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AMERIKAIMA&YARHÍRLAP
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"Nem. nem, sohaí", hanem tiltakozásukat szóval is meg Post," London egyik legtekinté
iyesebb lapja, a mely nem ül föl
mondták. De aláirtak. "
a pletykának és gonosz koholmá-!
Amerikai magyarok, mi égyiiit érzünk a nemzet eme nyoknak, hanem meggyőződést
gyászórájában testvéreinkkel. 'A gyalázatos béke szé szerez a fontos hirekről és csak
gyenfoltunk nekünk, csakúgy, mint azoknak odahaza. ugy teszi közzé azokat lapjában.
Mi együtt tiltakoztunk testvéreinkkel. De a tiltakozás Mikor a "Fehér Terrorról''
nem elég* A jövő helyreállitó munkájából nekünk is ki sóló hirek szállingózni kezdtek,
jár egy jó adag. Ne csak együtt tiltakozzunk, együtt szé .elküldte megbízható emberét Ma
gyarországra, hogy vizsgálja mec
gyenkezzünk és együtt gyászoljuk a versaillesi békét, ha a Fehér Terrorról szóló híreket.
nem együtt dolgozzunk, együtt harcoljunk és együtt ál A Morning Post embere vizsgáló
dozunk annak minél korábbam megsemmisítéséért, Ma dásáról igy számol be egy szikni
táviratban: "Nincsen fehér ter
gyarország ősi határainak visszaálitásáért.

Pénzküldés
a Iftffolotóbb aapi árfolyam mellett.

v

HAJÓJEGYEK
a leggyorsabb ét a társaságok által megsza
bott áron.
.

