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. * ságbtft van t legnagyobb napi* 

r^lapi a Chicago ^Tribune is. 
; "Ujjá szervezik" a Globe & 

l^Rüthers Fire Insurance társasá-
"-sfl&got is, amely a második legna

gyobb tüzbiztositója az ország-
• ; nak és amelynek évi üzlete tul-
-• haladta az ötezerötszáz millió 
^ví dollárt. (Ennyi ára biztosítást irr 

Síiták évente) * 
~«íts Az "újjászervezés" ^csendet 
^csődöt jelent ebben az esetben. 

%Receivert neveztek ki a mult hé-y» 
ten a Rockne Motor Corporation 

felien és a Western Pacific vas
fűt bejelentette, hogy kamat-kö-
telezettségének képtelen eleget 

•„ $tenni* , ^ 

: % A miilt héten tóntaícözott ki a 
.. ^ maga szörnytj és pusztitó nagy-

» v .ságában a hajdan hires és ha
talmas chicagói Strauss cég. bu

kása, amely a háromszázötven 
, , millió dollár ára eladott "érték-

"papír" után csak huszonkilenc-
,r«<*€zer dollár készpénzt tudott a 

receivereknek átadni. 

' AMIG AZ EGYES 
: ÁLLAMOK 

•  '  •  . *  . v . .  r  v  •  '  
... kormányzói és a törvényhozó 
: testületei kétségbeesve kapkod

nak, hogy a kiadásokat csökkent
sék, addig Arkansas állam egy
szerűen csődbe ment, bár a csőd 
nek enyhe forrná ját választotta-

-1,; A szegény , es néptelen állam 
.>Í ^npm kevesebb, mint száznegy

venhat millió dollár utadóssággat 
birt és az sutosleyelek mind öt és 

ihat százalék kamattal jártak, aj 
miket a prosperitás .éveiben 

Jkönnyü eladni.v>-^ *.< 

• Most Arkitffeas' állani egysze-
jrüeft, tudatta az adóslevelek (bon 
dpk) tnlajdonosaivel, hogy ezen-

s;vr^tul cs^k három, százalék kamatot 
t?f itud- éa fog fizetni és a régi adós-

- .r7ley^ket ilyenekre yálfják be. 
<?í%rmés*et«*f«f, a biztosit^ :tár-

saaá^okés bankárok, , amelyek "a% 
,ily^ értékpapírokat eddig siiVe-

x^ sea váaács&ák, tiltakoztakucz el
lj f^dtn ^-jrfjírás éllen, - d«,?|tj;; Icióír-
1| ":t>? tnányzó kijelentette, hogy az 
í ' ^'adókat néni lehet az egekig emel-
f- ?^ni és az ittadókba a farmok tiz-
j; '*;5ezreit elárvereztetni nem fogja. 

- A hitelezők az uj adósleveleket 
f » ^ átvették. Remélhető, hogy a szö-
"-íJ-vétség és á tobbl1 államok követ-
' irr ni fogják ezt a példát és tovább 

mennek égy lépéssel. Egy.re töb
ben és erélyesebben követelik 
ugyanis a józanabb polgárok, 
hogy a szövetségi, állami, me-

V gyei és városi adóslevelek ka-
^ matbevétele után is fizessenek 

'* jövedelmi adót azok, akiknek 4 
-,:^>«jövedelme#után adót kell fizet-
** ni és akik jelenleg negyvenezer 

millió dollár értékű adóslevél ka-
matbevéteiei ?utin ^adót nem fi
zetnek. ' >Ji 
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élete a bankzárlatot még nem 
heverte ki és tekintettel a tiéhány 
ezer bezárt bankra, és az "ujjá 
szervezések" szörnyű vesztesé 
geire, azt hamarosán kiheverni 
nem fogja. V 

Itt-ott már munkához láttak, 
a gyárak legnagyobb része az 
üzemet újra felvette és különö
sen a kiskereskedők üzlete némi-
képen fellendült. 

