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MAGYARORSZÁGON meg vol
tak a választások. Kábelhírek 
szerint a választók naqy többsé
ge. állítólag 95 százaléka, a ki
rályság visszaállítása mellett fog
lalt volna állást. . j 

vendő lapocskában Btoktak nap
világot látni. 

Megdöbbenéssel olvassuk má
sodkéből ezeket a cikkeke t. Meg
döbbenéssel azért, mert mielőtt a 
cikkek napvilágét láttak volna, 
azt hittük, hogy Kovács (kinevez
zük bíborosnak) páter ha nagyra
vágyó is, de mégis jó magyar em
ber. Kénytelenek vagyunk ezt a 
nézetünket megváltoztatni. 

A cikkekből kiderül, hogy 4'a 
hagy magyar keresztényi eszmé
től" (ne tessék félreérteni, csak 
és kizárólag katholikus értendő 
Kovács páter Bzerint a keresztény 
alatt) áthatott főpap ugylátszik 
megint kapaszkodik az ő uborka-
fájára, Odahaza a magyar ke
resztény nemzeti eszme van ural
mon, tehát Kovács páter is azt 
lovagolja, mert hátha akkor mégis 
ő lesz Amerika esztergomi (akar
juk mondani nakee&perU érse
ke.) 

Csakhogy ax a baj, hogy Kovács 
páter az ő talán kissé korlátolt 
felifogásával nagyon félremagya
rázza a ' 'keresztény eszmét," 
mely szerinte talán azt jelenti, 
hogy mindenkit ütni kell, ha nem 
jó#és hithű katholikus {jó/ma
gunk is azok volnánk.) 

illeti a Szövetségben ,ezt elsősor
ban is kereken tagadjuk, mert ha 
véletlenül ízsidó vallású magya
rok vagy kálvinista vallású ma
gyarok adták eddig azt a kevés 
pénzt, amelyen a Szövetség ten
gődött és amely sajnos nem volt 
elegendő, hogy hathatósabb mun
kát tudjon kifejteni, azért ez még 
nem jelenti a "keresztény szellem 
hiányát." Vájjon mit is jelent, 
Kovács főpap, az a "keresztény 
szellem"? MJ ugy értelmezzük, 
hogy Krisztus tanításainak a gya
korlati életbe való átültetése, a 
bibilai parancsolatok betartása, jó, 
erkölcsös élet és főképpen feleba
rátaink szeretete képezi azt a bi
zonyos "keresztény szellemet," 
nem pedig a zsidók és más vallá
son élők gyűlölete. (Itt bátorko
dunk megjegyezni, hogy a hazai 
keresztény blokknak zsidó tagjai 
vannak.) 

A Zászlócska egy másik szá
mában olvassuk, hogy a főpap és 
apácái, ha jól emlékszünk, eddig 
47 láda ruhaneműt és néhány 
száz dollárt adtak össze csakis 
katholikus gyermekek segítésére. 
Ajánljuk Főtisztelendő Kovács 
Kálmán plébános urnák figyel
mébe, hogy a Hoover bizottság 

Kovács páterke elnök és pedig j gyermeksegitő alapján eddig már 
ryar felebarátját, min önnönma- i az Amerikai Magyar Katholikus I közel 300 ezer dollár jött össze, 
gát és éleslátásával felfogta az 
összetartás és tesfcyérsegités esz
méit. /( 

Horváth ÍJávid nemes életet élit. 

Népszövetség becsületes cégére j 4 
alatt nemrégiben megszületett 
csudaszövetség elnöke. A szövet
ségről kár beszélni, az abban a 

<- — 
amely összegnek több, mint két
harmadát .. sidó vallású, de ma
gyar származású amerikaiak ad
ták és mégsem kötötték ki, hogy 
a pénz csakis zsidó gyermekek 
segítésére fordítható. Kovács 
páterkánk az Urban, nem gondol
ja, hogy ezekben a zsidókban sok
kal több "keresztény szellem" ta
lálhatót, mint a püspöki székbe 
vágyó elvakult fekete katholikus 
papban? Hála Istennek, az ame
rikai magyar katholikus papság 
nem követi Kovács főúr utánzásra 
egyáltalában nem méltó példá
ját. , . 

