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J Fotfó évi aug. 19-én szomba

ton kezdődik a Mahoning De
mokrata Párt és nagyérdemű el-
höke John J. Farrelláltal ren
dezendő piknik, mely a Mill 
Creek Park "SKppery Rock" 
Pavilonjában lesz megtartva, a 
metyfe márá&punk múlt heti 
szántában a magyarság is meg 
lett hiva, hol mindenki díjmen
tesen lesz megvendégelve. A 
program nagyszerűnek ifÉfce 
; Nagy meglepetést twfez 
Magyar "Demokrata Klepb.Záaz-
16 alatt és zenével lesz a pik
nik helyre való bevonulás, miért 
is kérjük a magyar demokratá
kat és azok családját meg ba
rát jaít, hogy jelenjenek meg mi
nél nagyobb számban, hogy az 
amerikai polgártársaink előtt is 
bebizonyítsuk az összetartást 
Mutassuk meg most is, hogy vé
lik tartünk mi is. 
3 Mindenki jöhet, ott költekez

nie nem kell, ingyén lesz meg
vendégelve, de ha korábban akar 

gondoskodni « autókocsikról ^ is; 
ugy hogy a West Side-on az 
uj Magyar Ház helyisége előtt 
a-. Mahoning és Schenley utcák 
sarkári pont 3 óráRor délután 
lesz az autó; az East Side-09 a 
Szent István Wilson Aye.-i ott
hona előtt is 3 óraikor délután 
lesz az autó; Campbellen a Bo-
rak-féle Drug Store előtt a 12th 
Streeten lesz az autó délután 3 
ór|kor$ a So. Side-on a Mr. Da-
ráás tagtársunk South Ave.-i 
üzlete, előtt lesz az autó 3:30-
kor délután. Ezen helyekről a 
Mill Creek Parkba hozzák a ma
gyar vendégeinket. 

Útirány: Glenwood Ave.-tól a 
Canfield Roadon haladva a Bears 
Den Road-ig, hol a Gasolin ál* 
lomást balra hagyva letérni jobb
ra és menni ezen az utón, mig a 
cement hidon átjönnek, azután 
az első útra jobbra térni az Old 
Furnace Roadon, hol az első bal 
slag útra kell térni, honnan egy 
rövid marsolással zászló alatt. 
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kijönni a saját autójával, avagy zenével bevonul az összejött Ma-
hosszabb ideig akar ott elszóra- gyarság. Az odavezeti útirány 
fcozni, ugy hozhat magával, a táblákkal lesz megjelölve. 

Mit akar. J . A Mahoning Megyei Magyar 
A magyar demokrata klub fog Demokrata Kör Vezetősége. 

•*Y FELHÍVÁS 

f; Felkérem a Szt. István Egylet 
tágjait, hogy most vasárnap, Szt. 
István ünnepén testületileg je
lenjenek meg a Szent István 

A POLGÁRI KÖR ÉS SPORT 
- ^ KÖR PIKNIKJE s?%-' 
A West Sidei Polgári Kör és 

Sport Kör ezennel meghívja a 
Youngstown és környéki ma-

templomnál nagymisere jelve- gyarságot egy nagy piknikre, a 
nyesen. Az első padsorok fel 
vannak tartva a tagok részére. 

mely a jól ismert Barta-féle er
dőben lesz megtartva , vasárnap 

Aki teheti, végezze el a gyónást délután szept. 17-én. A rendező 
és testületileg járulunk szent bUottság gondoskodik minden-
áldozáshoz. 5 - ^ 

- fteteg* tagjaink: Hoffef Agd-
rás 211 Edwards St., Vad Ist
ván 27 Palmer Ave., Mislai Já
nos 1236 Dale St., és Hankó 
Margit 2037 S. Heights Ave. Be
tegség a titkárnál jelentendő: 
1*06 Oak St., telefon 30869. 

