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Tavaszi szellő leng . . . ébred a rét, erdő .. , r
S remény zöldje csak a mi lelkűnkön nett nÉÍ.
Párját a madár is már kérési, hivja ...
S a mi nemzetünknek meg van ásva sírja!'. ' ; ' ;
—
Mikor minden újra föéled, föltámad,
Magyar! . . . akkor ölik meg a te Hazádat ...
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Ne ünnepeljünk hát ma

A VERHOVAY FIÓK
TAGJAIHOZ.

elszánt magyarok!

MÁSOK VÉLEMENYE ~

felkérem a 231-ik számú Verhovay fiók összes tagjait, hogy
jöjjenek el a most vasárnap dél*
után tartandó gyűlésünkre, mer|
fontos dologrdfl lesz szó. Most
választjuk meg a delegátust a
konvencióra és most foglalko
zunk az Amerikai Magyar Szövet
béggel, amely a közelmúltban ha
tásos és derék munkát végzett a
magyarság érdekében. *
T||ftelettel
Tomcsányi Géza, elnök.
KÖVETENDŐ PÉLDA

Dr. Pólya László, a Buffaloban,
megjelen® *4-ápBeFÍli#,rtf. Röfftöaaött gyűjtés az éhező
laj^ szerkesztője irja az alábbi cikket* * gyermekek javára.
<4Z AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG MUNKÁJA f

K. *!"••,
>,r
S$€

& •-

* <;

,±~

"
,r| s

'1

*&

.'.-i-f .'.'.v.: r:.i'^^.. ;:'r; •" i*% ;\ -.'V-:^
•hHt

i

Mationatüulors
SUITS ortd OVERCOATS

MADE TO MEASURg

111 WEST FEDERAL STREET
Br&nehM Is Youngstown, Cleveland, Detroit, ToMot Akron,
Kaat Liverpool and other oitlea.

Economy
Qhoe
kJtore
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A- Éiuutolt, kiiUiaSfcjá ;• • az; eFé($táijyes iiáinftút, tisztfltt,
becsület illeti. Az amerikai magyar közélet régi hibája az, hogy

I-V-: Y^iamennyi intézményünk t'elol megalkotott véleményébe* esököayöfién ragaszkodik akkur is, amikor az a bizonyos intézmény akár a
vezetőségben beállott személy, akár az eljárásban alkalmazott irány
változtatások alapján a maga életrevalósága mellett a munka ered
ményeivel tetoiS v*íloüiá#fe^,
"•
'
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221 East
Federal St
#gyelj<»
«r eimrq.;

Most vegyen cipőt

As égboltunk sötét. . . messze a virradat
De — meglátjuk még mi majd a — napsugarat!
Esküszünk, hogy bár most sujt a sors haragja,
Magyar lesz a magyar föld minden darabja! . . .
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2SO West
Federal St.

A mi egünkön a csillag még nem ragyog!
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Qhoe
K-Jtore

A magyar nemzetnek nagygyá kell még lenni!
És ezért érdemes küzdeni, szenvedni!
Az egységes, ősi Magyar Haza földje
'/
Miénk lesz, magyarok, testvérek, örökifh
S a Magyar Hazában — ha elül harc vészo —
Mindenik polgárnak egy lesz jega, része!

;
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Peoples

Esküdjünk, magyarok — telkünk Istenére*
Hogy most egygyé forrunk és egymást megértve^
Egymásban a testvért, csak a magyart látjuk
X nemzetünket a rut haláltól megváltjuk . . •
Megváltjuk az örök, boldog jövendőnek,
Helyért legjobbjaink — vértanukká lőnek!
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HA VAN EGY JÓ KABÁTJA
ÉS MELLÉNYE, JÖJJÖN EL,
WtÁL NÁLUNK NADRÁG
NAK VALÓT

East Youngstown

Ésküdjünk meg Árpád, Kossuth szellemére,
Hogy mig a magyarnak lesz ereje, vére,
Az ezer esztendős, szép Magyar Hazának
Egyetlen rögét sem engedjük át másnak
S mig magyar föld lesz — cseh, oláh, rác kesébe',
Duna-Tisza táján — nem lesz addig béke!
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adtak össze. A jószivii adakozók
a következők voltak: Bátori And
rás és neje, Jakubcy János és
KERESZTELŐ
menyasszonya, 'Vajdovits István
és neje, Géressy József és neje,
A beregmegyei Csongor község Tóth István és neje, Lenge La
ből származó Baksa Bélát e hó 1- jos , Karii<*Vr Dúnifi. S/abó -T'm-...
én egy szépen fejlett leánykával
ajándékozta meg a Borsod megyei
Mezőnagymihályról idekerült ne
je, született Magyar Izabella.
A kisdedet március 7-én kercsz^
telte meg Gerentlay László refor
mátus lelkész Jolán névre. Mint
keresztszülők Tamási Ferenc és
neje, loraini, 0<, lakosok szere
peltek. A szertartást követő la
komán sokan megjelentek, közöt
tük 'Baksa Károly és Tstván, mekeesporti, Pa., lakosok, akik a Ügyeljen
boldog apa fivérei. Á kis Jolánka a cinire
a második gyermek a családban,
akinek megérkezése alykalmábó!
sokan gratuláltak' a boldog szü
lőknek.

