nem 
'adni a kérdésre. 

•VCv 

» *•' 
• 
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ogy — többséget kap a parla
mentje számára. 

Senki nem tudja, hogy mi a 
Hitler programja, talán még 
maga sincs azzal tisztában, de 
kétségtelen, hogy a német biro
dalomban erős fascista uralom
ra van kilátás. 

Természetesen a radikális 
elemek nem nyugszanak meg 
az$ nélkül az uj helyzetben, na
ponta véres és halálos összeüt
közések vannak a vörösek és a 
Tascisták közt, de Hitler min
dén nap erősebbé teszi a hatal
mát és ha a liberális meg radi
kális elemek nem tudnak vele 
gyorsan elbánni, akkor szomo
rú sors vár a német munkásra. 

A kancellár-diktátort a nagy
ipar és a nagytőke teljes mér
tékben és nyiltan támogatja és 
az ő nyomásukra adott Hinden
burg majdnem szabad kezet 
Hitlernek. v i'- ... • - • "• .• • •, '*•, • • : V# 
AZÁNTÁNT-
ÁLLAMOKBAN 

természetesen kÜlonos Szo
rongással várják, hogy mi lesz 
a Hitler nemzetközi program
ja és el vannak készülve a leg
rosszabbra. 

Minthogy a hadi sarc kérdé
se el van intézve, azt hiszik, 
hogy Hitler első sorban alapo
san fel fogja fegyverezni az or
szágot, s azután nyomban gyar
matokat jövetel a birodalom 
számára. 

Nincs messze áz áz idő sem, 
amikor az északi határok ki
igazítását fogják kívánni és 
kétségtelen, hogy mindezekre 
az ántánt fel van készülve. 

Háborúra senki nem mer gon
dolni és a német birodalom 
nféltányos kívánságait teljesí
teni fogják, akárki lesz Német
országban az uralmon. 

A Hitler uralma csak sietteti 
ezeket a lépéseket egy kevéssel, 

világosan mutatják, hogy Ang- am közt, amelyet esetleg az 
lia az egész Írországot elveszti, sszes délamerikai államok 
amely ugyan ma két darabban vámszövetsége követne. 
van, de amely egységesen fog 
Anglia testéről leválni. EGÉSZ 

A gazdasági helyzet közben LATIN-AMERIKA 
nem javul, s a folyton szaporo- .... t . A . 
dó ellátatlanok terheit a WIÍCÍ- ' ,°ro™mel regisztrálta es szem-
tár alig tudja viselni. t IÍU«' h°S Nicaragua-ban hely-

Franciaországban uj kor- re_f . a béke, mert Sandino for-
mány próbálja meg, hogy meg- ra behódolt az uj elnök-
felelő adóbevételekről igyekez
zék gondoskodni, de senki nem 
jósol hosszú életet a kormány
nak. 

nek. 
A kormányunk által csak 

"banditának" tisztelt szabad
sághős kijelentette, hogy néki 

tudott választ 
a kérdésre. 

A szenátus bizottságának egy, Nem tudott, mert nem akart, 
'.zottsága még mindig Black mert nem is akarhat, mert eszé-
bamai szenátor harminc-órás be sincs, hogy valaha küzdelem-
nkahetére vonatkozó javasla- re szólítsa a Federation tagsá-

. tárgyalta, és Green ur ismét gát. . 
?n volt a kihallgatáson. | Ha egyszer a munkásoknak 
És újra megismételte, hogy igazán fogytán lesz a türelmük, 

"amennyiben sem a munkaadók, ha ők maguk akarják majd a 
sem. a törvényhozók békés uton kezeik közt lévő gazdasági kény-
a rövidebb munkaidőt bevezetni szereszközt alkalmazni, Mr. 
nem fogják, a munkásság gazda- (Green lesz a legelső, aki erről le 
sági kényszer eszközökhöz fog próbálja őket beszélni. 
nyúlni." j Mert a harc végét soha nem 

A munkásság * kezébeft -tévő( láthatjuk, csak azt tudjuk, hogy 
gazdasági kényszer az általános háború közben rendesen ki szok-
sztrájk «s ezt megértette miu- ták a vezéreket cserélni. 
denki. " ' Mert más a békében, a lkai- Eszékről jelentik: Csacsa köz-

Senki azonbatl a Green ur ki- (széken vezérkedni, és más a ka- ség kocsmájában karácsony esté
jelentéseit komolyan nem vette, tonákat az ütközetbe vezetni. 