ror Magyarországon. A, kommu
nisták találták ki."
' "
áinmi^AT HKflLAP, A MAHONING ÉM BSKNAfQO VŐJ^^SM
Az embernek igazán ököloe szo
LAKÓ MAGYARSÁG SZÁMÁBA.
rul a keze és le szeretne csapni.
Ugyanis azok a nyomorult vörös
MEGJELENIK MZtiZZn HÉTBN OtÜTÖBTÖKÖN.
választ talán ma vagy holriap a Chicagóban a hét elején betyárok, í^kik kirabolták orszá
a United Printing Co., 320—322 West Federal Strfüfc
összeült republikánus nemzeti konvenció. Má még senki gunkat, akik ^egyetlen hóhérai
SZERKESZTI: NEMfiNYI MIKLÓB EKNÖ.
sem tudja, hogy ki lesz az Egyesült 'Államok legnagyobb voltak becsületes magyar testvé
]jártjának jelöltje a novemberi választásokon. Mi ame reink ezreinek és a kik aztán ki
ELŐFIZETÉSI ÁBA BOY ÉVBE KÍT DOLLAJL
rikai magyarok, akik annak dacára, hogy Magyarország szolgáltatták Magyarországot a
román csordák rabló hadjáratá
ért érzünk, mégis jó amerikai polgárok vagyunk, fe nak, ezek a sehonnai bitangok,
pnnAmn leivelex6s Ml alábfcl eimre k ttldaadí:
szült figyelemmel kisérhetjük a republikánus konven szövetségben országunk többi el
AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP
ciót. Ez a konvenció van hivatva arra, hogy visszauta lenségeivel, gyaláznak és rontják
POST OFFICE BOX 417
,
YOTJNOSfOJHf, OHIO.
sítsa azt- a békét, amelyet a győztes antant kötött Német jó hirübk'et é>s Hitelünket jt iglfig
• 11 m i m i w i
in " • " " **
' *
országgal és azokat a békéket, amelyek 9 néíüot békét kö előtt.
í
"Nincsen
Fehér
Terror Magyar
4
vették.
• ' ' (
..
országim./*A kommunisták talál
Amerika szabadságszerető népe soha sem iug hazza- ták ki" — mondja a "Morning
járulni a Wilson békéjéhez. Amerika szabadságszerető Past" tudósítója. Természetesen,
összetartásról, L'gyesülésröl es nem saéthuzásról és gyű népe nem vállalja a csendőr és végrehajtó szerepet és nem a zsivány, hogy elvonja magáról
lölködésről szól a krónika. Kedden egy hete megalakí fogadja el azt, hogy ha kell, fegyverrel is garantálja azok menekülésében a figyelmet, zsi
ványt kiált. Ily zsivány prakti
tották PittsbuBghban' tt Monoiigah old House sok magyar nak a rablóknak a zsákmányát, akik feldarabolták szép kákhoz fordulnak .azok a vörös
vihart látott tjennében a% Axáw ikai Magyar Lelkészek Magyarországot a Wilson-féle kijátszott elvek ürügye csemeték, kik kirabolták, fölakasz
alatt,
•-!'>; f : ' egyesületét.
tották"s végül fteiíig vad kese
Akárki legyeiiis a republikánus párt elnökjelöltje, lyüknek dobták oda Magyaror
Nem haszonra, nem kölcsönös biztosításra alakult «z
a testület, hanem arra, hogy a szószékekből I&ten házában azt kötni fogja a párt programm.ja,.mely visszautasítja a szág vérző testét. Meséket talál
íiirdessék a magyar faj életképességét, hogy ohiian tart wilsoni békét és azt csakis szigorú -rezervációkkal haj nak ki, hogy eltereljék magukról
a világ figyelmét és . kendőzzék
ósak fent az Amerikába szakadt magyarbaiva szeretetet a landó az Egyesült Államók törvénykönyveibe iktatni.
gaztetteiket, melyek
A republikánus elnökjelöltek közt vall egy, akinek égbekiáltó
haza iránt, hol bölcsőnket ringatták.
hallatára undorral tel el a világ.
Odahaza dúlhat bármilyen Jairaus, bármilyen feleke- győzelmét minden magyar ember szívesen látna. Ez az Magyar Testvérek! A fehér
aéti gyűlölködés nemcsak keresztények és zsidók, hanem ember Herbert Hoover, Európa élelmiszer angyala. terrorról terjesztett hirek a^prokeresztények és keresztyének között, de itt Amerikában Iloover sokat tett szegény kinszenvedett magyar testvé paganda célját szolgálják. Most
a szabad vallás igazán szabad országában a mi magyar reink érdekében. Hoover igazi ember és nem politikus, tehát tudhatjátok, bo<pr mi az a
&t szeretnők látni az Egyesült Államok kormányának propaganda. Mi eddig ezt a'bor
popjaink másképen gondolkoznak.
. '
•
>
zalmas fegyvert nem vettük igény
Büszkén mondhatjuk, hos:y a mi pJfpjftink, katholi- élén. Reméljük, hogy megkapja a jelölést, ainiliez külön be a mi szerenosétlen szülőföldünk
érdekében. Vegyük hát kezünkbe
Jntsok, reformátusok, baptisták, evangélikusok, görög- ben kilátásai elég jók.
:
ezt a rettenetes élü fegyvert. Csat
katholikusok és görög-keletiek (wndók is, ha ott lettek
lakozzunk mindnyájan az Ameri
természetesen
elvetemült
munká
volna) először és mindenekfelett a magyar haza érdekeit,
kai Magyar Szövetséghez és bo
sok voltak nagy szájnban.
a magyar nép igazát szolgálják. Az igazság kedvééit meg
A ki vét, azt törvény flé kell csásson minden Amerikában élő
jegyezzük, hogy vannak gyér kivitelek, de ezek, akik sze
állitani, akár munkás, akár más. magyar férfi és magyar nő félIrta Várlaky Sándor.
mélyes érdekeiket és önző céljaikat elébe helyezik a haza
És a munkás számára se létezhet évenkint csak $l-t ennek a pro-i^
érdekének -és egyházuk törvényiben keresnek kifogást Sok szó esik arról, hogy oda immunitás gazságra, rablásra, pagandának céljára. Ila ezt még
arra, hogy ne támogassák a magyar intézményeket, oly haza Magyarországon ' igazságta gyilkolásra és gyujtogatásra. Ha teszi minden Amerikában élő ma
elenyésző kisebbségben vannak, hogy a legjobb mód ve lan üldözés van s kivált arról szól a munkás vétkezett, meg kell hogy gyar férfi és magyar nő, mi nagy
a panasz, hogy üldözik a munká bűnhődjön érte, ha rabolt és eredményeket fogunk elérni ezzel
lük ugy bánni, mintha nem is léteznének.
gyújtogatott, a börtönben a he a pénzzel országunk, otthon élő
sokat.
Az alakulásnál is sokkal örvendetesebb jelenség az,
Hát igenis van üldözés odaha lye, ha pedig gyilkolt, huucúfc föl magyar népünk és szerencsétlen
l^ógy a papok egy szivvel, egy lélekkel elhatározták, hogy za Magyarországon, de nem igaz az akasztófára.
szülőföldünk javára.
teljes erkölcsi, sőt ami fontosa l)b, anyagi erejiUdöál is az ságtalan. Üldözik a munkásokat Nevetséges dolog. A mffíiká- Itt nem a főpapokról és főurak
Amerikai Magyar Szövetség oldalára állottak.
is, de ezek nagyon rászolgáltak sok minduntalan fölhányják a vi ról van szó, a kik ellen panaszok
arra,
hogy sújtsa ők«t az igazság lágnak, hogy vnaak emberek, a hangzanak, kik zsarolták és el
Belátták a papok, hogy csakis jól iránvitott, igazsá
kik előjogokat élveznek és ugyan nyomták otthon a népet, hanem
gon alapuló propaganda utján lehet a magyarság érdekét keze.
ekkor
már odáig jutóttunk, hogy itt az otthon maradt magyar nép
itt, az Egyesült Államokban előre mozditani. A propa Üldöznek odahaza •Magyaror•" ,y
vannak
munkások, különösen a millióiról van szó, a melynek
olyanokat., a kik a vörös
ganda célját az Amerikai Magyar Szövetség Commenta- szágon
vörös
árnyalatból
valók, a kik nyakára kötötték a hurkot, hogy
terror alatt érdemeket szereztek
tora szolgálja legjobban, tehát ennek pártolását határoz a börtönre és akasztófára. Kér előjogokat követelnek a munkások megfojtsák. Itt három millió
magyar testvérünk felszabadítá
ták el a papol*
dőre vonják azokat az elvetemült számára a rablásra, gyujtogatásra
m
sáról
van a szó, kiket idegen já
%
*
A papok egyesülése a közös cél elérésére ignzán úttö embereket, a kik bankokat és ma és gyilkolásra.
romba
kajtottak. Mentsük meg
rő lépés. A példát követhetnők mi magyar újságok is. gánházakat raboltak ki, akik hi Uraim, éz nevetséges dolog!. őket!
degvérrel gyilkoltak le ártatlan Nem, ez több: ez hülyeség és kor
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V égre-valahára