Ne ünnepelj, magyar ... ! Ne zengj ma dalt, népem . .. !
De a — véred forrjon . . . lelked lángban égjen!
Nemzetünk sirjának szélén állj meg újra
S a rablók, sirásók hada közé sújtva,
jEsküdj meg! Esküdj meg, hogy a — világ hallja:
"A magyar megölni piagát most sem hagyja!"
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ÍÖ20 MÁRCIÜS íi.
amse
Az Amerikai Magyar Szövetséget nagyszerű célok szolgalatára Mező Kálmán, Szabó Miklós, Né
nagy idő szülte meg. Az amerikai magyarság a nagyszerű célokról meth Ferenc, Ságer Antal, Savinem, de az ezek közös szolgálatára megszervezett Szövetségről meg kovits Péter, Zátonfalvi István,
feledkezett. Az a hires, nevezetes clevelandi nemzetgyűlés, amely meg Illés Andrásné. Az adakozók kö
Akar egy ^ord atrffffóötJilt tavaszra ? Miéft iréitt ad fog
alkotta, a Szövetséget munkával ellátta bővel, mert reábizta mindazt, zött volt a 2 éves ifj. Vajdovits
lalót egyre még ma és akkor tavászszal elhajthatja. Havonta
amit más intézményeink nem akartak vagy nem tudtak elvégezni. István is, aki 1 dollárt adott s
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
A Szövetség ezerféle kötelességeit és teendőit senki se számolta ezzel lefőzte azt a sok youngszésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek,
twni
magyart,
a
ki
még
ma
sem
meg, de a Zsugori marokkal mért legkisebb szerszám árát is alaposan
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg •
adott
egy
pennyt
sem.
felrótták neki.
gépet. Nem kerül semmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon.
Ezt
a
példát
követhetnék
honAz Amerikai Magyar Szövetség sokáig tengődött. Síégény em
fitársink
minden
alkalommal,
a
berek ingyen-munkája tartotta benne a lelket. Néhány ember ál
dozatkészségét most a Szövetség azzal fizeti vissza, hogy a foga'dott mikor szórakoznak, mert ha jut a
haza földjén a magyar faj és á szülőhaza igazait valahogy mégis csak szórakozásra, akkof |üt a jóté
kony célra is pénz! v
Fedeül : 2496
Automatic: 6249
életben tartja!
A világháború alatt többször akartunk merészet és nagyot. Nagy
A Universal Servioe Go. elárusítója.
^hrejü, országos szervezkedés céljában sokszor egyesültünk. A lel
kesedés Kártyavárának összedőlte után a kísérletezés hiábavalósága
feletti kétségbeesés mentsvárának mindig megmaradt az a kis kuny embereket gyári muiikáhó, az a kis porta, amely a magyar igazság életbentartásáért dologra
NÉZZÉ MEG FOGAIT A
ra, éjjelre és nappalra.
szenteltetett.
TÜKÖRBEN. HA ROSZCim:
Az Amerikai Magyar Szövetség anyagi erejének ökölnyi kagyló
SZAK, UGY IDEJE, HOGY
jában igaz gyöngyöket termel és ezeket az Jgaz gyöngyöket, mun
General Fireproofing
MEGLÁTOGASSA
kálkodásának és ügyszeretetének eredményeit, nem az öndicséret
Company
kokárdájába fűzi, hanem az általános magyar iigy kincseivé avatja.
Employment Office
Pivány titkársága alatt megindult a munka és a Szövetség szegényes
kunyhójából kiinduló magyar tudás és igazság bevilágitott a hata Vegye az Elm street kárét
lom palotáiba is. Pivány elment, nem a munka, de a calódás merí
tette ki. Örömmel látjuk, hogy ember kerülj; a helyére! Az uj tit
KERESEM ÖCSÉMET
ött fogait fts&nsa! rendbe hözsáks Pntéthet azalatt, mig az
kár, pr. Pessenlehner Antal, lelkének és testének acélerejével dolgo