Még egyet, Kovács főurunk! 
Ha már olyan nagyon óhajt még 
több keresztény szellemet a Szö
vetségben, ugy miért nem , állott 
be eddig tagjai közé és miért nem 
szólította fel a katholikus hívő
ket, hogy álljanak be, mert ezál
tal Magyarország igazát segítik? 
Miért nem? Azt hisszük, hogy a 
válasz csak egy lehet: a főúr a 
'' keresztény szellem'' -et ürügy
nek használja és annak a cimén 
nem hajlandó résztvenni és támo
gatni azt a •munkát, amely aJ1 

amerikai közvélemény megváltom 
tatására irányul. - * • 

Eáek után sok szerencsét az 
olajkuthoz! 

; Neményi Miklós Ernő. 
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a legolcsóbb napi árfolyam 

HAJÓJEGYEK 

a leggyorsabb és & társaságok által megsza
bott árol. 

ÚTLEVELEK 
» * ' > 

és az utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

i - \  
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Megrédcmli, hogy emléke örökké j formá.ban, melyben halva szüle
tett, még Kovács páter mestersé
ges életrekeltő cikkei alatt sem 
lesz más, mint — halott. Mivel 
pedig Kovács páter "Elnök ur fő-
mas'assáfira," tehát más elnökök 
nem létezhetnek, nem is beszé
lünk arról, hogy az ő saját egyéni 
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Előttünk, amerikai magyarok éljen ! a magyarság szivében. 
előtt, de még inkább született Me-yerdemU, hogy mások példá-
am erikáink eíőtt különösnek és nak vegyék életét és munkásságát 
szánandónak t.iinik fel a magyar és pótolni igyekeznek majd a hi-
nép határozata. Az az ország és ?nyt, melyet elköltözése egy jobb 
tz a nemzet, amely évszázadok j világba okozott. 
óta küzdött a Habsburg uralom j a Szent István egylet tagjai 
ellen, az a nép, melynek soraiban I leróhatják kegyeletüket Horváth i szövetségén kiviil sem létezhetnek 
már közel háromszáz évvel ez-*: Dáviddal szemben azáltal is, más szövetségek (mert ne emelj 
«!őtt köztársaságról álmodozók hogy azok, akik belátiák az öz-1 mas-adnak rajtam kiviil más W-
voltak találhatók, az a nemzet, iveívy és árvák szomorú helyzetét, ványokat!) ' 
maly ujjongva és tombolva üd- j önként és mamiktól megtoldják a i Tehát nekirobog a Főnraság az 
Vczölte a» köztársaság kikiáltását, halá l eseti dollárokat. A Szent Amerikai Magyar Szövetségnek, 
elfeledve a vesztett háború kese-1 István egylet tagjai meghozhatják ennek a sokat megpróbált, sokat 
rvséfst, az a nét> most ismét ki- ̂  ezt az áldozatot annak a férfinak szenvedett, sokat lebecsült és szi-

I csalÁdiával ssembenr- aki három ; dott Amerikai Magyar Szövet-

'*1 

I 
V. 

#=HAZAI ÜGYEKET=# 
pontosan 6b asakszerüen végzek és az okiratok jogérvényes kiállítása 

1 v után a konzulátus által hitelesittetem. 

Youngstown és környéRe 
imigvarságát egyben arról is értesitem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállitott útleveleket, valamint -a vele járó távozási engedélyt (permit)', 
megszerzem,,. Tehát ebben az ügyben is teljes bizalommal fordulhatnak 
hozzám. v 

Pontos éltt: 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

DIAMOND BUILDING <A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO 
ROOM 6. 

Automatic telefon: 78762 ^ Bell telofon: 431 

tliffi 

KÜLFÖLDI OSZTfLYA ' J 
Wick Building, cor. Phelps and Federal Streets 

Youngstown, Ohio 

ELADÓ 'LOT 
A Dearborn streeten, Brier Hill, 

a nagy gyárak közelében. A lot 
méretei 40x130/ Olcsón megvehe
tő, mert tulajdonosa meghalt. 
Eredklödjön Puhalla% Györgynél, 
21 N. Whitney street, Steeltön (a 
hegyen)., Jöjjön este.' 

FARM BÉRBEADÓ 
8 aker, szép kerttel. Hét szo

bás ház és nyári konyha. Sok 
alma, körte, szilva és barackfa. 
Két aker /földi eper és málna me
legházak/ csirke ólak és csirkék, 
tehenek, lovak, bugy és más fel
szerelések. Biztos jövedelem. 
Mult évben eperből 1100 dollár 
bevétel volt. Csakis betegség 
miatt bérbeadó. " írjon magyarul 
erre a cimre: Frank Timár, R. F. 
D. No. 3, Box 50, Leetonia, O. 
Csak egy pár lépés a Southern 
kárétól. 