De az árak minden vonalon 
újra leestek, a rézipar egészen 
csődben ván, a nehéz iparban 
nem akar az üzem indulni, az 
autó-ipar majdnem meg., van béM 
nulva. 1J 

A vasutak emelkedő mennyi
ségben kapják ugyan a rakott 
kocsikat, de az emelkedés a 
mult héten még csekély volt. 

A termények árai elég szilár
dak, de nagy emelkedést nem 
mutatnak és az egyetlen gyapot 
az, amely nap-nap után jobb ára
kat hoz — nem a termelőnék, a 
kinek nincs j már gyapotja, — 
hanem a bankárnak. A gyapot
ra a háborúban szükség van és 
az árak szilárdságának az okát 
abban kell keresnünk. 

Emelkedő ára lesz a 
kornak, mert a tavalyi termés 
kicsi volt és az idén a farmerek 
talán valamivel többet fognak 
kapni a termésért. 

NAGY AKTIVITÁS VAN 
a söriparban és New Yorkban 

például attól félnek, hogy a gyá
rak nem lesznek képesek a pia
cot eleinte ellátni. 

Természetesen a meginduló 
sörüzlet sok millió dollár uj be
fektetést kiván és a hordó, az 
üveg, valamint a többi mellék
iparban egész kis "boons" mutat
kozott a mult héten. 

Azt hiszik, hogy a meginduló 
söripar és sörüzlet két-három
százezer embert juttat lassan 
munkához, de sokan attól fék 
nek, hogy. ez a pünkösdi király
ság nem sokáig tart és hogy a 
munkások száma nyolc héten be
lül a felére fog csökkenni. 

Minthogy a congressus az 
utolsó percben a három és két
tized percentes bort is engedé
lyezte és minthogy ilyen kis al
koholtartalommal bort nem le
het csinálni, valószinü, hogy 
spriccert fognak forgalomba hoz* 
ni az egész országban^ 

Az egyes államok lázas siet
séggel rendezik a prohibiciós tör 
vényeket és ezidőszerint az ál
lamok többségében már gondos
kodás történt róla, hogy április 
hetedikére semmiféle állami tör
vény a sörárusitás utját ae^állla-. 

A TÁRSADALMI ^ 
ESEMÉNYEK 

homlokterében ismét a Moo-
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ney ügy ^1^ áld -ujfl tárgyalást 
kapott California felső bíróságá
tól. 

Mooneyt annak idején tizen
egy vádpont alatt fogták perbe, 
amiből egyet letárgyaltak és 
ezen az alapon élitélték, kilen
cet elejtett az ügyészség, de egy 
vádpotitot fenntartottak, hogy 
az a munkás-rab feje felett Da-
mokles kardként lebegjen. 

Mooney most azt követelte, 
hogy a fenntartott vádpont alap
ján állítsák biróság elé, amit az 
ügyész ellenzett. 

Ma már kétségtelen, hegy 
Mooneyt annak idején ártátlanul 
ítélték el, hogy jussa lenne a 
szabadsághoz, de California kor
mányzója nem meri azt neki 
megadni* *' ; • 

Azt hiszik, högy ámennyíbén 
az uj tárgyaláson elitélni nem 
tudják, a kormányzó meg fog 
neki kegyelmezni a régi itélet 
ügyében is és igy a közel két 
évtizedes rabság után végre ki 
fog szabadulni. Egy ilyen el
intézés természetesen kihatással 
lenne a Billings ügyére is, aki 
Mooneyvel együtt van elitélve. 

A munkásvezéreket annak ide
jén azzal vádolták, hogy a cali-
forniai bérharcok alatt egy otta
ni újság palotáját felrobbantot
ták, ami egy néhány ember halá
lát okozta. 

