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AMERIKAI MAGYAR HIRLAf

#-==>HAZAI

tJGYEKET=#

\

magyarságát egyben arról
értesítem, hogy a svéd konzulátus által
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a líáboru ki
törése előtt magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi ós vallási kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótok, szerbek és románok is kaphat
nak tőlem útlevelet. Pontos eiin:

.

Horváth Vilmos ^

JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA
.
DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO
ROOM 6.
Automatic telefon: 78762
Bell telefon: 431

NAQY
MAGOK

MAGOK

Feladjuk üzletünket. Ezért kiárusítjuk nagy raktárun
kat mindenféle virág, vetemény és egyéb magvakban, Mélyen
Ijeszállított árak. Most az alkalom, hogy kertje részére a
szükséges magvakat féláron beszerezze. Mind kipróbált (csi
raképes) átfft
. j •

M. Goodman & Son
139 EAST FEDERAL
Youncstown, Ohio

csapon

Rigmusoklia szedle: 0. Ké.

PUSZTA TÉNYEK

?

Üktff e&y Ferd pwtoipobilt tatására? Jdiprtn^m ad fqsgla-lót egyre még ma és akkor tavaszsísat elhajthatja. Havonta
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk, önnék,
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg^a
gépet. Néin kérül sémmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon. '

H

í '

'

1

• -

'

••••

• ,• •- '.(V'4.- •< ••• • •. f •

[-

•>

,

Ki^SPDEMAIÍ, - v - - v.:
Federal: 2496
Automatic: 6249
• .AUniversal "Serviöe -00," eláru«itdjí$i "J'

Jf

A MI ÁRAINK MEGFELÉLNEK ÖNNEK
*<*

&

ÜNNEPLŐRE VÁLÓ CIPŐK

leszállitottan mérsékelt ^rakoi^ ft
|8 és $1Q értékek, csak .. ...,..
'•m.
*»

r

:•
*

V^' 'r

:

';•%•'I ÁfI!-a'. '
>v
^

Munkás

miyag^ készítve,

.. .... ^. .. $7.95
cipók: :ík

kitűnő minőségű bőrből, tartósak, erős talppal,
rendes áruk $7, moat csak
MAOV Vá^ASZtÉK FIUK ÉS
LESZÁLUTOTT ÁRAKON ;

.95

íűSfátlQÉ ÓIÉÜISSK

GROSS « LIEBERMAN

YOUNGSTOWN, 0.
395 EAST FEDERAL STREET
(
V"\
"Jéf
cipők
as
eg-éie
CMdádnak^
'
;:.V "í £4.^:
\
AVÍ"^

Itt lesz Ludwigh Ernő konzul
Áldott felesége,
. » !
Ki a szibériai foglyok
Régi segítsége.
a-.
Del Adami kapitány
Szives vendégünk lesz,
Ki Kovács ezredorvossal
Szerdán mi velünk lesz.

* •

if magyarok részére legalkal
masabb hajókra. Permit nem
kell többé, csak irjon levelet
és küldjön előleget a hajó
jegyre és mi aztán értesítjük,
högy milter kell New Yorkba
jönnie.
A- vasútnál megvár
juk.

a magyarság által jól ismert orvos
visszatért a katonai szolgálatból és
ismét átvette régi orvod irodájá
nak vezetését.

279 Üst federal Street
V

•

BETEGSÉGEKET
GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ

133 Second Avenue
4—a<
IE 43) rsio
3E
Magyarul beszélő leány, aki tó
tul is tud és az amerikai gyors
írást és gépírást bírja és üzleti
1 könyvekhez is ért, kitüiő állást
kaphat. Bővebbet e lap szer
kesztőségében, 320 W. Federal st.

mindig olcsóbb, mint az olcsó festéli Tartósabb
és szebE
Mi évek óta csakis jó féstéket árusitunk.

The Youngstown Glass & Paint Co.
„140 EAST FEDERAL STREET
Automatikus 6224
Bell Main 112©

I

j
j

t

%<i

-V

aj

Dr. NUNN

'ft?

123 V/EST FEDERAL STREET
Irodai órák: NEWARK CIPÖÜZLET FE
Bell Main 3863
Reggel 8:30.tól
LETT

tjff.

