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AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP

Kedves barátaim! Magyar fiuk és magyar legények! Ha
a magyar nemzetnek ereiben vér folyik, addig az ezer esztendős
(Political Advertisement)
csalódni nem akartok, gondolkozzatok és cselekedjetek. Két dolog,
szép magyar hazának egyetlen rögé.t sem engedjük át másnak.
illetve két ut van előttetek, meg is van az egyik törve, könnyen ha
És amíg magyar föld lesz cseh, oláh, rác kézben a Duna Tisza tá
ladhattok rajta, a másik, igaz, kissé rögös, de nektek erős lábaitok
ján, nem lesz addig béke! Én osztozom a Szécskay György véle
^HCRICAN
\íQURNAt,
vannak és összetaposhatjátok a rögöt és haladhattok rajta.
40 év óta dolgozom
ményével. Vájjon ti elhiszitek-e, hogy ugy lesz? És pedig ugy
AN AMERICAN WEEKLY ÍN THB HUNQAEIA* ZtAKGUAOE
Az egyik a biztos jövő utja, a másik is az ugyan, de egy kis
a republikánus párt
lesz, mert ha az Isten erős várunk marad mint eddig, és megse
FOB THE MAGYARS OF THE MAHONING * SHHNANOO VAXJJBY1
köd van ráereszkedve, de a nap heve azt elfogja hárítani, mikor az
gít, hogy kiheverjük a reánk mért csapást, kezdhetjük újból ott.
érdekében. Most pá
égboltnak a közepe tájára ér. Válasszatok, barátaim! Ha ugy
Published every Thursday by The United Printing Company
a hol már annyi sokszor kezdeni kellett a magyar nemzetnek:
lyázok
a County Rec
tetszik, a tört utat válasszátok, mint minden okos ember! És ez
Auto. 5738
320-322 W. Federal St.
»»u, »7«
Nagy Lajos idejében, a tatárjárás után, IV. Béla uralkodása alatt
order (telekkönyvvéaz az ut, mely az amerikai polgárpapirhoz vezet. Vegyétek ki az
< .
EDITOR: ERNEST N. NEMENYI
meghalt a magyar nemzet és ismét felébredt. Felébredhet most
zető) állásra és ké
első és második papirt. Polgárosodjatok! Mert ha nem akartok
i$ £a ti ugy akarjátok!
' SUBSCRIPTION TWO DOU*AES A YEA*.
amaz öreg, jó édesanyának uj unokái lenni, legyetek ez uj, fiatal,
rem at: ön támogatá
Most pedig Isten veletek! Én már elmegyek közületek. Bo
életerős hazának hü gyermekei, uj polgárai. Legyetek amerikiaksát az
csássatok meg mindazokért, a mit akarva vagy akaratomon kivül
Entered as Second-Class qi&tter April 12eh, 1911, at the Post Offief St
ká! Mert ennek az országnak polgáraivá lenni egyet jelént a
ellenetek vétettem. Én meg tartom emlékezetemben a ti nevete
Youngstown, Ohio, ün4ei the Act of March 3rd, 1#97.
AUGUSZTUS 10-ÉN
bitftos jövővel. Msrt ha az emfrer egyszer amerikai polgár, akkor
ket sokáig. Kérlek, ti se felejtsetek el, én jóakarótok voltam min
megtartandó
minden!
/
dig és az is maradok. Lehet, még viszontláthatom némelyiteket,
AMEKT»AI BBTTLAP, A MAHONING &8 SHENANOO TftTjtlTÉnH
ELŐVÁLASZTÁ
És a töretlen ut, melyet még sok gát is keresztez, oda vezet
ha nem itt, otthon. Bár mindnyájatokkal kezet szoríthatnék nem
LAKÓ MAGYARSÁG SZÁMÁRA. ' /
testvéreim, a honnan eredtünk: a hazába! Mert ha itten nem akar
SOKON
sokára a magyar nemzetnek vitéz hadseregében. Isten áldjon mef;