-FARMOK-
Nagyszerű alkalmi 

, v é t e 1 e k méltányos 
árakon* Ha érdekli, 
hiyjon fel. 
. 70 aker $4500 

52 aker 4000 
105 íiker 9000 

45 aker 12000 
36 aker 6500 
70 aker 5000 
64 nker 4500 

S . P  D R A K E  
m m alitniingr. Ba.nk; 

' Building* 
Bell Main 1528 

mm 

1 

rálysá^ot óhait. 
sg n.?'*1ron különös o tü- éven át attól a családtól időt és sédnek, amely mégis tett és tesz' 

\4 

Í I  

3$ magyarázatát lehet ta-! birony péast is megvont, hogy az j a magyarság és Magyarország ér 
dekében és pedis* bátran mond-1 
hátiul^, hoey keresztényi (szeresd ! ^ 

ne 
lálr-i. A maoyar nép a liábora egylet érdekeit szolgálja. 

aCi2^oG«.G!.í, kügy ha nem Horváth Dávidtól most mi is 
is egészen egyformán, de mégis bucsut veszünk, mint ahogyan 
fjizonyos tekintetben biztonság- meghatóan és szépen bucsut vett 
ban élhetett. A fog és törvény tőle a református egyház ban-
Őrködött a biztonság felett. A j kettién összegyűlt közönség, a 
köztársaság kikiáltása után jött mely emléke tiszteletére felállt és 
4 rémes "vörös" uralom. Ebből, lehajtott fejjel gondolt arra az 
négy és fél hónap éppen elég ah-1 emberre, aki körünkből eltávozott. 

l-l 

N 
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Ilcz, hoflry a nép és pedier különö
sen a vidék népe visszakívánja a 
királyságot a régi megszokott 
biztonsággal. 

Találunk a világtörténelemben 
példát erre. Ott van Franciaor-

. ezág, amely az első köztársaság 
Idiiálíása óta háromszor ment 

, vi;jsza a császárság, va«yis az 
i gyeduralom államformájához és 
tnég a szerencsétlenül végződött 
Jjorosz-francia háború után is az 
első francia parlamentben többen 
Voltak a monarchisták, mint a 
köztársaságot pártolók. Idő kell 
Ahhoz és az uj államforma taní
tása, mig a nép belátja a köztár
sasági államforma nagy előnyeit. 

Ezért mi, akik a világ legna-
gyobb köztársaságában élünk, ne 
^csodálkozzunk, hogy a magyar 

-*iép ismét királyt óhajt, lassan
kint majd megváltozik nézetük, 
Hddig azonban reméljük, hogy 
ftem fog ismét Habsburg kerülni 

-ü magyar trónra és hogy a király 
S^Hem bir majd több hatalommal, 

Itnint az angol király, akinél az 
pEgyesüH Államok elnökének ha
talma is nagyobb. , 

; - * 4 * W ' ' 
HORVÁTH Dávidot }eltemet-

^ -\|ük. Sírjában* nyugszik a youngs-
„towni magyarság egyik legdere-
.kabb tagja. Hiányát érezni fog-

f 'uk. Különösen sújtja a csapás, 
ermészetesen első sorban család

ját, melynek mostani feje, a gyön
ge özvegy, lesz kénytelen az élet

ért küzdeni. Másodsorban sújtja 
a csapás a Szent István egyletet, 
ümely bizony fejlődésének jó 

Ir&yíiy részét köszönheti Horváth 
f ÍDavidnak. Megérzi hiányát a 
^ Mzt. István egyház, amelynek ja-
r „„váért szorgalmasan dolgozott 

Horváth Dávid. Végül megérzi 
y "^:iúnyát az összmagyarság. mert 

az ízig-vérig magyar emberben 
magyar í-zív lakott. Szerette ma-

^ Aw* LkX < í 

Egy percre megáll a bizi iró-
gép — Isten veled Horváth Dávid. 

McKEESPORTON van egy ház 
. . . jobban mondva egyház, sőt 
mint mondják, székes és fejedel
mi egyház. Az egyház, már tud
niillik az ottani Szent István egy
ház, becsületére válik a mekees-
porti magyaroknak. De annak as 
egyháznak van egy plébánosa . .. 
vagy pardon főura, akinek lelké
ben ott lakozik a vágy a magyar 
püspökség után vagy nem tudjuk 
mi más után (ezért székes és fe
jedelmi egyház a Monongahela 
völgyi magyar katholikus temp
lom.) 

