niVn i#~-^ii<>i|Wiririiiii<ífrín

•*fif • t' mm numinriii ~ m mn wmn > warn

D.f

:*K\ p,n-v.r>^

« ''

* V.

k-,

*}.*•&/•

fir

*> '

;w

C

s

V*

\'

'

'Vv
"" I

.;r' N ""í.:• ^ : ": s,:-,;i,v*•* '

*

'

.' ,

J c

A# AÜfeBlCAN WEEKlit IN THE HUNGARIAN LANOUAOB
FOB TBS MAGYARS OF THE MAHONING * SHENANÖO VAL&BYS

r
A*

Published tTtif Thursday by The United Printing Company
,Auto. 5738
320-322 W. Federal St.
»•". 5178
EDITOR: ERNEST N. NEMENYJ .?,
.\

Kiadja a United Printing Oo., 320—322 West Federal Stré^t ,
'"T f» »-'•
-••;
' ' 4KEBKESZTI: NEMÉNYI MIKLÓS EEN4 ^
ELŐFIZETÉSI ÁRA EGY ÉVBE KÉT DOLLÁÍ.

A

M

E

R

I

K

A

I

M

A

G

POtt OFFICE BOX 417
|M

*

- -- _ -

- -- -- „., •.,.

r

Y

A

i
-Xfttü.

R

H

I

K

L

A

P

TOUKOITOWW, OHIO.

y.<^tt«á.s • * £ t i A .