Góber János, titkár. ikirflx *-• .1 • • • •' .. .. °— 

X WEST SIDE-I MAGYAR 
HÁZ MEGNYITÁSA ÉS 

*7. , T FELAVATÁSA :« /V* 
:*** j. -  ̂
v„ Az ujont\an átalakított West 
Stde-i Magyar Háznak a hiva
talos megnyitása és felavatása 
vasárnap, okt. 1-én lesz meg
tartva. Már is szeretettel meg
hívjuk a youngstowni és kör-

magywfeot. 
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MAGYARHONFITÁRSAKt 
> RENDKÍVÜLI RITKA 
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Két jókarban levőr újon
nan kifestett. Jházat a szép 
North Side-on, Bcyson és 
Thornton ut^ák sarkán cse
kély kamatmentes részlet tör
lesztésre megvenni. ^ L,# 

E két nyolc és hat^szpbás 
modern ház nagy sarok teleki 
kel, becslési értéke ma j? 

^$16,000.00, mind a két ház 
"•om félértéken alul átvehe
tő. -r— Elfogadunk 500 vagy 

*)0 dolláros bankbetét köny-
t is, a hátralékos összeg ka

ja. **t nélkül tíz esztendei bérle
tük bevételéből kifizethető. — 
Tehát minek fizessen házbért, 
amidőn é vagyon bérbevétel
ből az öné lesz. 

Jelenleg e birtok teljesen 
adó- és tehermentes, e szerint 
ritka alkalom egy-két család
nak jó otthont bérleten alul 
megszerezni. 

Érdeklődők forduljanak to
vábbi felvilágosításért G. V. 
Hamory 217 Terminal Build
ing, Youngstown, Ohio. 

féle hüsltő italokról, úgymint jó 
ételekről. ^ 

LÁZASAN 
DOLGOZIK MINDENKI. 

hogy "a National Recovery 
Act intézkedéseit minél gyorsabb 
ban kiterjeszthessék minden 
iparra és a szövetségnek segéd
keznek az állami és városi szer
vezetek az egész országban. 

Minthogy azonban hétezer kü
lönböző iparágat kell szabályoz
ni minthogy azokat előbb 
külön-külön meg kell vizsgálni, 
természetes, hogy a munka hosz-
szabb időt vesz igénybe. 

A kormány tehát nagyon sok 
iparágnak, különösen nagy ipa
roknak ideiglenes rendeletet ad 
ki és csak későbbi időben 4cerül 
a sor a végleges szabályozásra. 

A nagy sietségben természete-
5 sen hibák is történnek és az or
szág közönségének ezeket a té
vedéseket türelemmel el kell vi
selni. * 

Természetes az is, hegy *s tör 
vény rendelkezéseit máris sok 
helyen kijátszák és bár nyíltan 
még csak a harisnya ipar fenye
gette meg Johnson generálist, 
hogy a törvényt meg fogják tá
madni, titokban ezer ^ fronton 
ezer rést vágnak a National Re
covery Act nagyszerű törvé
nyén. Y * " • 

S riiikőzbén a nagy lánetfzle-
tek ellen a kormány máris kény
telén volt vizsgálatot rendelni el, 
mert az egyezséget kijátszák, a 
nagytőke ott küzd ma a özén • 
fronton, hogy a szervezkedés jo
gát még egyszer elvegyék & 
munkástól. . 

"7* * 
- BÁLT RENDEZ 

A Campbelli Kulturkör nagy
szabású bált rendez szeptember 
9-én, szombaton este a Román 
Hallban a baseball csapat javá
ra, amely oly nagyszerűen sze
repelt a Magyar Napon. 

Már most is látszik, hogy ugy 
erkölcsileg, mint anaygilag nagy 
sikere lesz ennek a mulatság
nak, mert aki a múltban elláto
gatott a Kulturkör mulatságaira, 
az bizonyára megint eljön és 
magával hoz két-három barátot 
is, mert jól tudja, hogy a camp
belli fiuk gondoskodnak vendé
geik mulattatásáról. Jó zenéről, 
ételekről és italokról gondosko
dik a Rendezőség. 