és az utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése.

The City Trust & Savings Bank

Közös célért, a magyarság igazáért miért ne harcolhat
nánk együtt. IIa mindnyájan egy központi erkölcsi tes
tületet pártolnánk, akkor lenne eredménye a munkának
és az Amerikai Magyar Szövetség tényleg hatalmas, szá
mottevő szerve lenne az amerikai magyarságnak. Követ
hetnék a példát az amerikai magyarság nagy egyletei is.
Közös munkával egyaránt segíthetik a Szövetséget.
Propaganda nélkül nem érünk el semmit. .
Támogassuk tehát mindnyájan a propagandát ter
jesztő Amerikai Magyar Szövetséget.
Tegyük a Szövetséget igazán a magyarság erkölcsi
képviselőjévé.
Még egyszer üdvözöljük a'magyar papok egyesiiléElőre uraim a megkezdett nton!

embereket és a kik felgyújtották
minden ok nélkül, . vagy pedig
csak képzeletben levő okokból
polgártársaik hajlékait. Ne tes
sék tehát pártjára állni és védel
mezni a börtöntöltelékeket és
akasztófa virágokat.
Terror azonban nincs odahaza
Magyarországon és pedig se fe
hér, se sárga, se más szinü. S&t
vörös terror sincs többé, mert
Horthynak "csordái," mint azo
kat a nemes magyar katonákat
titulálni szokták azok a bizonyos
tulpir'os árnyalatú urak, rendet
teremtettek Magyarországon és
megtisztították az országot aaoktól a szegénylegényektől is, a kik
a vörös palástba bújva garázdál
kodtak annak idején és a kik közt

Aláírták á békét
,

• --

látoltság, melynek országa a vö.FIU
rös agyvelőkben található feyés jó házból, felvétetik a Megváltó
csakis ott található föl. A vörös
gyógyszertárban, 15 Spring Com
evaugélium ugyanis annyira sö
mon, Youngstown, 0.
tétté teszi az emberek agyvelejét,
hogy megteremhetnek bennük
oly ideák is, mint a rablásra,
gyujtogatásra és gyilkosságra va
ló immunitás a munkásosztály szá
mára.
•
Ha a mifftkások raboítak és gyuj
togattak Magyarországon, bör
tönbe küldték őket, mert ott volt
a helyük, ha pedig gyilkoltak, fel
akasztották ők«t és ez igy vau he
5
lyesen.
Fehér terror, illetve ártatlanok
üldözés^ nincs Magyarországon.
Í2zt bizonyítja és az egész világ
nak t tudtára adja a "Morning

a magyar kormány kiküldöttei. Aláirták azt a szégyen
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teljes okmányt, amely meg-fosztja Magyarországot föld
jének két harmadától és^a magyar népet a megélhetés le
hetőségétől. Aláivták? a békét, mert alá kellett irniok a
körülmények hatása alatt.. Aláirták a békét, mert más
képpen nem cselekedhettek.
Aláirták a békét, mint az az ember, akinek homlo
kára útonállók pisztolyt szegeznek s igy megtűri, hogy
kifosszák zsebeit. Magyarország felé három útonálló
'szegezte pisztolyát, alá kellett inra, ha el akarta kerülni
a pusztulást. A negyedik banditának, Ausztriának, kö
zében nem volt pisztoly, ő esak lopott, csenve,, mint a
zsebtolvaj. Hátulról.
Fentartással irták alá a magyar békeküldöttek azt a
ypongy papirt, amelyet4'békeszerződésnek" csúfol a világ.