-h

,;, :. ••

--

— *

Földosztás Magyarországon
-fiBokjan eg/enesen követelték, sokan csak Várták, liébányan . . . féltek tölé, hogy most következik be. 'És be
következett. Magyarország ti^gazda minisztere, nagy
atádi Szabó István törviíényjavallatot terjesztett a Ház
elé a földbirtok* rendezéséről. A javaslátot még részle
téiben nem*isnierjiik^ de tudjuk, hogy az alapgondolata
a földnélküliek kisegitése és a termelés fokozása; Hát
egy kicsit megnyugszunk", bár mi azok közé tartozunk,
akik féltünk attól, hogy most, a magyar nincstelenségben,
a legnagyobb rendetlenségben keriiL megosztásra a ma
gyar föld. Most. amiltor amúgy is megosztásra került
•már és most, amikor tulajdonképpen azt se tudjuk, kié?
Ismételjük: nem tudjuk, hogyan képzeli el nagyatádi
ÉK abó .István ma a földbirtok* reform megosin^hisát ugy,
ahogy 'megcsinálni kell,
ugy, hogy minden igények kielégüljenek s a mábik főcél, a magyar föld kihasználása
is elérhető legyen. Félünk attól, hogy a földosztás most
Magyarországon nem gazdasági kívánalmakat, hanem
politikai követeléseket fog kielégiteni, Ma — és talán
máskor is — pénzügyi elrendezkedésnek kellett 'volna
megelőzni ezt a gondolatot.' Mert ma adhat ugyan még
talán földet a magyar állam a népnek, de egyebet nem ad
hat hozzá! Reméljük, hogy ezzel a tudattal dolgozta ki
földbirtokreformját a legjózanabb magyar miniszter.
És, hogy nem állunk egyedül ezzel a felfogással, be
mutatjuk a Pesti Hirlap aug. 19-iki vezércikkét ;
BIRTOKREFORM
Végre a törvényhozás
elé került a földbirtokrefora javaslata. Évek
Igfeszu sora óta sürgettük a föld igazságos megosztását, hogy a földéhes nép
kivándorlását megakadályozzuk. A háború alatt pedig a hősök megjutalmaz
zásának s a hadi özvegyek és árvák felsegitésének indoka is hozzájárult, a
reform sürgetéséhez. Örvendünk tehát, ha sikerül e törvénynyel a föld
problémát kivenni a politikai izgatások anyagából^. A kormány javaslata a
miniszterek és pártok kompromisszuma, tehát remélhetőleg nem lesz éles
yilitikai kritika tárgya. Be szakszerű javításokra szükség lesz, mert a
minden pártpolitikai érdeken felül álló két főszempont, a többtermelés éa
a földnélküliek közélelmezése, a földéhesek igényeinek kielégítésénél is
fontosabb. Az igénylők részéről támasztható minden esetleges vihar elle
nében azonban eleve felállíthatunk villámháritóul egy szomotu igazságot,
azt, hogy képtelenség a legjogosabb igényeket is mind kielégíteni, mert a
magyar törvényhozást a földosztásban! megelőzte az entente, mely Magyar
ország földjének nagy részét már felosztotta ellenségeink között. Csonka
Magyarország felett rendelkezünk s ebben az a fő, hogy • föld túlságos elaprózásával ne akadályozzuk meg a többtWttielést. Azt az elvet kell meg
értetnünk mindenkivel, hogy a megművelt földből nemcsak a földmivelőnek
kell megélnie, hanem a földnélktilieknek is. Mindenki vesztett az ország
ban s ime, csak a földmivelők kapnak most. Ez azzal az erkölcsi köteles
séggel jár, hogy a többtermelés érdekét kell minden földmivelőnek szol
gálnia.
,
A jobbágyság felszabadítása óta ennél fontosabb reform nem volt Ma
gyarországon. Szeretnénk tehát, ha minden pártpolitikai érdek és dema«*g szempont teljes mellőzesével szakszerű tdrálatban részesítené a
. nemzetgyűlés. A parasztság érdekeit védeni kell, mert ez az osztály képvi
seli a fajt s ebből fog táplálkozni a müveit középosztály. De szocialista
jelszavakért kár volna veszélyeztetni és kiirtani aet a közép- és nagybirto^ kos-osztályt, mely ezer évig vezette és megóvta az országot. A mezei mun
kabérek lehetetlen emelkedése folytán sok közép- és nagybirtokos úgyis
abba a helyzetbe került, hogy nem bánja földje megváltását és ssétdarabo- lásat. De ennek a bomló folyamatnak gátat kell emelni Mert a földmivelés nem nélkülözheti az agrár értelmiséget s nem lehet a csonka ország egész
földjének termelését ugy szétosztani, hogy az összes termés még az addigi,
nél is kevesebbet adjon a közélelmezés és valuta javitáá céljaira. Ezért a
tirvényterevezet paragrafusainál IS fóntosabb az, hógy miként fogják azt
végrehajtani. A javaslat sokat biz a végrehajtásra. A kormány nettt bifeti,
fcc V
hogy örökké viszi az ország ügyeit, tehát legyen óvatos béláthatatlan utó
daival szemben s kösse meg ezeknek kezét. A tervezetben sok kívánságunk
^
teljesítését látjuk, de a részleteknél szeretnénk, ha szabatosabban megjeIflínek a többtermelésre hivatott, a közélelmezésre és valuta javításra dolgozó,
a mezőgazdasági iparral s nagyobtf mérvű állattenyésztéssel foglalkozó
'J nagy- és középbirtokok mentességét az elaprózástóL Mert * javaslatban tervezett ötesztendei kisajátithatás vessedelme minden beruházástól vissza
u
%
fogja tartani a tulajdonosokat s megbénítja a termelést. Továbbá valami
'Jtf
féle formában, esetleg némi etófty biztosításával szövetkezetbe való tömö
*•
rülésre kellene csábítani a most kis földhöz jutó embereket, mert a gazda
sági eszközök megszerzésében, a müvelés intenzitivitásában, a termés rend
szerességében s a termés értékesítésében is többet tudnak igy produkálni
maguknak is, az országnak is. A földet széf léhet éettani; 4e a termeléey
'jfYv f
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A Bevándorlási Hivatal, jel^ti,>íiqgy:
Átlagosan üatptrata 5000 bevándorló
. liykeaik az Egy^íült Államokba EJ lis
"ion keresztül. A rohamosan nöt
sirasá, bevándorlás mutatja, hogy éeak
^áuy és a Közép-Európából való
A tlJÍ ás nehézségei miatt*nem mulifcVíitt tí*
bevándorlás iu ósssas ed-