Sörös Istvánt, aki szibériai há
irodába jár. Annyi időt vehet ifénybe, amennyit aks*.
zik. Ahol kell, a régi nyomot követi, de ahol szükséges, uj utakat
tör. A lapokban most megjelent három jelentése rövid hivatalosko- ti ifogságban van. Már több, mint
A munkáért, minden tekintetben jótállünk.
(íásáhák Öregértékii szolgálati bizonyítványa. Fajunk és szülőhazánk egy éve nem adott magáról élet
1
Hozza,
magával ezt a hirdetést és KEDVEZMÉNYES ÁR
85 évJbs.
PusztawVacs,
elhagyatottságának éjszakájában jól esik tudnunk, hogy egyetlen jelt.
BAN részesül.
~r
"• *
egy, mimagunk által is elhanyagolt közös amerikai magyar intézmé pestmegyei születésű. Értesít
Csákig a legfinomabb aranyai ár # legjobb anyagokat
sen
hollétéről.
Özv.
Jarabek
Istnyünk utján és által, a hivatalos világ is meglát bennünket.
ha'sználjuk £ogak töméséhez.
\ Az Amerikai Magyar Szövetségnek saját hatáskörében nemcsak vánné, 1231 Poland Ave., YoungsFOGHÚZÁS TELJESEN FÁjÍTÁkÖJlí NÉLKÜL, kéjgáí
(4,11,18)
az amerikai .magyarságot, hanem a kerékbetört Magyarországot is town, 0.
használat által.
képviselni kell. Nem a diplomácia útvesztőjében, de a színtiszta igaz
BÚTOR ELADÓ
i
r
ság felmutatásának és érvényesítésének nemes, becsületes igyekeze ;
Egy nagy kerek ebédlő asztal,
tében.
4*
.Az amerikai ^aagyurság elérte azt, hogy az igazság érdekéért az egy nagy kinyitós diván (Daveri- \
123 WEST FEDERAL STREÉT
Afilérikai Magyar Szövetség titkárja utján a legnagyobb köztársa port), egy nagy szajdboard (kre- i
Irodai órák
ság törvényhozásának egyik bizottsága előtt szót emelhetett. A Szö» denc), 3 hinta szék, egy kerevet |
Műiden munkáért
diván
(chase),
egy
tükrös
szek-!
8
:30-tól
reggel, este 8-ig.
vétség csinálta a szibériai hadifoglyok segélyezésének az útját is és
jótállünk." *
rény
jutányos
áron
eladó.
Cim:
i
a lapunk egyik számában közölt egyik jelentés már néhány szibériai
325
Pyatt
street.
*
•
hadifogoly nyugtájával lép a nyilvánosság elé.
Egy másik jelentés arról számol be, hogy az uj titkár megke
! i'íi.il
reste és megtalálta a szibériai hadifoglyok hazavezető útját is. Nagy
jelentőségű esemény oz, olyan esemény, amelyet az áldozatkészség
cselekedetté tud változtatni. Hatszázezer dollár hétezer magyart ; =
válthat ki a szenvedés poklából. A szabadulás útját megnyitották F
és a testvéri áldozatkészség, hitünk szerint, össze tudná gyűjteni az \
útiköltségből ráeső rés^t. Ezen kérdés felett lemondó kézlegyintés- :
RENDELJE TAVASZI RUHÁJÁT MOST
sel nem szabad dönteni. A tételeket az idők mértékével kell mérni l
Mérték után szabva, jótállünk, hogy jól áll
és a tehetetlenség csak akkor kényszeritheti lemondásra az akaratot, ( =
Ha nincs megelégedve, pénzét visszakapja
amikor a lehetetlenség legyőzhetetlen sziklafalába ütközött.
"len- i;
ni vagy nem lenni" határai között az élet már sokszor aratott hihe- j;
^ Meghívjuk, hogy tekintse meg nagy szövetraktárunkafc^és hasonlítsa
ietlennek vélt győzelmet és a magyar faj ezeresztendős családjának i
össze az árakat és a minőséget más üzletekével.
tagjai közül most az amerikai cl, a többiek esak tengődnek!
|i
Miénk az élet, a munka, a szorgalom minden ereje és hatalma, j;
Hátha erősebbek vagyunk, mint önmagunk is gondoljuk?!
j