x>: 
ELHUNYT MAGYAROK 

A MELLON-MORGAN-
ROCKEFELLER 

Veres András, 56 éves Coits-
ville Rd. 760, Campbell, Ohío-i 
lakos, Abauj megyei származású, 
a Verhovay 108 fiókosztályának 
tagja meghalt szívbajban Camp
bellen 1933 augusztus 12-én: a 
református egyházhoz tartozott. 
Temetése hétfőn volt. Gyászol
ják neje, Andrusko (Rusinak) 
Katalin és mostoha gyermekei: 
Prokop Györgyné, Rusinak Já
nos (Detroit), fivére és nővére 
az óhazában. r „ 

Rudy Jenő, volt youngstowni 
lakos, bankhivatalnok augusztus 
11-én elhunyt New Yorkban. Itt 
Youngstownban gyászolják veje 
és leánya Dr. Schager Jenő és 
neje, szül. Rudy Ilona. 

csoportok minden érdekeltsége 
ott küzdött a széntárgyaláson a 
nuilt héten és mig a bányabárók 
mellett drága és előkelő ügyvé
dek vonultak fel, hogy a kihall
gatásokat figyeljék, a nagytőke 
minden befolyása csendesen is 
felvonult, hogy 4^kulisszák mö
gött dolgozzék. 

Amennyi befolyást a három 
fent emiitett csoport meg tud 
mozgatni — és az nagyon sok —-
az mind megmozdult, hogy a 
széniparnál küzdjek meg azt a 
harcot, ami eldöntetlenül ma
radt, mikor a nehéz ipar ügyét 
tárgyalták. 

A -nehéz ipar ugyan bejelen
tette, hogy a kompánia-junikhoz 
ragaszkodni nem fognak, de 
ugyanakkor bejelentették azt is, 
hogy külső szervezetet, orszá 
gos munkás-frontot 3 felismerni 
nem fognak. Y 

S mikor a kormány a saját 
erejét- sem ismerve —^•elhalas* 
totta a nehéz ipar rendeletének a 
tárgyalását, a nagytőke felvonult 
a szénfrontra. 

Nem azt tárgyalták tehát a 
mult héter Washingtonban 
hogy szervezkedhetnek-e a bá
nyászok az egész országban, 
hanem azt, hogy a nagytőke erő-
sebb-e a kormánynál. 

És mikor a három behemót 
tőke-érdekeltség a mondókáját, 
a 32 és fél centes órabérét és 
házi juniját elmondta, határta 
lan vakmerőséggel egyenesen is 
hadat üzent a kormánynak. 

A Morgan-Rockefeller-Mellon 
érdekeltségek nevében O'Neil 
bányabáró bejelentette, hogy a 
kormány csinálhat egy szén* 
boardot és ha kívánják, ők aí-
zal fognak ugyan tárgyalni, de 
csak mint — egyenrangú felek, 
vagyis nem ismerik el • kor
mány nagyobb hatalmat, 

EZ A SZEMTELEN 
KIHÍVÁS • 

nem inaradt eg^ pillanatra 
sem felelet nélkül^ a kormán}' 
részéről, mert Richberg ügyész 
nyomban kijelentette, hogy a 
bányásznak éppen ugy joga van 
az általános nemzeti szervezke
désre, mint. a bányabáróknak. 

És ma minden jel azt mutat
ja, hogy a bányabárók és raj
tuk keresztül a nehéz ipar óriásai 
— vereséget szenvednek. "-

Talán jobban jártak Volna az 
acélkirályok, ha a szervezet kér
dését ott vívták volna meg, a 
hol annak helye volt, először a 
nehéz iparnál. Mert|ott egységes 
yolt a tőkés front, fe . 

A bányabárók azonban nem 
voltak egységesek és mert a bá
nyászok egy része be is van-
szervezve, a munkások is meg
felelő arányban szót kaptak. 
• Huszonnyolc különböző cso
port ugyanannyi rendeletet kö
vetelt magának az iparban, de a 
nagy többség a három emiitett 
tőke-érdekeltség képviseletében 
minden jogot kikövetelt saját 
magának. 