Kétségtelen, hogy a fiiunkás-
vezérek aktivitása -és izgatása 
részben közvetett oka lehetett a 
megbocsájthatatlan tulkapásnak 
de kétségtelennek látszik az is, 
hogy sem a bűntényben, sem an
nak tervezésében a rab-vezérek
nek részük nem volt s nincs he
lyük a börtönben. 

A SCOTTSBOROI NÉGEfe 
gyerekek ügyét ezen a héten 

nem Scottsborroban, hanem egy 
másik alabamai kis városkában, 
Decaturban tárgyalják. 

A kilenc néger suhancot annak 
idején azért Ítélték halálra, mert 
állítólag - dzsumpolás közben két 
fehér hobo kisasszony ellen er
kölcstelen merényiétet követtek 
el, amit Alabamában — .különö
sen ha négerek a vádlottak *r-
halállal büntetnek. 

A szerencsétlen gyerekek 
ügyét a kommunisták tették a 
magukévá, hogy a négerek közt 
teret nyerjenek a kommunista 
eszméknek, és ez többet ártott a 
gyerekeknek, mint a kisasszo
nyok vallomása, amit az egyik 
különben visszaszívott azóta. 

Alabama "liliom-fehér" lakos
sága felpukkadva tapasztalta, 
hogy a kommunisták belármáz
ták az egész világot, és most 
már el vannak határozva, hogy 
"csak azért is" példát fognak 
mutatni, és nem tűrik meg, hogy 
a külvilág befolyásolja az ál
lam társadalmi és hivatalos rend
jét, amely nem nézi « négert 
embernek. 

Ha a gyerekeket újra elité
lik, azt kétségtelenül legnagyobb 
részt a védőiknek fogják köszön
hetni, akiknek viszont szükségük 
van a propaganda céljára egy 

'csomó néger martirra. 

AZ AMERIKAI ' • 
ZSIDÓSÁG / ; 

olyan széleskörű propagandát 
indított, hogy az uj német kor
mány zsidó-üldözései ellen til
takozzék, amely valósággal meg
ijesztette Hitleréket. 

Nemcsak a kormánynál köve
telték, hogy indítson vizsgálatot 
a németországi vérengzések 
ügyében, hanem megmozdították 
a társadalom minden vallásfele
kezetéhez tartozó tényezőit, és 
élére álltak az egész világ ha
sonló mozgalmának, 

A német kormány természete
sen tagadja az intézményes zsi
dóüldözést, és csak "felelőtlen 
elemek egyéni kilengéseit" haj
landók beismerni, amit azonban 
állítólag már megcáfoltak. 

Hitler a legaljasabb emberi 
indulatokhoz apellált, mikor a 
tömegeket akarta mozgalmának 

megnyerni és ma nem tudja 
letagadni, hogy régebbi beszé
deiben és írásaiban véres szájjal 
uszitott a szocialisták, kommu
nisták és a zsidók ellen. 

A zsidó-üldözések és pogro
mok lukszusát megengedhette 
magának az orosz cárizmus, a 
mely nem akart árut külföldön 
eladni, de nem engedheti meg 
magának Németocczág. 

NEMCSAK NÁLUNK, 
HANEM 

Angliában % világ $&iéi 
civilizált államaiban tapasztalták 
a mult héten a német konzulok, 
hogy a nagykereskedők nem 
akartak a német kereskedelmi 
utazókkal szóba állni és külö
nösen a zsidó vallású kereske
dők nem tágadják, högy bojkot
tálni fogják á német ipart, ha 
a zsidóüldözésekkel fel nem, hagy
nak. ' 

A német kormány most azzal 
nientegetődzik, hogy ők nem fe
lekezet, hanem politikai hitval
lás szerint üldözik a radikáliso
kat, akik véletlen-öl tartoznak a 
zsidó valláshoz. ;* 

Nincs sok értelme ezeknek a 
tiltakozásoknak mindaddig, amig 
a zsidóknak csak a zsidók ül
dözésé, a- radikálisoknak csak a 
radikálisok üldözése, a katholi-
kusoknak csak a hittestvérük 
üldözése fog fájni. 