'ft ^

este 8-ig

i

Mi

kainkba^ baneai láz

'Most a* utolsó alkaloij|, Xj* j
A bünt jóvá tenni,
Azért kell hát a grlUégi^''-'
SziveSeii'elmenni! Cj
A ki eddig még nem adott,
Adjon szerdán <%te, *
Máskép a szivtelenség l6Éf
Saját maga veszte!

ósa»-

értéket

Ili választék

hol az o^zág ezeu ré
szeben'.

Duofold-berendezésekben

Éppen most érkeztek meg a hires Kroehler és Pullman gyárakból.
-A legjobbak ebben az országban ugy minőség, mint munka tekinteté
ben. Jöjjön el és nézze meg őket. Hamarosan talál egy kedvére valót
akár tölgy, akár mahagonyban. Az árak $98-tól feljebb. '

:

i

McKlroyaál

vásárol,

olyan elárusító áll rondelkezsére, aki beszéli az ön anvaayelvét. Ismeri mindeuki Lujon Gvörgj'öt, aki egész éle
tét a bútorüzletben tölti és
aki tudja, hogy önnek mire
vau szüksége. Tud magyarul,
tehát megérti, hogy ön init
akar. Azért van nálunk, hogy
önt kiszolgálja, ezért jól teszi,
ha bejön üzletlinkbe, hogy ha
iránta érdeklődik.
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AZ EBÉDLŐSZOBA RÉSZÉ&E —- ÖTVEN KÜLÖNBÖZŐ BERENDEZÉSBŐL VÁLOGATHAT.
A víllasztékban mindenféle faanyag és finiselés képviselve van. Itt megtalálja a nagy szolid tölgy bútorokat és a finom faragott kor
mintájú darabokat minden divatban. A bútorok Amerika legjobb ós leghíresebb gyáraiból jönnek. Száz és száz egyes darab, kreden
cek, buff etek, asztalok, edényes szekrények, székek — ha éppen nincs szüksége teljes berendezésre. Az árak mindeu zsebnek megfelelnek.
tit&ié el és nfeseriMt «ket:arfg"in»i
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Ne felejtse el,

kap, tóííít báílíol más

», Nagy tis 'fyym a Zemplén me
gye Bodrog-Zsodányba való Orbsz
Mihály hálában, mert a fielesége,
'a Kernelén megye Bodrogölasziból
Mzármazó Tamáskó Mária, ápril
hó 28-áíi egy szépen fejlett leányíj kával ajfiidékózta meg^ „ • ,
Bisect j

;1

g N a legjobb aranyat és más anyagokat használom fog mimkánál.
jí? N teljesen fájdalom nélkül húzom ki fogait—NITROUS
OXID gáz használatával.
É N nem ^zámitok foghúzásért, ha más fog munkáját nálam
végezteti.

tort találja válásztc-

%•

Legyen

m

EN MEGVIZSGÁLOM FOGAIT ingyen és ha ugy hatá
rozza, hogy szüksége van munkára, akkor ugy fizet, a hogy
tud.

újabb m legjobb bú

az^rt , több

Félre a kishitiiséggel,
' 1 \
r»
végre békóí ; •;*.
Ne-bízzunk csak mifident-liö^i^eri
,
A nagy magas égre !
Mutassuk meg, hogy mi rendben,
Békében -megférünk,
••
Ks me'htsük meg szibélitis
"Hü magyar testvérünk í ' ^

New York, N. Y. J
II—
11
\íér

í< >Sdk a leg

árak is olyanok, hogy

; L - U t r w i i i i H i i n i é " i,

>3

A Legújabb és Legjobb Bútort
McELROY-nál

Azonban ott hallgatni fogt
A lázitó szittya, -.«•;' \
A ki másnak nemes szivét
Mocskos szájjal szidjál
Mert a két szabadult fogoly
Igazolni fogja,
Hogy mit szenved Szibéria ^ „
Alinden magyar foglya.4 - y ^

s" , ^

*

•4

FIGYELEM

JO FESTÉK

Ott mondja mejg, hogy afcJ'nrak'J |
A pénzt elköltötték,
Ks amj! bekoih'ktáltákL^i
Aztf ín ind S^eb re tették. 1 ^
Bizonyítson ottan, ha tpd,
De ha nem tud: "serap"!
Mert a törvény fog n&kül is
Elevenbe harap!
t*'
' '