Voltak azonban bányabárók 
és voltak egész csoportok, akik 
és amelyek egységes rendeletet, 
a szervezet elismerését s becsü
letes munkabéreket kívántak, 
ugy, hogy a szénbányász nem is 
küzdött magában. il<$K 

A CAMPBELLI KULTURKÖR 
RENDKÍVÜLI GYŰLÉSE 

FELSŐ SZÜRETI BÁL 
Í: • NILES-BEN 

í t  '  *  i j j  , ' '•-V'* • '-"v. 
A Niles, O.-i Magyar Beteg-

segélyző' Egylet szeptember 23-
án tartja első szüreti, bálját az 
itteni K. and P. Hall-ban. 

A zenét a youngstowni vonós 
zenekar szolgáltatja. 

A mi külföldi osztályunk 
Üt mint —>Wt a lutoljmil 

latot «SM|l|A mliMkHi KHMII B—WWltliUrim; -
Mos( a» Ma|̂  hesy,MHU«d»ií lBftte. 
lalja, Ü m «iwi • 

* 
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A Campbelli Kulturkör pénte
ken, augusztus 18-án este fél 8 
órakor gyűlést tart saját helyisé
gében. Kérjük minden tag szives 
megjelenését, mert fontos ügyek 
kerülnek megbeszélésre. Erre a 
gyűlésre kérjük a .disztagok meg
jelenését is. 

Zboray István, titk&r. 
—:o: 

BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG 
16-IK OSZTÁLYA 

| ̂  ránk következő vasárnap, 
augusztus 20-án tartja osztá 
lyunk rendes havi gyűlését a 
szokott helyen és időben. Beteg 
tagok: Máji Gábor, Olajos And-
rásné, Jankovics Anna. — Be* 
tegség az ngyi:ezelőnél jelenten
dő: 1739 Silliman St. 
— •> *• • . 1. n..'- HoaMqr Jósasf 

-/ügykezelő, ; 

BOMBA VOLT 
A TANÁCSKOZÁSBAN, 

mikor Frank Toplin, á hírhedt 
nagy független bányabáró állt 
fél beszélni, aki radikálisabb be
szédet tartott akármelyik mun
kásvezérnél. -

Toplin röviderfr é$Tr kedvesen 
beismerte, hogy a déli szénme-
zőkön a bányászt éhbérért dol
goztatják — neki is vannak a 
déli szénmezőkön nagy bányái 
— s hogy azután különböző cí
meken az éhbérből is ellopnak. 

Beismerte, hogy á bányászt 
megcsalják a mérésnél, hogy a 
jancsibankók utján a kompánia 
üzletekbe kényszerítik őket, ahol 
aztán az árak husz-harminc per 
centtel drágábbak és beismerte, 
hogy aki nem akar kompánia ház
ban lakni, azt kilökik a munká-
ból. 

Beismerte, hogy * lelfegyver 
zett bányaőrök és a bányabárók 
szolgálatában álló sheriffek ter
rorban tartják a szénbányászt, 
akit — szerinte — Lincoln elfe
lejtett felszabadítani. 

Mikor mindenki meglepetve,-el 
képedve és a legvegyesebb ér
zésekkel hallgatta a megtért bá
nyabáró beszédét, Taplin kije
lentette, hogy amennyiben a déli 
szénmezők bányászait továbbra 
is kitennék ennek a sorsnak, a 
bolsevizmus karjaiba fogja azo
kat űzni a nagytőke. 

Az illinoisi bányabárókon Ját 
vül Miss Roach, a hires coloradoi 
bánya-asszony is a szervezkedés 
joga és a nagy napszám mellett 
beszélt, a bányászok vezetői te
hát nem voltak magukban. És a 
nagytőke valószínűleg nagyon 
megbánta, hogy a szervezkedés 
kérdését nem fajtolták ki az 
acélfronton, ahol egységes a 
nagytőke. r 

AUGUSZTUS 
22-£N ÚJRA 

összeüf szénkonferencia ab

ban a reményben, hogy akkorra 
a 28 javaslatból egyet csinálnak 
s hogy sikerül megoldást találni 
a szervezkedés jogának kérdésé
ben. v ; . ' 

Közben az acél-ipar sorsa füg
gőben van, aminthogy függőben 
van az autó-rendelet sorsa is, 
amig Henry Fordnak nem mél
tóztatik nyilatkozni, hogy meg
engedi-e a rendelet kiadását a 
kormánynak. 