Tokyoban Continental. Tra^ingtCompany (Tfifko-Böekl Naistíá) névén ha
talmas résevénytársaság alakult a Né
metország és Japán közötti kereskede
lem előmozdítására. Az uj társaság
vegyszereket, gépeket és üvegárut fog
importálni Németországból és japán

nyersanyaggal látja

el a német gyéfa-

1.
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itlő óta a hajójegyeket árusító
magyar bankok megbízottjainak
vezetőivel utaznak haza. Ezek a
vezetők ugy a hajón, mint a vas
úton gondjukat viselik, megaka
dályozva, hogy meglopják vagy
megcsalják őket. Az egyik ilytefi
vezető étven-hatvan magyart kálauzolt a bécsújhelyi állomásig, a
hol azonban erkölcse megingott
s azt hitette el a visszavándorlókkal, hogy a magyar határt csak az
esetben léphetik át, ha személyenkint és podgyászonkint fcgy-egy
dollár vámot fizetnek. A tájéko
zatlan amerikai magyarok le is fi
zették neki a dollárokat és csak a
jiazai földön kezdtek érdeklődni
liz iránt, hogy miért kellett nekik
vámot fizetni. Igy aztán kiderült
a turpisság s a savanyukuti ha
tárrendőrség a vezetőt letartóz
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Ha citromot és narancf^ keverünk
összf zölil paradicsommal, kissé külö
nös, de jó izü és szép szinü lekvár lesz
belőle. Ugy a citrom és narancs levé
ben, mint fehér méjában olyan ecet
tartalom van, mely lekvárt képes csi
nálni a zöld paradicsomból. A fehér
héj keserű izét a lekvárban nem léhet
érezni.
A következő összetételekből készül
% paradicsomlekvár:
3 fönt zöld paradicsom.
2 pint viz^
Í V j citrom ( 7 ounce).
2 narancs (lS^ounce),-' v 2 csésze cukor (körülbeHi! M ounce).
2 csésze szirup (2 font).
Vágjuk Össze a paradicsomot apró
darabokra és főzzük félóráig egy pint
vizben. Ugyanakkor az egészen öszszemorzsolt narancsot és citromot is
fszzük^egy pint'vizben, ; egy nagpon
kevés sót adva hozzá. A megfőtt pa
radicsomot és narancs-citrom vegvüléket összekeverjük és gyöngén átszűr
jük, vigyázva, hogy ne sok lé pocséHolódjék el.- Az igy nyert vegyülékböl
valamivel több, mint egy kvart lekvár
Ufea, melyet tiz percig kell forralni. A
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Folytatólagos előadás délután fél egytől este 11-ig.
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SZENZÁCIÓS ÉS BÁMULATRAMÉLTÓ
\
MOZIDBÁHi
'

J
J

The Return and (
Revenge of Tarsan |
Telve izgalmakkal!

4 TEHÉN
*
eltéé, dim: Zsoldos István, 926
Bentley ave., Youngstown, 0.

Miért hagyja fogai által életét
elkeseríteni?

KIADÓ

Borbély üzletnek alkalmas, 7 év
óta jó forgalmú hely a Salt Sprilig
LEÁNYT
Road és Waverly sarkon, %033.
általános házimunkára kéreg Dr. sz., a Carnegie nagy offiee-szaí
M. A. Bonhard, 137 East Delason szembeh, október l-re kiádó. Ér
avenue. Kell, hogy valamit ango tekezni lehet Biró Márton háztu
lul is értsen.
lajdonosnál helyben.

KÉRJEN TANÁCSOD

DR. LYMAN
FOGORVOSTÓL
Mem baj, hogy hány rofiss
munka van a szájában, lie ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbehozom fogait, hol as másoknak
nem sikerült és jótállok man
kámért.