aaagijiywa mondották cl as aláíráskor, hogy

Jótállási, vállalunk,
bogy uiiujtíu Magyarországba küldött összeget törvényes pénzben
T E L J E 9 Ö S S Z E G B E N
kifizetünk. Pénzét leggyorsabban, legpontosabban la legolcsóbban
küldjük 8 címzettnek vagy kívánságára bármely magyarországi tank
ban vagy takarékpénztárban kamatozás céljából elhelyezzük.
Útlevelét a lehető legrövidebb idő alatt szerezzük meg.
Hajójegyek a legjobb vonalakra az erpdetl árakon.
Véjvilágositésért és tanácsért forduljon bizalommal e cimi

279 East Federal Street

H=HAZAI ÜGYEKET—#
fÉfetosaa 4i Mfeakszerüen végzők és az olt iratok jo gérvényét kiállítása
után a konzulátus áttal hitelesíttetem.

Youngstown és környéRe
magyarságát egytjpn arról is értesitein, ljogyi ivéd koafcalátué által
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a háború kit^wése előtt magyaj állampolgárok voltak, nemzetiségi és vallási kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótok, szerbek és ronaénok is kaphatnak tökein útlevelet. Pontos cimr:

Horváth Vilmos

JOGtjöYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA
DIAMOND tiUÉL&UW (A SQUAHBN), TOÜITOSTOWIT, OHIO
BOOM 6.
Automatic teleion: 7876#
Bell telefon: 431
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£. FEDERAL STREET

Y OUNGSTOWN, OHIO

• frWBTtCaL/TR CLOTHES FOR

R/7Fi.~nCUU<tft ^EQPUt^f

Alapíttatott 1901-ben

HA ÖN UNIÓ-EMBER
AkKoii készíttesse kuháit a mi
ÜZLKTÜNKBRN-

'

a hol kizárólag unió-szabók dolgoznak a műhelyben
Három ár: $40, $50, $60 — drágább nincs.
A mi üzlet^iak
Pittsburgh
Youngstown
CJanton
East Liverpool Lorain

A mi üzleteink
Cleveland
Akron
New Castle
Niles
Warren

w
17-19 West Federal Street,

JQ FESTÉK
mnnng üigsoöd, IZÍIÍIL SZ OICSO icsteK.

és szebb.
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The Youngstown Glass & Paint Co.
140 EAST FEDERAL STREET
Automtikoa 6SM

Bell Main 1120

*

*

Republic Motor Truckok
Jó teher-ciutók -> <- Olcsó ár
Költse el
a pénznek & ^elét, amelyet egy teherautó** «MLnt.
Azon vetiet egy tényleg átépített Republic Üotor Trockot, amelyet valódi
. Republic alkatréssekkel saját műhelyünkben hoztak rendbe. Látogasson
meg és nézze meg ezeket a gépeket, akkor meggyőződik.
1—2 tonnás kéai enftetős dump, teljes*m fel&zerelve.'
tonnás, teljes felszereléssel, munkára kés»f».
,
rl tonnás, komplett. Pneumatikus első kereked •
tonnás, komplett. Pn^um^ti^ua kfij;ei,e^, . s
Sliadegyik titlekért jótáUunk.
' ,
v
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E*en Júf^etés felmutatója vét^. «s«té« a>j4ad«kui
kst is.zsirlövelőt.
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Antontsfflnui

ÜLIiOliT ES HAYEK AVSITOB BABOK
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G. D. Wilson
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Mi évek óta csakis jó festéket ámsitunk.
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qVógykezel mindennemű

Diszes Virágok
Lakodalmakra,
Keresztelésekre és
Temetkezésekre.

és mindenféle
élővirágokból
állandó raktár.

'

BETEGStoBKSZ

* '

Wick Building, cor. Phelps and Federal Streets
Younggtown, Okio

ismét átvette rigi orvosi irodájá-

Fióküzlét:
lm SECOND AVE.
corner 83rd Street

Főüzlet:
ÍJ EAST 22d STREET
a Bankpalotába^

..V

* '

a magyarság által jól ismert orvos
visszatért a katonai szolgálatból és

flEMETH ÁLLAMI
NEW YORK
1
jjt, '

. #1 A.

DB. B. A. DALBEY

r •/

KÜLFÖLDI OSZTÁLYA

A fehér terror
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