játok
kivenni
a
papírjaitokat,
a
mit
sokan
nem
akartok,
akkor
MEGJELENIK MUsDSN HÉTEN CSÜTÖRTÖXÖlt
benneteket. Én távol leszek már tőletek, de legyen közeletekben
nincs mást tenni, mint hazamenni. Mert énnekem csak az fáj,
helyettem
az öröm és boldogság és a szerencse!
- Kiadja a United Printing Co., S20—322 West Federal Sitiit
kedves testvéreim, hogy ti nem akarjátok felfogni azt, hogy a
Isten maradjon veletek, magyar testvéreim, mindnyájatok
' v •>' * SZERKESZTI: NEMÉNYI MIKLÓS ERNŐ.
\ ',
mai civilizált világban mit tesz hazátlannak lenni, vagyis Petőfi
• M1 • . .
'
kal!
szavai
szerint sehonnainak! Mert mi is vagyunk mi tulajdonkép
x
ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ÉVBE BÉT DOLUÜL
ILLÉS JÁNOS.
pen? Magunk sem tudjuk. Ti nem akartok Amerikáért semmit
ZemptéüHiegyé, Nagykövesd, Magyarország.
sem tenni, igy amerikaiak nem vagytok. Magyarok megint nem
Minden leveleséi az alábbi cimre k tlldeadő:
Bernbői jelentik, hogy Svájc rint Németország havonta .negy
vagytok, mert azért sem vagytok hajlandók semmit sem tenni!
nj
kereskedelmi szerződést kö venezer tonaa szenet fog SvájcHát akkor mit akartok, testvéreim? Le akarjátok élni ezt a hoszAMEEIKAI MAGYAR HIRLAP
í
ött
Németországgal, mely sze- nak eladni.
szu életet mint senkik? Mindent tegyetek, testvéreim, csak ezt
POST OFFICE BOX 417
YOUNGSTOWN, OHIO.
ne tegyétek! Hanem válasszatok, ha akartok, ugy, mint én vá
HIRDETÉS
HIRDETÉS
lasztottam! Én mint életerős fiatal ember a terhesebb utat vá
lasztottam, mert van idő, édes barátaim, mikor még a szenvedés
NYILATKOZAT
is édes!
A legpiszkosabb pletyka mindig oly emberek szá YOUNGSTOWNI ÓBAKÓRHÁZ
Sokan vannak kösöttetek, testvéreim, & kik azt mondják,
jából ered, kik saját magukat árulják el ezsel. Ily
31 W. Commerce Street
E hónap közepe táján több fiatal magyar fiu indul hazamegyünk, de csak akkor, ha az ország helyreáll és a helyzet pletykának vagyok kitéve én is és mások is. De mig
Szemben
az Erie állomással.
tisztázódik.
Jól
van.
ez
helyes
számítás.
De
vájjon
kitől
várjá
$saza útnak Magyarországba. Közöttük van Illés Istyáu
tok ti a helyzet tisztázását és helyreállítását? Ugyebár, az erőtől mások nem akarnak vagy nem kívánnak foglalkozni
A legjobb órák, ékszerek és
is, H youngstowni fiatalság egyik közismert, népszerű
és a munkától! Azoktól a sokat szenvedettektől nem várhatjátok, ezzel, én egész bátran mondhatom, sőt figyelmezte ten; órajavitás. A tulajdonos magyar.
és derék tagja, a kinek szülő faluját-a Zemplén/megyei mert nekik nincs erejük ahhoz, ők a végkimerülésig küzdöttek és mindazokat, akiket érdekel, hogy a jövőben az illető
JÜGALSZKY ÉS ZAJAC
Nagykövesdet elvették a csehek.
*
roskadoznak.' Uj erő kell az uj munkához, fiuk, és ti bennetek ket — mert többen is vannak — ha hasonló dolgokkal
820 South Avenue
még
van!
Ti
még
erősek
vagytok
és
fiatalok.
A
magyar
nem
Illés István azért megy haza, hogy a szülőfaluját visz állnak elő, a gallérjuknál fogva hajítsák ki. Ez a kor M A G Y A R S Z A B Ó * :