ITT AZ IDEJE
A KALAP-

4J0LLÁR BANK ÉPÜLET

Newma^i Öszi Kalapjai

4-ik emelet, 412. ssámti sxoba,
x Bell telefon, 6943 '
Autó. telefon, 47721
Youngstown, Ohid

okvetlenül emelik megjelené«é% Régen %#*ftlt Néwroan minőségek,

divatok és színek okvetlenül szolgáltatnak önnek egy kalapot, amely
a legjobban megfelel egyéniségének. Ha gondot fordit a v|l
tásra, ugy jól jár. Az őszi divat igen csinos, vegyen most*

Dr. A. Pesseniehier

Néz$e meg a mi őszi Stetson kalapjainkak
A válatfjtél* nagy

Elvállal mindenféle peres Ügyeket
KNIGHTS OF COLUMBUS' BLDCt.
Ajtó 808.

A köuponti tűzoltó laktanya mellett
Telefon: Automatic 74459
AMERIKAI ÉS HASAI ÜGYVÉD

y
PÉNZKÜLDÉS
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minden tekintetben Tviss Emil bankháza, amely mír
több, mint két évtizede szolgálja kipróbált becsületes
séggel és felülmúlhatatlan szi^avatotts^ggal az ameri
kait magyarságot. A saját jól íelfogott érdekében esstokszik, ha minclén" ügyben erre a cimre ir:

f'

Ac-**-

Automatic: §249

JEGYEK

PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ.

:j

i , SODEMAN -

Federal: 249# ' '

T

PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY- Ég JOGÜGYI IRODÁJA
386 WEST FEDERAL STREET
YOUNGSTOWN, O.

Ford automobilt tavaszra í Miért nem ad fog

ií

N

Losehitzer & Entfel

lalót egyre még ma és qkkor tavászszál elliajthatja. Havonta
csak korlátozott számú gépet kapunje és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek,
hogy ha késik rendelésével^ ugy tavaszra nem kapja meg a
géitet. Neátn kerül ^semmibe,! ha érdeklődik, Telefonáljon.
-a-.

Á

KÖZJEGYZŐI OKIKATOKAf

PUSZTA TENYER

5

V

HARGOK—VADÁLLATOK >

lommal forduljanak hozzá.
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Telve romantikával!

A magyarok mnáden ügybea bbia-

Akar

A

M ^

108 STAMBAUÖH BUILDING
Az Electric Sbep {vlett

?

T

atneWben viszontlátJá ^arzalit Ssérdei otthoná- ^
ban, amint harcol oroszlánokkal, tigrisekkel ~ g
66 óriási majmokkal.
S

»
közjegyző

TOÜNGSTOWN

U

áüfeszerüen állítunk ki és a konzuli hitelesítéseket beszerezzük.
Mindenféle ügyeiben forduljon hozzánk teljes bizalommal 6 $ g f Ó zödjék még közismert becsületes kiszolgálásunkról.
*V '

16 South Phelps St.

Friedman József

Hífigyar ügyvéd

K

az ó-hazába vagy az ó-hazábél ida.;>a legkitűnőbb hajókon, a társaságok
eredeti árai mellett adunk eL Utasainkat New Yorkba személyesen
kisérjük.
'
Hozassa ki ckládját most ál é-hafáb^L A klhozatalhoz szükséges
tíkmányokat elkészítjük.
«

SAMUELS

16 W. Federal St.

HOGYAN LEHET LfcfcVÁl# KÍ
NÁLNI ZÖLD PARADICSOMBÓL?

N

a legmegbízhatóbb ó-hazai bankokra kiállítunk.
CNmdoljon családjára, most segitse őket, használja ki az alkalmat,
mig a korona árfolyama alacsony.

>
den csésze lekvárhoz egy fél csésee
cukrot és egy fél csésze szirupot a,'lunk.
Regisztrálási napok:
Most az egészet addig forraljuk, mig Szeptember 30., október 7., 15. és 16.
annyira megsűrűsödik, hogy a kanál
REGISZTRÁLJON!
megáll benne. A végeredmény körül
i|<»i It X Ili
»
W Iliim • —
•!—*
mi lü
belül egy pint jó lekvór lesz .
Mikor áj Jekv^rt üvegbe öntjük és
Ékszer-üílet
azt látjuk, hogy. nem ülepedik le azon I
nal, akkor takarjuk le és várjunk egy
hétig, mielőtt véglegesen lezárjuk az
üveget viasszál.
Ha a narancs nagyon drága, t8bb
ifi 1 •
I! Hé^.nm, • rn I. ,
4
citromot használhatunk a narancs he
lyett. Egy narancs helyébe^ két citro
mot kell használni, de az igy készült
lekvár ize egész/en más lesz.