Majd ha egyszer annyim ci
vilizálódunk, hogy embereknek 
az embertársaik üldözése és öl
döklése fáj, és mindenfelé ilyen 
ocsmányságok ellen tiltakoznak, 
akkor a tiltakozásnak meg lesz a 
kellő hatása. 

EURÓPÁBAN, 
A KULISSZÁÉ 

mögött döntő eseményre, re
vízióra készülnek. 

Nyíltan csak a lefegyverkezési 
konferenciáról Van szó — amely 
különben ismét egy havi szüne
tet rendel el magának a napok
ban — de titokban határ kiiga
zításról beszélnek. 

Természetesen ez nem tetszik 
sem Lengyelországnak, sém a kis 
ántántnak, mert a határokat 
ezeknek «z államoknak a rová
sára igazítanák kif ée a lengyelek 
már szorósább együttműködésre 
léptek a kis ántánttal. 

Kiszivárgó iíirek szerint : a 
francia kormány hajlandó lenne 
nagyobb engedményekre, de a 
saját vazallus államaitól fél, nem 
lehetetlen tehát, -hogy a francia 
külpolitika egy szép napon sza
kit a szövetségeseivel és a — 
németekkid lép közelebbi barát
ságra. 

Revíziót sürget különösen 
Olaszország, és amennyiben a 
kis ántánt meg Lengyelország 
annak hosszabb ideig útját áll-
nák, beláthatatlan kavarodás lesz 
az óvilágban. 

HA GAZDASÁGI BÉKÉT 
nem kötnek, ét ha állandó bé

kében egymás mellett élni nem 
tudnak, akkor az európai álla
mok és nemzetek tönkremen
nek, már pedig békés együtt
működés revízió nélkül lehetet
len. -

A magyar és bolgár miniszter
elnökök kijelentették a mult hé
ten, hogy a revízióért csak bé
kés eszközökkel akarnak küzde
ni, helyzetükben azonban másra 
ugy sem lehetett volná gondol
ni. ' • 

Valamivel harciasabb a Hitler 
kormány, amely állandóan a 
kardját csörgeti és amely a tar
talékos katonatiszteket mozgósí
totta a mult héten. 

A lengyelek a Hitler győző
mének a hirére a korridort és 
Danzig kerületét megszállták, de 
a Liga és a nagyhatalmak pa
rancsa gyorsan kiutasitotta őket 
a megszállt vidékekről. 

A helyzet kulcsa Németország 
kormányának a kezében van, s 
majdnem tisztán tőlük függ 
most, hogy milyen energiával és 
milyen gyorsan fognak jogos 
követelésekkel fellépni. 

pai gazdasági viszonyokat rend-' 
be hozáa, és • hír lehet, akkor hap 
nap után kilátástalanabb és re" 
méiiytelenebb á helyzet az egész 
Európában 

Dacára az attierikai infláció
nak,, amit itt nem is akarnak 
nagyon tagadni, a dollár értéke 
egyre emlekedik, ami azt jelen
ti, hogy valami nagy bizalma 
nincs a jövőben Európa meg
fáradt népének. - ' 

A ny£r elejére várható gaz
dasági világ-konfterenciától sokat 
nem várnak* hacsak a konfe
renciát megelőzőleg megállapo
dás nem jön létre a nagyhatal
mak közt, hogy 'ü Bekét végre 
helyre állítsák. 

Európábán sokat aggódnak 
Spanyolország -soráán, ahol a 
polgári békesség nem tud helyre 
állni, és ahol a szocialista kor
mányzat ellen egyre nagyobb el
keseredés mutatkozik •• bizonyos 
elemek részéről. 

NÉMETORSZÁG 
LAKOSSÁGA 

teljesen meg van kábtlfva s a 
Hitler követői csodákat várnak 
a diktátortól. 