A magyar szó és dal most üldözött árva
Ott, hol büszkén zengett, lelkeket átjárva!
A magyar föld minden kincsét elrabolják
S véreink
idegen rut igáját hordják!
Pozsony . . . Arad . . . Kassa . . . kincses Erdély . . . Bánát
Sikoltva hurcolják — szolgaság vasjármát!

./* &
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Magyar vér öntözött minden rögöt, tájat
Ott, hol a magyarral — kálváriát járat
Most a cseh, oláh, rác sok durva hordája!
S hol fennen lobogott magyar szellem lángja,
Romboló gyűlölet borit ott sötétbe
Mindent, mi magyarnak örök büszkesége .. .

: J{5„
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Csak 3 hét HÚSVÉTIG csak 3 hét

A kiket a magyar századokig védett
— Föltartván a tatár, ozmán ellenséget —
Most azok szántak csúf halált a magyarnak
S — hálából — sirt ásnak, koporsót faragnak,
Fölosztják a magyar ősi, szent Hazáját,
Melynek a'jnagyar vér fizette nagy árát!

&4 '

1

Dr. NUNN, fogorvos

Ne ünnepelj, magyar . . . ! Ne zengj dalt ma népem . .
Hiszen —' csillag sincs tá?r már a magyar égen . . .
Sötét az égboltunk ... messze a virradat. . . "... .
S ki tudja, hogy mikor látunk — napsugarat?! "
1
Halálra Ítéltek, kifosztóttak vagyunk . . ,
Lehanyatlott hajdan erős, izmos karunk!

:
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Dr. NUNN irodáját

Minden levelezés as alábbi címre k tildendő:
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Kiadja a United Printing Co., 320-r~322 West Federal Street
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Most vegyen cipőt

FÉ RFIAKN A K

ASSZONYOM!
;

parnoicipo!

A DIVATOS HOSSZÚ SZÁRRAL

kerül'eladásra szombaton. Fekete, szürke és fehér
szárral és szürke és barna szárral. Megérnek min
dig $K).00-t. Cteak szombaton ..
.
Nagy választék férfi kimenő cipő — mabaguny, fekete vici kid, söict baroa, fe
kete borjubőr — augol és
(Rfi
Bliicer divatok, $D.50_os érték vv»Qw
Férfiak munkacipői — uehéz, fekele bor
jubörbö], lilüelicr divatok,
QQ
$4-üs értek
Férfiak munkacipői — valódi Mim sou

Hagy választék férfi kimenő cipő — bor
jubőr és barna vici kid, niabagosuy, fe
kete vagy guu ractal angol,
Bt!
Bíüelter, $8.50-os érték . . . .
Férfi kimenő cipők, amelyeket azelőtt
$ll-ért árusitottak — fekete viei kid, sö
tét barna, feketo bor jut#* és niahuyoiiy,
ungol vagy Bliichcr, _

$7.77

lastok, teljes kettős tölgy bőrtal[»pul, í'o- Férfiak munkacipői — baroa vagy feketo
kotébeu vagy baruúbaa
M /»/• szarv-asbőrböl, Blüclter divatok,
ÍO
$6.03 értékek %»
.. .« ..
$5.50 -08 érték
vörös vagy íc- Férfiak 1 e^attoa hócipői, Firestone gyartFérfiak csattos

és
értéketo talppal bélelve
Vasárnap este zajlott le a Kos kek
.
suth kör [H>Hapés kabaréja, a mely
nek befejezte • után a kabaré í,sze Féffiak.öutődecip^i —,'külöíiÖKeji erőnek,
replői néhány jó barátjukkal rélictü vagy bafrna, ?incgériiok % (JjO £*£
egyetemben elhatároztak, hogy $5.S0-fc .. .v .. .. .. .. •. Weöö
gyűjteni fognak a magyarországi Nagy választék férfi kimenő cijpd —
Mahágouy vagy sárga gombos, vici kid,
éhező gyermekek javára.
#0 AO
Az elhatározást tett követte s angol vagy Blücher és gwl
meta! BlűeÉer, $7 os érték .. vOmuO
nehátíy piUauat alatt ^0 dollárt

$1.99 "$2.44

.. .. $1.99

máuy,
értékek
Férfiak 5 csalloö hócipői, giaoni Jersey,
vizliatlau szövetből, $4.üO-os
é r t é k e k - . . . . . ' > . ..-V.',

.

Főyfiak sárcipői — a jóbb, $1.50-od
TriiiHjüégek, c s a k m o e t . . . . 1
Fiuk — barna Hcoüt ciptii
csokoládé
barna augol kimenő cipői, -4 és $5.08 ér
tékek >
^^

•&Í2

éfí

$3.48

$2.00
M A A'
v

Nők magaöszáru cipői — He^ aua barná-

1>ao, szürkében, fekotébeu éa mahagonyban., Louis B a r k ó k k a l , n é m e l y i k ^

]>osi:tó szárral, $7-OB értékek
Női cipők — mindenféle szinben, gidabőjből legújabb divatok, Louid éa kato
nai aarkak, $'J-os értékek,

15.55

—valamint:

500 PÁR UJ TAVASZI NŐI OlPŐ

borjubőrböl, muhagony gidabőrből, vagy lakü,
.különösen hosszú szárral. Ezek a cipők megérnek
< €**k ji*ümbat#4i. ,;
OPOSZ

Hölgyök fl.Op-os Bátci^

33t

- • - r í 'f
Oyefrüíekck — lakk, totnpa féoyö goni*
bo» vagy füaős cipői, bélelve, speciálft
árotá

:

f.

$5.00

$1.79fe $1.9$

•3

•

h'
J *