A legkülönösebb és legemberibb
megnyilatkozási formának mondja az
elpirulást Darwin, ami a kedélyhullám
zások megnyilatkozása embereknél és
állatoknál, a legtökéletesebb irás az
emberi arckifejezésről és külön fejeze
tet szán az elpirulásnak. Létrejön az
elpirulás az idegrendszerből kiinduló
ingerek, vagy pedig lelki izgalmakból
eredően megváltozott szivtevékeuység
folytán. Tgy például a szégyenérzet
és a harag következtében a bőr, külö
nösen az arc, elpirul. Ijedelem, félelem
és rettegés miatt elsápad., A szégyen
pír könnyebben áll be fiataloknál, mint
öreg eínbereknél. Gyermekeknél csak NINCS ELÉG SZÉN
második és harmadik életévük közt
FRANCIAORSZÁGBAN
kezdődik. Darwin szerint nőlf könynyebben fdrülnak, mint férfiak, de jog
A német szénnel egvtitt, melyet a
gal mondja Schiller a Harangban a sze spai értekezlet eredményeként fog
relmes ifjúról, hogy: Pirulva követi Franciaország Németországtól kapni,
hölgye nyomdokát és boldog, ha a leány az összes forrásokból összeszedett szén
köszönti. A majdnem mindig az arc csak «80 százaléka lesz a francia szénból kiinduló pirulás, — szórványos fol szüksépjlet'.nek*; A hatóságik azon
tokat okozva az ábrázaton, nyakon, ^g vekeznpk, hogy anásféle tüzelőszer
sőt alkalom álltán mélyebben fekvő ré előteremtésével éeÉitsenek .* íenyegeszeken is, — ugy is nyilvánulhat, hogy tő szénhiányon. {
a fül pirul el és olyankor a fül forró
vá lesz. Nemcsak Darwin, de más tu
Regisztrálási napok:
dósok is tanúsítják, hogy a j?irulásra
Szeptember 30., október 7., 1% é§ 16.
való hajlam örökletes. Anyánál és leREGISZTRÁLJON!
ányfoál egy és ugyanazon a helyen mu
tatkozik. Érdekes, hogy az albino épen
8ZIVABKÉSZITÖKST
ugy pirul, mint a néger. Egyes fajok,
mint a polinéziaiak és a szemiták, erő és dohány strippereket keresünk.
sen pirulnak, mig a kinaiak, bár meg Jó fizetés. 118 E. Boardman st.
van nyelvükben az a szójárás, hogy
McGinnis Cigar Co.
"szégyenében elpirult," csak ritkán
mutatják ezt a tünetet. Nyilvánvaló
azonban, hogy a világ minden embert
fajának közös tulajdonsága a pirulás.
Kivételesen a pirulással Jár egyes arc-*
izmok összehúzása is. Henie tudós ezt
megfigyelte egyik gyermekénél. A va
kon született emberek is, bár nem tud
ják, hogy kutató pillantás nyugszik
arcukon, pirulnak, mert őseik egósz so
rozata megszokta azt, hogy ily tekin
tet hatása alatt szégyenkezve elpirul
nak. Ritkán pirul a hülye. Beard, a
kinek neurasthenia kifejezést köszön
jük, ideggyengeségnek tulajdonítja a
pirulást. Nemcsak sürün, de a legki
sebb okból is pirulnak az ideggyenge
ELADÓ STRUTHERSON
egyének. Hirtelen támadt zaj, gyor- szép négy szobás uj ház, villany
saii lenyelt falat elégséges okj Fizikai
és furnace, külön kojayha helyi
lag erőteljes, izmos emberek, akik
ideggyengéségben szenvednek, ugy pi ség. Viz a porcson, újonnan parulnak, mint a fiatal leányok. Leg pirozva. Ára 3000 dollár, a mi
többször elég, ha rágondolnak a piru- ből 800 dollár készpénz, a többi
lásra és már pirulnak is. A félelem a 20 dolláros havi részletekben fize
pirulástól már elő is idézi. Ez nem
tendő. Tudakozódni Mr. Benczúr
csak félénk és szerény embereknél ta
nál,
a Dollar Savings Bank kül
pasztalható, ide bátor ós elszánt egyé
neknél is, amilyen Volt Brown Tamás, földi osztályámál vagy pedig hiva Religio medica Szerzője. De épugv ja fel telefonon ezt a számot: Bell
kozelhető ez, mint más idegbetegség Struthers 292-M.
és Beard szerint épugy el lehet mulasz
!
'ly'jgiifyüijJf" 'i»^!|,"W|"n
tani, mint a migrént.