Sok baj van az olajiparral, a 
m«ly szintén szembe száll a 
kormánnyal és amely azt kéri, 
hogy vagy kevésbé vagy erőseb-

semmibett m kormány prö^anv | hogy az üzemcsökkenés nemi 
ját. lesz állandó és hogy hat hét 

ben avatkozzék a kormány az igy meg lehet érteni, hogy a tű-
olajtermelés sorsába. 

Szerintük a kormány által Id-
vánt maximális munkaidő és mi
nimális munkabér mellett tönk
re kell menni az iparnak, ha 
egyébként a szabad versenyt 
meghagyják és arra kérik a kor
mányt, hogy az olaj árát meg
szabják. Ugyanez a kérése jaagy-
jában a széniparnak is. ' 
^ Amig tehát az arrogáns, elbi

zakodott és falánk nagytőke száz 
éven át folyton azt hirdette, 
hogy a kormány ne avatkozzék 
az üzletbe, ma a multi-millio-
mosok és milliomosok hadserege, 
akik magukat szerették az "ipar 
kapitányainak" nevezni, ott kö
nyörögnek Washingtonban, hogy 
jobban nyúljanak a kormány ré
széről az üzleti dolgokba és az 
árakat is megszabjak*. • 

KÉTSÉGTELEM, 
HOGY NEM < 

' ;r " •. , ;;•••. - ' •>— 

. lehet ezekkel st forradálmi in
tézkedésekkel fele uton megállni. 
Ma tehát azzal van a kormány 
elfoglalva, hogy a munkaidőt és 

napszámot egy-egy Iparban 
megszabja. De holnap és holnap 
után más kérdésekről fognak 
tárgyalni és előbb az árakat, az
tán a kirabolható profitot fog
ják megszabni.^ ; • 

A tőke máris alaposan vissza
él a helyzettel, az, árakat a vég
telenségig eijielték és ki fogják 
előbb-utóbb kényszeríteni a kor
mánytól, hogy a következő logi
kus lépést js megtegye, hogy 
megszabja. .töke engedélyezhető 
profitját. ' 

Senki né higyje, hogy erre a 
kormány nem gondol és biztosra 
veheti mindenki, hogy ebben az 
irányban már kellő előtanulmá
nyokat folytatnak. ' 

A következő három-négy hó
nap azzal megy *el, hogy minden
kit rákényszeritseneic ipar
törvényeken belül. v. való . munká
ra, de a következő tíz-tizenkét 
hónap alatt a hibákat és a téve-
déseket javítják, de azután sorra 
jönnek a többi tépések, amelyek 
fájdalmasabbak lesznek a nagy
tőke számára. 

A kormány azt reméli, hogy 
akkorra a munkás teljesen meg 

Minden munkás-sztrájk, min
den "kivillanó igazságtalanság és 
minden jogos elégedetlenség jog
címet ad a .kormánynak, hogy 
egyre nehezebb kezekkel avat 
kőzzék egy-egy iparág dolgába 
és bár a sztrájkot hivatalosan 
elitélik, annak Washingtonban 
gyakran —• örülnek. 

Az éhbérért dolgozó munká
sok, akik a tétlenség esztendei 
alatt majdnem mindent meg
szoktak, ma szemben találják 
magukat az emelkedő árakkal és 

relmük teljesen fogytán van. 

Hifi ISMÉTELTEN 
FEL KELL 

hivnom minden OÍTOÉÓ Ügyei
mét arra a tényre, hogy a kor
mány a legelső sorban a leg^ 
szerencsétlenebb emberek sorsát 
akarja elintézni, ebben a világí
tásban kell tehát a dolgokat 
meglátni. 