Mióta Green mester a Fede- j Épen igy más dolog Green 

tagságát, de nem arra, hogy men 
, * * Ji jessze a nagy tőkét. 

Majd ha egyszer a munkás-
vezérekben lesz annyi "nerve* 

jJesz annyi "gumption," hogy tri-
nem is, fognak harcolni, és ez timátumot adnak az éhező em-
nz oka, hogy a mérges ki jelen- berek nevében a tőkének, majd 
tés méregfogát egyetlen egy *5^ ha záros határidőre ígérnek be 
vid szóval kihúzták. " egy nagy sztrájkot, akkor komo-

Az angolok azt mondják, hogy lyan kezdik venni az urakat. 
"I will call your bluff" és ezt | Amíg azonban a nagyon tisz-
Mr. Greennel alaposan megtet- telt nagy vezérek csak bluffol-
ték. ' nak, addig egyetlen szóval. 

És mindaddig, amíg feleletet J egyetlen kis kérdéssel el tudják 
nem ad a rövidke kérdésre, a őket intézni. 
mig egyenes választ nem ad a 
kérdőjelre, üree fenyegetésnek, 
hazug bombasztnak kell tarta
nunk az igéretét, amely csak kalmazni, hogy a munkások sze-
arra volt jó. hogy bolondítsa a1 rény kívánságát elérjék ? 

¥, : 
i. -
9* ' ' 
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When? * *- ^ 
Mikor, Mr. Green, mikor fog-

! ják a "gazdasági kényszert" al-

VÉRFÜRDŐ 
CSACSA KÖZSÉGBEN 

A nehéz belföldi helyzeten teljesen mindegy, vájjon ki kor- , 
kivül a francia kormány előtt m«nyoz az országban és csupán ration elnöke, azóta jó egyné-l urnák és kalandor társainak a 
,tt állnak az amerikai tartozás,!?2 illetéktelen amerikai beavat- hány ígéretet és fenyegetést hal- jó, finom, husz-harmincezer dol-
i fegyverkezési korlátozás kér-! *°zas ellen vezette az évek óta lott tőle az ország, de egyet se láros fizetések fejében nap-nap 
lései és ott van Hitler, akinek 

az uralma nem sok jót jelent az 
európai béke számátfi* 

>után a milliárdosokkal, az ot-

SPANYOLORSZÁGBÁN 
MA MÁR 

nem is forradalmi, hanem 
anarchisztikus állapotok van-

rtott forradalmat 'váltottak be idáig. 

után Honduras T béké?"^ <, ^ e!nökfvel ?s 
^kel3sígeiyel 

nok segítségre siető Mitrovics 
nevü altisztet az egyik golyó bal 
kezén találta  ̂ a másik pedig bal 
tüdejébe ment. A két ismeretlen 
erre a Moravec partján futásnak 
eredt, de Tresnya falunál az ül
döző csendőrök utolértek őket 

harcba bocsátkoztak velülc 

j, a ** 

les 

jén borzalmas vérfürdő zajl°tti 
le. Két fiatalember két nővel mu! 
latozott az egyik asztalnál és 
eközben arra, kénvszeritette ,|Tomasevics csendőr agyonMtte 
tamburást. hogv az "Osztrák ul- az e«>"k ,aU,embert' de 

timátum" oly súlyosan megsebesült. cimü gúnydalt muzsi
kálja. Tudomást szerzett erről i hogy röviddel később meghalt. 

mert a0'Ha ktatáriSáí évckkd előbb' Dctroitban tartott j tárgyalni, és más dolog kiállni a1 Milorádovics rendőrségi Írnok, a Megállapították, hogy a halott 
kalmárjai rá voltak utalva a gyűlésen, hogy az autómunká- piacra és harcolni. |ki a kocsmából a kétférfit és a (

fiatal,ember neve Spaso Gjulum, 
Ha azonban itt a harc egyszeri két nőt bekísérte a rendőrségre, ia mas^e ^ ^ 

csakugyan kitörne, akkor jönne | Az írnok felszólította a fiatal- |e'mene n,e' Vasp Vojvodics. 
sokat pedig minden áron be fog
ják szervezni. Természetes, hogy 

pületet vagy az építést nem 
láttuk. 

Mikor a gyűléseiket New Or
leans magnólíai fái alatt tartot
ták, akkor a déli szövőgyárak 

kalmárjai rá voltak utalva a 
Sandino támogatására és gya-
jíori védelmére. 