Ennek a nagyravágyó ember
nek neve Tisztelendő Kovács Kál
mán, az amerikai magyar katho
likus papságnak legkimagaslóbb 
alakja (saját becslése és meggyő
ződése szerint). Kovács Kálmán 
(pardon, néha Kovátsnak írja 
magát) szeret az uborkafára ka
paszkodni, de eddig még mindig 
visszaesett. Még nem is olyan 
nagyon réget! Kovács főúr elját-

felebarátodat!) szellemben. 
Hazát akar menteni Kovács pá

ter (akit ezennel ünnepélyesen 
pápai államtitkárnak teszünk 
meg. Lázár Ferdinánd, szedő) és 
avval kezdi hazamentését, hogy 
annak az egyetlen magyar testü
letnek, amelyet a katholikus pap
ság sajnos eddig nem támogatott, 
támad, amely legalább kísérletet 
tett arra, hogy a tót és román (bi
zony egyáltalában nem felekezeti 
propaganda) (rettenetes romboló 
múnkáját itt Amerikában leront
sa. 

Tudomásunk szerint nem szok
tuk megkérdezni attól az ember
től, aki magyarnak vallja magát, 
hogy micsoda vallású, ha Magyar
ország érdekében dolgozik (van 
erre számtalan példa a magyar 
történelemben.) Pivány Jenő, a 
ki a Szövetség érdemes titkára 
volt az elmúlt évben, keresztény 
volt (ha nem is katholikus) és 
munkája hat hónap alatt többet 
ért, mint Kovács páter (akit a 
fenti fejezet óta Kajetán" néven 
pápának választottak) egész hosz-
szu amerikai tartózkodása alatt. 
A jelenlegi titkár pedig, dacára 
annak, hogy családneve Pessen-
lehner, mégsem zsidó, sőt még a 
dédöregapja sem volt és mégsem 
német, mert még az üköregany-
ja is Pesten született, vallására 
nézve pedig szintén katholikus-

PUSZTA TÉNYEK 
AJtar e<ry FonI automobilt lavaszrír:' Miért nem ad fog

lalót egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. Havonta 
csak korlátozott szánni gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnék, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem Jvapja meg a 
gépetv Nfíin kerül semmibe, ha érdeklődik, telefonáljun. 

SODIMAN 
Federal: 2496 . Automatic: 0249 

Universal Service Co. elárusítója. 

FIGYELEM! 
YOUNGSTOWNI 

FIGYELEM! 

Magyar Patika 
Köhögés ellen a legjobb a "MENTHOL TOLLÚ" bálzsam. 

Ára $1.00 

A-

Hazai módra gyártott Liptói Turó kapható 

CO, A  C A R P A T H I A N  C H E E S E  
helybeli üzlet elnökénél 9 

Omeisz Károlynál 
Telefon. Automatic 2095 

WAYNE AVENUE YOUNGSTOWN, OHIO 
Omeisz ur fel vesz rendelésekét Youngstown, East Youngi-

town, Struthers, Niles, Warren, Ö., Farrell, Sharon és Sharps-
ville, Pa.-ban. 
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szotta a püspöki kalapot, mert; nak született, ami semmiesetre 
nagyon "akasztotta" a királyo
kat és különösen Ferenc Jóskát, 
később, hogy hibáját jóvátegye, 
tényleg felakasztotta. \a királyt, 
akarjuk mondani, hogy életnagy
ságú olajba festett képét és pe
dig éppen az íróasztala fölé. 

Az íróasztalról jut eszünkbe, 
hogy tulajdonképen azért foglal
kozunk Kovács páterrel (Márk 
barátom, szavai szerint), mert Ő 
Eminenciája (sic) ennél a király-
lyal díszített asztalnál szokia író
gépének tollát rágni és talán Fe
renc Jóska által megihletve szokta 
megírni azokat a gyönyörű cik
kecskéket, amelyek aztán egy 
"Zászlócska" vagy nem tudom 
micspda, nagy olvasottságnak w* 

sem lehet ok arra, hogy Kovács 
páter, vagyis Kajetán mekees-
porti pápa azt mondja, hogy nincs 
"keresztény szellem" az Ameri
kai Magyar Szövetségben. Dr. 
Pessenlehner Antal, a Szövetség 
titkára, sajnos, csaknem egyedül 
áll az amerikai magyar intelligen
cia között, aki katholikus vallása 
dacára képes u&y angolul, mint 
magyarul Bfagyarország érdeké-
t*n dolgozni. 