Akármilyen különösnek, akár
milyen gyalázatosnak látszik hát, 
hogy például a mosódák 
(laundryk) munkásainak 25—30 
centet engedélyeznek az ideig
lenes rendeletben és hogy más 

múlva minden egyes ipacágbai* 
éppen ugy, mint a kereskedelem^ 
ben erősen fellendülő rrambaa* 
fognak dolgozni. 

A csökkenő üzemek daejtafc 
hétről-hétre több embert állita* 
nak munkába és a fokozódó ke
resetnek az eredményei pár hét: 
alatt mutatkozni fognak a fo
gyasztásban jíz |jgész*országbaq* 

A forgatóm megcsökkenése aé 
árakat is ̂ megállítja az emelke* 
désben és ehnek is meg less Jó
maga áldásos hatása. 

AZ ÁRAK E^SE MÁK •f. 

mutatkozott ax mult héten. Elő
ször a buza ára esett, mert' kK 
derült, hogy julius elsején közel 
négyszázmillió bushel' tavalyf 
buza volt az országban. - 5 

A gyapot ára szintén • esettj* 
mert még az elpusztított terméi g 
dacára is óriási az idei {érméik 
minden déíi államban. 

De a két nagy szük^^fet 
esései minden egyebet magukkal 
rántottak és a kiskereskedők, tti~ 
datták a gyárosokkal, hogf azr': 
eddigi lehetetlen áremelkedése-

, ,, ket igazságosaknak nem fartjálL-
•paragakban ,S tala kozunk .lyen nagyobb me„nyiségben Mhát yiu. 
berekkel, meg kell értenünk, nem { k 

hogy ezek a munkások idáig fe
le ennyiért vagy még kevesebb
ért dolgoztak; 

Nagyort sürgős az is, hogy aki 
idáig heti tíz dollárt keresett, an
nak ezentúl heti husz dollár le
gyen a jövedelme, de igazán sok
kal sürgősebb, hogy előbb az 
idáig heti ötért dolgozó munká
sok keresete legalább a tizenkét-
tizennégy dollárt elérje. 

A gyalázatosan fizetett keres
kedelmi alkalmazottak már tel
jes mértékben . érzik az ipartör
vény áldásait, mert nem hat
hét dollárokért heti hatvan-het
ven órákat, hanem tizenkét-ti-
zenöt dollárokért heti negyven 
órákat dolgoznak. 

Ebben a tudatban kell a lát
szólag nagyon alacsony jóváha
gyott munkabérekről olvasni s 
akkor megértjük, hogy a kor
mánynak az alulról-felfelé való 
épités a programja éa a szán
déka. 

AZ ORSZÁG GAZDASÁGI 
helyzetében mutatkoztak azok 

a tünetek, amelyeket ezelőtt hat
nyolc héttel ebben a ravatban 
augusztusra jeleztem. 

Az ipari termelés és a keres
kedelmi forgalom meglehetősen 
megcsökkent, ami annyira érthe
tő, hogy előre tudtam azt ebben 
a rovatban jelezni. 

Részben azért csökkent a for
galom, mert az ipartörvényeket 
minden gyáros meg akarta előz
ni, részben azért, mert egy-egy 

Ha tehát lényegesen nem i* 
mentek le a. ruhanemű, stbf árai*, 
de nem is. emelkedte|c azok > 
mult héten és valószínű, hogy ^ 
következő négy héten át nagy-
áremelkedések nem lesznek. 

Nem fontos, hogy az értékpa* 
pirók árai is estek az utóbbi na
pokban, mert azoknak semmi 
közük a gazdasági helyzethez*." 
Azért estek, mert Európa a dol"-
lár árát felhajtja és mert ezen
túl a tőzsdén több pénz kell a 
játékhoz. . , 

Eddig akik spekulálni, gamble* 
rezni akartak, azok tizenöt-hus* 
százalék lefizetése mellett, papí
rokat vehettek. Ezentúl a vásáf 
rolt értékek felét ki kell kész*-
pénzben fizetni és ez természet 
tesen sok kis embert kizárt -% 
szerencsejátékból. 

lesz szervezve es hogy a továb- . . , , . . . ,, , -M UJ JPari rendelet kiadasa utan 
bi lépesekben nagy tamasztekot .,rx» • * *t • • 1 i* ^ az illető ipart joforman újra kell 

szervezni, hogy alkalmazzák az 
uj törvényhez. 