zetnek
a
jelen
generációja
csakis
bennetek
nyilvánul
meg!
Azok,
szávegye a társaival együtt a csehektől, a kik a színma
^ akik otthon vannak, nem sokra képesek, és nagy munkát véghez hely alak mást sem csinált, mióta Youngstownban la
nérgékAtft
gyar falut ma uralmukban tartják. Illés István búcsú vinni nem tudnak, pedig még mi reánk, a magyar nemzet fiaira, kik, mint bajt mindenkinek. Nel^em csak annyiból csi Elsőrendű öltönyök
áron, --•••
"
zik. És a bucs-u szokatlan, meleg és elütő a többitől. Tó igen nagy munka vár és ahhoz erőt kell gyűjteni, a gyönge pedig nált kellemetlenséget, hogy jó Jiirnévnek örvendő, fej*'
O. P, APPEL
nyeket és igazságokat sorakoztat egymás lúellé az alábbi csak ugy gyűjthet erőt, ha pihen és nyugszik!
lődő üzletemtfek nincs javára az ily hazug rágalom.
Tehát ha van köztetek olyan, aki nem akarja ezt az országot
búcsúlevél, a melynek eredetiségét az irónak csak a sorok
Neve különben még a fekete nyomdafestéket sem ér Gyémántok, órák és ékszerek.
örökös
hazájának
megtartani
és
haza
számit
menni,
jöjjön
most,
Olcsó házbér, olesó árak
ban foglalt meggyőződése múlja felül.
és váltsuk fel az elfáradtakat, hogy gyűjtsenek erőt az uj munká demli meg. Én tudom, ki az én igazi barátom, kit min
4-ik emelet, Federal épület
< Változtatás nélkül közöljük le ezt a levelet, a melv
hoz, a melynek jönnie kell, nem éppen rögtön, de nemsokára, hogy dig szívesen látok, de ha egy ily korhely be meri tenni
10 N. Phelps Street
a hazája sorsát szivén viselő, tettre kéi^ magyar fiu bu
akkorra ismét lábra állhassanak, mert bármiként alakuljon is a a lábát a patikába, — az antiszemita barom, — hát ki fo
csuja áhíérikai hozzátartozóitól, barátaitól és ismerősei /helyzet, a rabló még soha sem adta vissza magától, a mit mástól gom röpíteni. Az ily heccmester nem érdemel kíméle
T.'J. ORIEL
erőszakkal
elvett,
vagy
az
erőszak
vagy
pedig
az
igazságszolgál
től. A levél a következő:
S Z A B Ó M E S T E R
tet. Ennyi elég lesz. Bízok őszinte barátaimban, hogy
tatás vette vissza. Mi az utóbbitól nem varhatunk semmit, mert
£§7 West Federal Street
ha valamit hallanak, nekem szóljanak s én viszont kész
KEDVES BARÁTAIM, MAGYAR
habár van is bíró a felhők felett és áll a villamos ég, de az igaz
Bell telefon: Main 682
FIUK, MAGYAR LEGÉNYEK!
ság téli álmait alussza valahol Versaillesben, jól vetett ágyban, séggel állok rendelkezésükre esetleges félreértések el
mert sehogysem akar felébredni.
kerülése végett.
ELADÓ .
Engedjétek meg, hogy igy szólitsalak meg benneteket, hogy
Az erőszaktól sem sokat lehet ugyan várni, de ha erő van, azt
Youngstown, O., 1920 juiius 14.
Nagyszerű
.ilkalmi bútor vétel.
ezsel is jelezzem távolodásomat a ti mulatós, és gyönyörök után
*
alkalomadtán fel lehet használni. Mert nem hifaem, hogy ne érezAlig
használt
bútorok olcsó áron,
• V"
FILSINGER AURÉt, gyógyszerész.
esdeklő seregetektol, visszatérve ama sokat szenvedett, nyomora