A forradalom veszélye ma ez nem történt. 
csak Cubát fenyegeti, ahol yi-' Los Angelesban arról szaval 

nak és az utóbbi hetek szomorú [szont ezt a fenyegetést már tak hogy a Csendes tenger men 
tünetei azt mutatják, hogy a megszokták mert ott forradal-1 tén' ös2cdílt munWás szervezete 

spanyol nép képtelen lesz a pol- mi allapotok vannak, mióta a. iiá f ... . it . d • 6t 
gári forradalomnál és a kapita- Wall Street Machado diktátor-
li8ztikus köztársaságnál meg-ra bizta a kormányzást. 
állani. 

A kormány ugyan elég erély- 4 TÁVOL-KELET , 
lyel van rajta, hogy a rendet FRONTJÁN 
f e n n t a r t s a ,  d e  a  k é t  o l d a l r ó l  j ö - j  , . ,  ,  ,  „  „  
vő támadásokat soká nem birja' a hidegek következteben 
és minden lehetőség meg van 
rá, hogy egy. radikálisabb éra 
fogja kilökni a helyéről. 

Európában azt remélik, hogy 
gy spanyol anarchia esetén a 

nyomában érkező kommuniz
must vagy szindikalizmust lo-
alizálni tudják a spanyol ha

tároknál és hogy az sem lenne 
állandó az országban. 

Azt hiszik, hogy a spanyol 
nép kpmoly és nagyarányú pol-
rárháboruk sorozata előtt áll, 
mert a spanyol földműves sem 

ra, hogy tizenöt éve soha igazán j embereket, vegyék le a sapkáju-
a szervezet nem harcolt, hogy 
semmi egyebet nem tett, mint 
visszavonult a tőke merész e& 
vakmerő támadásai alatt, amíg 
ma végre nincs I* hová vissza
vonulni. 

Ez az oka, hogy Green úrék 
nem. mernek és nem akarnak, és 

kat, mert hivatalos helyiségbe 
léptek. A fiatalemberek egyike 
erre revolvert rántott elő és ez
zel a kiáltással: "Ma leveszed 
a tiedet!" — belelőtt Milora-
dovicsba. A golyó a rendőrhiva 
talnok arcán át a nyakába fúró
dott és kitépte nyelvét. Az ir-

Mindketten Vincse dalmátkoz-
bégből valók. 

költözködik, je
lentse be uj la
kásának pon

tos címét a lap kiadóhivatalában. 
MIELŐTT 

szélcsend van, de a kínaiak azt sze*^y rabszolgáinak a beszer-

mert a diktátort csak abban alrendszert nem fog megtűrni az 
reményben fogja a német nép országban. 
megtürdni, hogy a békeszerző
déseket igazán széttépi. 

És eredményeket kell felmu
tatni ezen a téren minden áron, 
ha azt akarja, hogy a talajt ne 
veszítse el a fascizmus alól. 

ielentik, hogy Japán óriási ará
nyú hadjáratra készül, s nagy 
csapat- és hadiszer szállítások 
vannak folyamatban. 

Kétségtelen, hogy Japán a 
tavasszal Jeholt megszállja, 
hogy azután ujabb és egyre 
ujabb kinai területeket követel
jen és hasítson ki magának. 

Közben a távol-keleti harctér 
európai frontján — a Népligá
ban — beszélnek, beszélnek és 
nég többet beszélnek, de ma 

kommunista, sem szindikalista rn.^r nyitányaié, hogy Kína te
rületi epseget, vagy annak leg
alább a látszatát, megvédeni a 
szent nemzetközi szerződések 

ANGLIÁNAK ^ 
NSGYHÉT 

alatt ajánlatot kell tennie, 
hogy miképen akarja nálunk az 
adósságok ügyét rendezni és az 
angol kormány ezt előre meg 
akarja értetni ezzel az ország
gal. 

Félhivatalos hírek jönnek, 
hogy tizenegyezermillié dollá
ros követelésünket kétezermil
lió dollárral akarják megfizet
ni, vagyis a tartozásainak az 

dtödét sem adná meg Európa. -
Minthogy egyszer már a kö

veteléseink felét elengedtük, 
egy ilyen elintézés azt jelente
né, hogy körülbelül tiz centet 
kapunk meg minden dollárból, 
amit a "hü szövetségeseknek" 
annak idején kölcsönöztünk, a 
többi küencven centet pedig mi, 
az Egyesült Államok megnyo
morított adófizetői fogjuk fi
zetni. 
. Fel lehet tennünk, hogy a 

bankárok fejében már meg is 
: van, sőt hogy régen meg is volt 
ez az egyezség és most már csak 
az van hátra, hogy az elnököt 
és a congresszust "megfőzzék" 
és hogy az egyezséget a polgár
ság torkán is lenyomják. 