Az Amerikai Jfegyar Szövet
ség nem vallásfelekezeti intéz
mény, sem pedig politikai intéz
mény. Tisztviselői nem óhajtan 
nak pápák, .királyok vagy köztár
sasági elnökök lenni. Ami pedig 

H£|?&Y A. BUTLER, JOS G. BUTLER, Jr., 
elnök. pénztárnok. 

W. E BfiÁfifclira, titkár. 

Ajánlják ttélyi ipari vállalatok elsőbbségi részvényeit, 
jé befektetésnek. / 

Kitűnő és biztos 7%-as jövedelem. Részvények ára 
r°° OHIOBAN ADÓMENTES 

708-710-712 STAMBAUGH BUILDING 
ífcll telephone, Main 330 Automatikus 6108 | 

Az ön dollárja többet ér, v | 
Ha nálunk vásárol be rajta. | 
STEELTON SUPPLY CO. ! 

KACHMAR BLOCK Florence és Steel Streetek sarkán i 

ii ^ " •; '. • .NÁLUNK KAPÍÍAÍÓ: * • v | 
Liwrt, roánliszt, tetsikorica liszt, mindenféle abrak lf*vak, tL 
nek, csirkék stb. részére, kukorica, zab, árpa, rozs, pohánka pi 
(tatárka), ocsu, széna, szalma, só, tengelyzsir, mész, -osztriga |1 
héj, szárított husmaradókok, seprűk, bab, ^paradicsom, élő || 
csirkék stb. • f ^ 

1 JÖJJÖN EL ÉS GYŐZŐDJÖN MEG!* 

SZENVEDŐ FÉRFIAK ÉS NŐK 
orvosság es tanacsert forduljanak egyenesen ide. Ezen gyógy
szertár kizárólagos, egyedüli tulajdonosa FILSINGER AURÉL 
okleveles Ohio állaíhi gyógyszerész, volt kórházi gyógyszerész. 
Aki -ezea szakképzettségénél fogva lelkiismerete? kiszolgálás-

; ban részesiti. / 

MAGYAR ORVOS ITT MINDEN IDŐBEN TALÁLHATÓ. 

RECEPTEKET GYÓGYSZEREK 
pontosan készítünk. és vegyszerek nagy raktáhu 

H A S K Ö T Ő K  '  
S É R V K Ö T Ő K  G U M M I - Á R U K  

Megváltó Gyógyszertár 
SPRING COMMON „ Ügyein a cimre 

A Pennsylvania állomással szemben 

VIRÁGOK -* •  
VÁGOTT FRISS VIRÁGOK ÉS CSERÉPNÖVÉNYBK 

nagy választékban esküvők és temetésekre . 

THE KAY-DIMOND CO. 
3MB K. fJJJBlPS ST. YOUNGSTOWH, 0-

A Hámory Bank közelében 
Bell telefonok: Main 6615 és Main 3298. Automatic: 6168 
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HÜLÉS — INFLUENZA — TÜDÖGYULADÁS 
BACILUSAI MEGÖLIK AZ EMBERT 

Bulgár Vér-Tea 
megmenti életét, -

MF.RT üflEGAKADÁLYOZZA A HÜLÉS TERJEDÉSÉT' 
/ Védje meg magát • > -

INFLUENZA ÉS TÜDÖGYULADÁS ELLEÜ 
-VEGYE BE GŐZÖLGŐ MELEGEN LEFEKVÉS ELŐTT 

Ne várjon — ifegyé még ma ;. 
Talán holnap már egy életet menthet meg vel$ " 

4STpu.n-n a gyógyszertárb:i ée kérjen Von Sc^ick-féle Bulgár Vér 
T cat. Ha a gy6gy»y.orécznél nem ka(>, irjou azonnal és mi ]»owta utján 
behiztositott^psomagbau küldünk egy>^iagy csomagot, mely 5 hónapra 
el9g, l|5l.25-ért vagy 3 c-Bomagot $;i.lü-ért*vagy 6 i-somagat $ű.2C5-ért. 
(ím: Marvel Products Co., a Bulgár Vértea egyedüli készítői, 3*54 
M,n\cl BuiliiiiifT, l'ittsbur^h, Pa. 
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