nétek mind Szécskayval. Vagy nem olvastátok március idusára
teljes berendelte*. Aki korán jött,
HIRDETÉS
ságtól roskadozó, szerencsétlen, megtépázott, de még mindig lé
HIRDETÉS
irt gyönyörű költeményét, melyben ayiltankimondja, hogy: Mig <4jól já& 1411 Juniata avenue.
tező kedves magyar hazába.
Nem nézem most bennetek a "sportol," a ssemélykülönbséget, nem a mulatók ünnepelt csillagát, hanem mint szeretett paj
tásokat s jó barátokat, a kikkel együtt, egyforma játszi könnyed
séggel, nem törődve a jelen kor összevisszaságával, eszeveszett jóElvállal mindenféle peres ügyeket
kedvüséggel jártam a jó ropogós csárdáat, vagy .walcert * füstös
KNIGHTS OF COLUMBUS BLDCt.
Rigó hegedűjének vaditó hangja után.
Ajtó 206.
Búcsúzom tőletek, kedves testvéreim és barátaim!
És veletek együtt mindentől, a mi itt közöttetek az életemet A kösponti tűzoltó laktanya mellett
képviselte. Jóléttől, cifraságoktól, sportolásoktól, a leányseregAutomatic 7445$
től, a város pompás, sima utcáitól és az utcán erjedő tikkadt, par.
fümözött levegőtől, virágos parkoktól és az örömök hazájától, AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD
Amerikától. Visszamenekülök mindezektől azokhoz a régi, meg
( Pulit icijl Ailvfi'l kt'Mi'llf )
fakult képekhez, nélkülözésektől beeső arcokhoz, gyermekkorom
soha meg mm. valósult reményeihez s halvány elmosódott emlé
keihez.
*
Elmegyek, barátaim, innen, mert nem tudok igy élni nap-nap
Után, az életnek és az időnek. Érzem, hogy ez az élet nem igaz
A mi irodánk és minta szobánk, a 618 Poland avenue alatt, nyitva van minden
ságos élet, Mert mivel vagyok én jobb, kitűnőbb és Istennek tetszőbb, hogy mig én itt urasan dőzsölök a jólét kegyelmében, ad
szerdán és szombaton este 7-től fél tizig augusztus havában azok kényelmére, akik
dig odaát azok az egyénék, akik éppen olyan jó barátaim, mint
nappal nem kereshetnek fel.
)*
ti vagytok, az én véreim, egy anyának a gyermekei, esztendőkről
\
esztendőkre szolgálják a szülőanyát, hálául, amiért oly széppé,
íJjpiMN
•Hiúnál un
életerőssé nevelte őket, kövér mezőin termeit, búzalisztből készült
m*
erőt adó kenyerével. Valami ösztön, valami érzés van bennem,
mely azt súgja, hjogy hálát háládatlan ne hagyjak, mert nem szü
•Wfpíli"
lettem háládatlannak. És érzem, hogy már azt a hibát is nehéz
lesz helyrehozni, amit már eddig elkövettem a jó és hüaéges anyá
val szemben.
ip^thonánajk kellemes melege lebegjen szeme előtt. Fnrnae;
Elhagyom hát ezt a kitűnő helyzetet, melyet a ti környezete
talán csak kisebb javításokat igényel — talán nagyobb reparátek nyújtott, melynek léhaságát nem állhatom tovább, mert már
cióra van szüksége, vagy talán elavult és ujjal akai*ja kicserélni.
suhogó örvényeibe nyakig belesiilyedtem és félek, hogy ugy bele
Akármi is legyen — ne késsen és ne várja be az első hideg reg
sodródok az iszapjába, hogy habár van is bennem némi akaraterő,
gelt és aztán rohanjon, mért akkor csak a sorba állhat azok mö
nem fogok tudni lemondani a szokásról és végkép alámerülök, és