Eddig a hatalom uj birtokosai 
megelégedtek azzal, hogy vagy 
hatezer radikális németet el
csuktak, hogy egy pár százat 
megöltek, és hogy vagy kétezer 
zsidót kiraboltak és vagy hát-
vanat meggyilkoltak. 

Ha egyebet is csinálnak a nem
zet érdekében, azt idáig eltit
kolták, mert a hivatalos prog
ram csak arról beszél, hogy a 
radikális szervezeteket ki-irtják, 
és Németországot fáscista elvek 
alapján fogják kormányozni. 

" A világ szocialista és kommu
nista munkásai azonban' nem 
fogják tétlenül nézni a német 
öldökléseket, és találnak majd 
módot rá, hogy a földalatti szer
vezkedést lehetővé tegyék * ne
met elvtársak számára. r 

Ebben a pillanatban a német 
szervezetek teljesen meg vannak 
dermedve, de az utolsó napokban 
a betiltott német kommunista 
újságok újra megjelentek az ut
cákon, és nem lehetetlen az Serri, 
hogy polgárháborúk vagy állan
dó lázongások lesznek a biroda-
Ipmba 

LATIN-AMERIKÁNAK 
csendes napjai voltak a mult 

héten> A Chaco fronton a harc 
változatlanul dühöngött, és Bo
livia hadserege egyre több he
lyen tért át nagyméretű táma
dásokba. Ugy látszik, hogy a 
német tisztek vezetése alatt és 
a Wall Street pénzén nagysze
rűen felszerelt bolíviai hadsereg 
a háborúban győztes lesz. 

Braziliában a főváros lakossá
ga azzal lepte meg a polgárságot, 
hogy külön szocialista-fascista 
államot akarnak csinálni Rio de 
Janerio területéből és ilyen érte
lemben követelik az alkotmány 
megváltoztatását a tavaszra. 

Peru és-Columbia közt további 
összecsapások nem voltak, bár 
Peru még nem jelentette ki, hogv 
engedelmeskedni fog-e a Ligá
nak, amely a vitás területek ki
ürítésére utasította, ... 

Még Cubában is csendesség 
volt a mult héten s mindössze 
két bombarobbanásról számolnak 
be a titokban továbbított sür
gönyök. amelvek azonban na

gyobb károkat nem tett 
Mexicoban ugy vált 

meg az alkotmányt, hogy 
tul egy ember csak egysz< 
het elnöké a« országnak, senat 
csak kétszer, congressmen caiÉ  ̂
háromszor lehet egy-egy polgár, 
vagyis az államhatalom nem ét-
hetik örökre egy-egy. klikknek a-
kezébe. 
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természetesen semmiben sem 
járul hozzá, hogy a zilált euró-

OROSZ FERENC 
ÍÁDIÓ ZENEKARA -

elvállal zenéi kiszolgálást 
Táncmulatságok, Bál, 

Lakodalom és má  ̂alkalmakra 
Cim: FRANK OROSZ 

23 Rhoda Avt. Younfttown, O. 
Elsőrangú hegedű tanítja 
háznál vagy házon kívül 
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á test szűrő és tisztító telepe, tehát a test legfontosabb része, ba az "««fy ̂  
rendben, nem lehet egészséges, ha rendben tartja UROSOL-al, ne migen lök
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 fó-  ̂ űfr': „ 
fájás, dagadt láb s heves szívdobogás. Mindezen bajok OIUMHI származnák,f . 
hogy á testben, a vérben s a csontok közt sok Xragysav rakódik le s az irf 
tud eltávozni a testből, innen támad minden fájdalom * csontok között t á ̂  - H. 

. _ köszvényes, csúzos fájdalom. A* * * 
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kizsvirji lütiiiS t (essz savakat a testből, kitisztít ja a szervezetet, mláltaT uj 
erőt ad a szenvedőnek. Elgyengült férfiaknak uj férfierőt ad, nőknek, «Víir 

rendetlen havi tisztulásban szenvednek, megbecsülhetetlen. -
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