Tudnia kell-minden amerikai 
értelmes embernek, hogy ezt az 
egész tervet a mi bankárjaink 
készítették, akik a saját pénzü
ket akarják megmenteni és 
akik megérdemelnék, hogy ha
zaárulásért küldjék őket a bör
tönbe. ' , • 

ANGLIÁBAN 
m 

a munkátlanok forrongása 
okozott gondot a mult héten, 
részben a szerencsétlen Ir hely-
lettel vannak elfoglalva. 

./ A munkátlanok nagy tttnto-

AROMÁN 
STATÁRIUMOD 

állítólag nem azért rendelték 
az országban, mert a nép az 
olaj mezőkön rombolt és lází
tott, hanem azért, mert maga a 
királyság forog veszélyben. 

Románia népe teljesen kiáb
rándult Carollbél, aki felelőt
len elemekre bizta a kormány
zást és aki alatt a korrupció 
még mélyebb lett az országban, 
s undorral és szégyennel néz
nek a király erkölcstelen és sze
mérmetlen életére. 

A Népszövetség átvette Ro
mánia felett a teljes pénzügyi 
ellenőrzést, de.ma már csak egy 
kifosztott üres kasszát őriznek, 
egy teljesen hitelvesztette or-
zágban és igy az ellenőrzés ké

sőn jött. 
Nem sokkal különb a hely

zet Szerbiában, ahol hivatalo
san statáriumra nem kell gon
dolni, mert három éve tényle
gesen már az van az országban. 

A szerb anarchia vetekedik a 
románnal és külföldi szemlélők 
szerint egyszerűen versenyfutás 
van a két király közt, hogy me
lyik veszti el előbb a hatalmát. 

LATIN-AMERIKÁBAN* 
NEM >*.»•. 

történtek nagyobb események 
a mult héten. 

A Chaco fronton változatla
nul véreznek Bolivia és Para
guay szegény katonái, akik ter
mészetesen nem sejtik, hogy az 
amerikai és az angol olajak 
küzdelme küldi őket ágyutölte-
léknek a történelem egyik leg
aljasabb harcterére. 

Columbia és Peru közt egyen
lőre fegyverszünet van és való
színűleg megegyeznek abban, 
hogy Braziliát bírónak hívják 
Letícia vitás ügyében. 

Egyre komolyabb formát ölt 
magára Brazília, Argentína és 
Chile tárgyalása, amely oda 
irányul, hogy a három nagy ál
lam lépjen vámszövetségre egy-

•tem fogják. 

AZ AM ERIK At 
MAGYAROK 

szomorú tömegeit ma a ke-

vezéset ígérték. 
A szövőmukások nincsenek be

szervezve, és arra becsületes kí
sérletet sem tett a Federation 
vagy annak tisztikara. 

Bostonban azt szögezték le, 
hogy nem kell munkabiztositás, 
és nem. kell rendszeres segély 
mert az őket megalázná. Azóta 
hátra arcot csTnaíti^* ebben a 
kérdésben, . ír -- . t i  ;  ^  

Ezekkel izemben rónai égy 
követelés, nincs egy ígéret, nincs 
egy kijelentés és nem is volt, a 
mit betartottak Vflna a léber-
féker vezérek. 

Csak az az egy álmuk valósul 
meg, hogy a sör újra visszajön 
az országba, de az Isten tudja, 
és mindenki más tudja, hogy ezt 
sem a szervezetnek lehet és kell 

« 'f ' 'f ' v« ' \» ' « % »' ' 't • Af ^ r At / \f f 'At ' V» f .t '1 

A 

nyéren kivül semmi nem látszik köszönni. 
érdekelni és a nagy egyletek 
kormányzó testületeinek a gyü-
'ése sem kelt fel nagyobb fi
gyelmet. 

A három kormányzó testálet 
ryülése különösen azt a kérdést 
szerette volna megoldani, hogy 
a nincstelen tagok biztosításait 
megmentsék, de erre a fájó és 
égő problémára nincs megol
dás. 