gé, akik megelőzték. A Mahoning Furnace ismert fütő készü
meghal bennem minden, a mi emberi, a mi jó és nemes.
lék. Egész Amerikában használják. Itt készül Youngstownban
Nem hívlak benneteket, kedves barátaim, hogy ti is mene
teljesen jót állunk érte és könnyű fizetési feltételek mellett
küljetek az itteni élettől, illetve a jólét elől, mert élni nagyon jó
adjuk önnek, ami lehetővé -teszi, bogy a legjobb fűtőkészüléket
és szép, de élvezni jobb! Hanem mielőtt elmennék, beszélek veREPUBLIKÁNUS
tehesse házába. Egyenesen a gyárral érintkezik és; j,/ legjobb
letek igy gondolatban és Írásban, Szeretném, barátaim, a figyel
szakértők állítják fel a furnacet.
JELÖLT
meteket egy igen fontos dologra felhívni és nektek arról beszélni,
•*
'v
Irodánkban teljesen megmagyarówák önnek a Mahoning F#r.:
', még akkor is, ha nem hallgatnátok meg türelemmel. Tanács volnacek
különböző mintáit. A magyarázat alatt hamar látDÍ fogj#
tia talán, a mit mondani akarnék, de minthogy fiatal és hozzá még
nagy
előnyét
és hogy miért oly népszerű.
. _ .
* 'tapasztalatlan is vagyok, nem illik, hogy tanácscsal lássak el v&. lakit, tehát csak igy mondom meg nektek, mintha veletek beszél*
a kelet felé haladó Poland aveímei villamost a SquawHék valahol a társaságban. Ismerem a helyzeteteket, kedves baen.
Szálljon
le a Poland avenue é$ a Cedar street sarkán és'*£»'
(megyei ügyész) ,
' J-itaim, egy dologban, melyről, lehet, ti nem is gondolkoztok any*
tói jon fél bloekot nyugatnak.
*
t
^ M T
.*ía* s
V** v ' '
nyit, mint én. Pedig közös érdek!
ÁLLÁSRA AZ AUGUSZ
n
, t
Azon busulok, kedves barátaim, hogy ti boldognak érzitek
fa
* * v s ^ i* * * X
*
TUS 10-ÉN MEGTAR- '
,*
v
* Inagatokat és mégsem vagytok azok! Gondolkozatok csak egy
KYITVA"SZERDÁN ÉS SZOMBATON ESTE 7 TŐL 9:30-10:
TANDÖ-ELŐVÁLASZ- i
líicsit, hogy miért nem? És azon is gondolkozzatok, hogy hogyan
,»'
. érezheti az az egyén magit, a ki éveken keresztül abban a hi ^ *ÁSOKO* f ;
' t.f
M< Í
^ÍHKpálJen ringatta magát, hogy neki van egy dicső, szép és viságzé „ , V %
• *. ,/
.... •
'j \
*
'
^ SZOMBATON DÉLUTÁN 2-®ÖL 5-IG
'Jiazája és ha valaki megmagyarázza neki bővebben, hogy helytele Több mint 25 éve youngá\ '**• \
írül gondolkozik és végre maga is rájön, hogy csak volt és most towjai lakos. Itt jáft
*
4
.f \ v % '
^ $iár nem mondhat magáénak egyet sem és keid tisztin látni ak- ba és itt élt mindig.
'A
ícor, mikor már késő és akkor elálmélkodik, jjíjnálkozik, hogy
I ip.
h f , * •t«lt! Volt, de mér jwbck, v*gy h* v*b is, sem mondhatom m$*- Pártolását megfésülöm
ttíjfi.MStti mm.
mmiissssmm.awim
íhiCfí'Mi • %'Ji
Szavazatát megköszöiiöni*
a J? jfcMÍtMüK*
bekövetkezett

A^RIKAQSSTM IRLAP
t
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MORGAN

a - Uzlet-cimek - ű

BUCSUZO LEVEL

Dr. A. Pesseniehie r

DBannuninim

Látogassa meg Irodánkat
Szerdán vagy Szombaton Este

Most gondoskodjon a téli kényelméről!

RESK1NE MAIDEN JH
a PROSECUTING
ATTORNY
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