^.v(

"t

4í"'

KISS EMIL, Bankár

A kapitány és az orvos
Sokat meglakoltak,
Hiszen három esztendőit át
Ők is foglyok voltak. >
Éiállották Szibériai
Mindén pokol kinjÜ,
Azért tudják a foglyoknak
Minden esinját-binját!

jí

\űi í ÍR W'-icJMÍÍÍ .i*'

Hajójegyek

Magyarország minden réstébi^ \elekkőnyvi •
másolatok,
gyorsan, pontosan és teljes feárvaszéki
ügyek
lelkiismerelelősség mellett. A legalacso- ' tes, szakszerű elintézése. Budanyabb napi árfolyam meUet^, J)ésti irodánk ügyfeleinek készBudapesti irodánk utján a leg-' őséggel áll rendelkezSsére hozzárövidebb idő alatt beszerezzük
tartozói felkutatásában.
Isja
az eredeti ó-hazai nyugtát és a
meg pontosan milyen ügyet iabankkönyvet.
tézzünk el.

A ki adott, csak ugy adjon,
Ha van módja fája,
Adjon most az, akinek; edd|$'
Folytoii járt a szája!
. ,
Ne felejtse, hogy testvére v
^
Van Szibériában,
Az- éhségnek, gyötjrelemnejk
Ólmos-' ílagy jár-mábán.

j? w •

3E
Jól jegyezze meg ezt a címet minden
íde^l
honfitársunk - >v

Óhazai, ügyek

Pénzküldés

Ott legyén legény'á^lfeipán,'
A ki gyanúsítgat, ,.\
Ott ugráljon a hős bodi,
A ki soha sem ad!
Ottan vágja ki á rezet
A lelketlen fattyja,
A ki fogoly testvéreit
Éhen veszni hagyja!
;
síj."
*

3C

ÜE

VIII. Kerepesi-ut. 1. szám.l
A hazautazó magyarok|
rendelkezésére áll.

Gyerünk fel hát a gyűlésre,
ItaHgtok • szemtől-szemb<> .
£
Hogy jutottak a foglyainkA rémes verembe,
Hallgassuk meg, hányan vannak?
És hogy mit szenvednék!
Amíg a. m^ magyarjaink
Mindig veszekednek!
(

üvegekben%

"?r

kT,V' _ri.l6. OLDAIi

BUDAPESTI IRODÁNK

Május tizenkettediken,
Jövő hét szerdáján',
Nagy tolongás lesz majd este
A Kossuth JCör táján. * . ;>'A szibériai foglyok
Haza vitelérc
Gyűlést tartunk feftt i' Köriéit f
Szerda nap estére.
>

A clivjandi volt konzulunk
Nemes felesége, .
* .
A szenvedő foglyainknál^
Igáz reménysége,
^
Szintén eljön mij^özibénk
Igaz hitvallásra.
Az ő tiszta, nemes szivÜ
Istenember,l !;;,
yif
/
If-. ^ *•'fU''

ITALOKAT

'£

I t

Nagynehézén szöktek csak meg1
A foglyok sorából,
•
A szenvedés és gyötrelem
Kinos országából.
Végig járták a pokloknik
Nagy kálváriáját,
^
A míg; fejük felett látták
A gyötrelettí fáját.

IGYON

y-tl

György görög-katliolikus egyház szülők szép tisztét a botlrogrzsadá- uakosok töltötté kbe. A nevezetes dám hangulatban éltették a ki$ .
plébánosa bájus 2-án Erzsébet nyi Orosz Ferenc és a bodrogola- családi eseményt vidám estebéd Erzsnkét a szülőkkel és kereszfc4^
*
í;
névre keresztelte meg. A kereszt szi-i Kusótzky Jánosné steeltoni követte, a melynek folyamán vi- szülőkkel egyetemben:
^ j> 'fi* ifi" "i'll''".
'.Ü. «•'

Heti Krónika.

pontosan 6) szakszerűen végzek és az okiratok jogírVényes kiállítása
után a konzulátus által hitelesittciem.

Youngstown és környéke

\
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