A bridgeporti szövetség igaz
gatósága szükségesnek tartotta, 
bogy foglalkozzék az egyesülés 
elárult kérdésével, s a gyűlés 
ezen részével külön írásban fo
gunk e lap egy közeli számában 
foglalkozni. 

Ugyancsak külön és többször 
fogunk foglalkozni a Verhovay 
Segélyegylet igazgatóságának 
nagyfontosságú terveivel és uj-
jitásaival, amelyek hivatva van
nak rá, hogy a magyar testüle
teket, 8 különösen a Verhovay 
Segélyegylete£ uj virágzásra 
fejlesszék. 

A Református Egyesület Ve
zértestületének a tárgyalását 
részletesen még nem ismerjük, 
? nem tudhatjuk azt sem, hogy 
mi történik az árvaháznál any-
nyira szükséges változással; 
sem azt, hogy sikerül-e az a ki
tűnő terv, amely a református 
saj tó-organufl)ok egyesítésével 
reméli a hitéletben annyira 
^hajtott békét elérni. 

Mindezekre á kérdésekre kü
lön cikkekben fogunk e lap kö
zeli számaiban kitérni. -

Dohányzók Figyelmébe! 
Amig el nem. fogy, ami rakt&ron 
van. Két éves, nagyszerű hosszú 
levelű dohány pipába, vagy bagó
zásra. 10 (ont $1-50, pipa Ingyen 
hoizá. Fizessen, mikor megkapja 
a poétán. Rendelje meg még ma 

HICKORY RIDGE FARMS 
Dept. 2. Pulton, Ky. 

a test szűrő és tisztító telepe, tehát a test legfontosabb része, ha az ninéi 
rendben, nem lehet egészséges, ha rendben tartja UROSOL-al, ne migen Iflf 
het beteg. — A vesebaj jelenségei: Gyenge látóképesség, ingerlékenység, 
rövid lélegzés, változó étvágy, álmatlanság, idegesség, kevés és forró vize-* 
lés, éles fájás az ágyékban vagy derékban, duzzadt alsó szemek, gyakori ifi
fájás, dagadt láb s heves szívdobogás. Mindezen bajok onnan származnak, 
hogy a testben, a vérben s a csontok közt sok hugysav rakódik le s az nem 
tud eltávozni a testből, innen támad minden fájdalom a csontok között s a 

* köszvényes, csúzos fájdalom. Az * 

Ilyen működés után nem cso
dálhatjuk, hogy Green ur har
cias kijelentéseit sem Washing
tonban, sem máshol" komolyan 
nem vették. 

A politikusok, akik a fencen 
való ülést megszokták, rögtön 
meg is állapították, hogy Green 
ur ezt a kijelentést a szenátus 
bizottsága előtt tette ugyan, de 
nem a szenátorokhoz addresszál-
ta, hanem a Federation lázongó 
tagságához. 

A Federation nyomorgó tag-
saga unja már, hogy Green ur. 
Wolf ur, meg a többi féker ál
landóan a nagytőkésekkel cse
resznyézik egy tálból, hogy ál
landóan a"radikálisok" üldözé
sével vannak elfoglalva, és Cin
cinnatiben megmutattál^ ; hogy 
fogytán van a türelmük. " 

Green ur harcias kijelentései 
hát a munkásságnak szólt, hogy 
azokat még egyszer megnyug 
tassák, hogy azokat ujabb tü
relemre buzditsák, mert ime, 
most már gazdasági kényszer
eszközről beszélnek a nevükben 

Az újságírók egyenesen rö
högtek, mikor Green mester 
ilyen hangosan kezdett beszél
ni, és az egyik mindjárt le is 
akarta a bluffot fülelni. 

Csak egy szót kérdezett az 
American Labor Federation fe
jétől, de Green ur nem tudott 
válaszolni az egyetlen szóból ál
ló kérdésre. ^ 

"Mikorf " ^ : 
Ezt kérdezd az uJsÜ^fró, aki 

szintén tisztában volt vele, hogy 
bluffol a munkások vezére és 
ebben a kérdésben benne volt 
a kételkedés, a gúny, a szatíra, 
amit mind kiérdemelt a munká-

$ 
kizavarja mind a rossz savakat a testből, kitisztítja a szervezetet, miáltal uj 
erőt ad a szenvedőnek. Elgyengült férfiaknak uj férfierőt ad, nőknek, aldlt 

rendetlen havi tisztulásban szenvednek, megbecsülhetetlen. 
.. .. .V. V 'i-.-vlv 
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