A

*

t.

- *

A*

. V.r

MAGYARORSZÁG vagy CHECHOSLOVAKIA bármely részébe,
teljes felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk.

És foglalkozom a mi dolgainkkal.
Asszony vagyok, és azok közül való, akik'szintén nem szundi
káltak volna el a tudás fája alatt. És most arra vállalkoztam, hogy
.nmek a lapnak a hasábjain minden héten ^bes$élgess«ií ó magyar tatta.
asszonyokkal, a magyar lányokkal.
*Aki hozzám szól, szivesen beszélgetek el vele. Egyetlen levelet se
Regisztrálási napok:
hagyok felbontatlanul. A cimem: ÉYA ASSZONY, c./o. Amerikai Szeptember 30., október 7., 15. és 16.
Magyar Hirlap, Bo* 417, Ypungstown, O. ,
REGISZTRÁLJON!

felforralt lekvárt megmérjük és -min- i

•T,

PÉNZfcŰLDEMÉNYEKET

Btldapfestí lápok közlik elit á
hírt: Az amerikai magyarok egy

őket!
„
•
Jogos és természetes .tehát, h^ ebben a lapban liltről-hétre elpletykázok egy kicsit az asszonyoknak ar^ól* aiüi bennünket érdekel.

' Mi&den leveletii u alibbi cimre k ttldaadfl:
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E?z a fovát azétt sziilétett még, mert mi, asszonyok, ismerjük
egymást. Tudjuk, hogy szeretjük a postát bontani s az acél hajtű
nemcsak affa való, hogy összetartsa a kontyunkat, hanem arra is,
hogy leveleket bontogassunk fel vele. A kíváncsiság a mi erényünk,
asszonyok, s ezen nincs semmi szégyelni való. Nélkülünk ott rot
hadt volna a tudás fáján az alma anélkül, hogy valakinek eszébe ju
tott volna leszakitani. És sokszor van igy még ma is az "almával.''
A paradicsomi kor nagyon régen elmúlt, de még ma is nekünk, aszszanyoknak kell sok mindent íiapfényre kaparni; hogy élhessünk
vele.
-' ''
* :
Aztán .az asszony, a nő, egészen más összetételű ember, mint a
férfi. Más a lelke is. ftfi más világban élünk, mint a férfiak. A
mi életszükségletünkhöz éppen ngy hozzátartozik egy kis szóbeszéd
(pletykának is mondják'némely vidékekeken), egy kis tere-fere, mint
& férfiak életéhez a szivar. Próbáljuk csak meg a szivartól eltiltani

MEGJEIJSNIK MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖH.

f •
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AMERIKAI HETILAP, A MAHONING ÉS SHENANGO VÖf/JTÍBEír
UlKÓ MAGTAJtSÁG StZÁMÁ&A.

í:

^

- Háziasszonyok rovata

ed as Socond-Clftss matter April lSéh, 1911, ftt tl>e Poft OtiiH* Ü
Toungstown, Ohio, under the Act of Mafeh 3rd, 169Í.
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133 SECOND AVENUE
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