Az egyre fokozódó drágaság 
is sok vevőt visszatart a-piactól 
és az általános nyári üzemcsök
kenésnek is hatása van termé 
szetesen a helyzetre. 

Bátran feltehetjük azonban, 

talál a szervezett munkásban. 

AZ ELNÖK  ̂ , * 
SZTRÁJK- ;'• 
BIZOTTSÁGÁNAK' - ; Vi 

sikerült ugyan békél1 pafáti" 
csolni a szénsztrájkban, de az 
egyezséget a bányabárók, illetve 
az acélmágnások azonnal meg
törték. Súlyos és nyomatékos fi
gyelmeztetésre végre a Frickek 
is engedtek. 

Most az apróbb sztrájkokkal 
van a bizottság elfoglalva, ame
lyekből éppen*elég van az or
szágban. 

A gyárak és kereskedelmi vál-
lalatok légiója visszaélt az ipari 
rendelettel és bár az előirt mini
mális munkabéreket megadta, a 
nagyobb fizetéseket leszállította, 
vagy a nagyobb fizetésért dolgo
zó embereket elknÚföá. 

Rézbén ecek a ciaiások, rész 
ben az ipari r^cteletek kéttd l̂r 
mes kiadása okozilk a wiirájk 
lmt, amelyek — non hátráltatják 

ELADÓ 5 SZOBÁS HAZ 
2 telekkel a Smithíield Street 
szám alatt. A ház kitttnö 
ban van. Elfogatunk bté*kfi»rret 

teljes értékben. Jöjjön a 
FEDERAL SAVINGS 

é. LOAN COMPANY-HOI ^ 
,. ISA Watt Fcderfl &U«ft 

r* 7—01B6 - ^ 
és keresse .» 

MR. 8CHREIBERT 

Férfi és Gyermek Nadrágok, 
Cipők, Sapkák, Kalapok 

Alsónemüek 
Nyaralási, utazási, táboreaial fii-
szerelések a ráfll árakén m% 

mlndt# beszsrszhsták * 
LEGOLCSÓBBAN i 

M. & E. Array Store-báX 
203 EA8T FEDERAL STREET 

Yotingstown, Ohio 
SCHWARTZ ADOLF, U. V. ^ 

Magyarul is beszélünk. ^ 

ZONGORA HANGOLÁS 
Zongoráját hangolom és tisztítom 

A RENDES AR FELÉÉRT 
szeptember elsejéig 

WALTRER BUTLER ^ 
Telefon 39107 — 33109 v ^ 

A CHICAGÓI KIÁLLÍTÁST 4 
LÁTOGATÓ MAGYAROK ^ 

FIGYELMÉBE! 

NEW DRAKE HOTEL 
L. A. DEAKY, tulajdonos . 

6352—6354 Maryland Ave 
Rgy block keletre 
a Cottage Qrove-tól 

Barátságos és tiszta magyar 
szálloda, kfizel a kiállításhoz 

Szobák naponta fl-tál, 
hetenként S4461 feljebb 

Télefcm: Dorehester €S93 
CH1CAOO, ILL. mqm 

J 

ELADÓ ARANYBÁNYA 
isorgalmas és hozzáértő embernek, kevés befektetéssel. 

<1 ft ÍX* Aiepessa meg a Jövőjét* itt1 it jtalnw .. 
S- Még az utóbbi néhés idMcben úi JÓI menő t 

HUS ÉS FŰSZERÁRU ÜZLET ÁTVEHETŐ 
Jelenlegi tulajdonos 30 évi n«héx munka atlü jpOwnŐre 
Az üzlet lehet lakÉMud, vagy anéttcftl, Issetüg as sgte 

Hl megvetető. Tskaréfcbetét h eifogKfa*. 
 ̂ <Sm s ld«é6bw 

- "ARANYBÁNYA"  ̂
408 W. Pwhrml 8trMt Y< 


