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Cse^sziavákia belügyeinek igaz tükre. . 
A  "Saturday Evening Post'' figyelemreméltó cikke a közép-európai viszonyokról. — 

Roberts, a cikk irója, nem fél az igazságot megírni, noha elkészüli arra, hogy 
a csehek megtámadják, r-^ A cikk teljés fordítása folytatólagosan jelenik meg la 
punkban. Olvassa el mindenkfc • _ 

Nagyon, de nagyon ritkáu olvasha- j szegbevoYiliatatlamil igazolja fczen hi» 
tttlik a mai középeurópai visEonyokról rek valódiságát. Roberra erv<?i, ame-
megbizhálő és elfogulatlan cikket, j lyeket saját tapasztalatai alapján fel-
Sajnos az amerikai irók legnagvobbré- j hoa, mind valók. Annyira valók, hogy 
szCj akarva, de sok esetben akaratla- j Roberts maga mondja cikkében, hogy 
nul, "bedűlt" vagy az egyik, vagy a J a cseh propagaudától nagy támadást és 
másik "uj nemzetnek," ítenelyek 

Püjcsonybóka Bona menti' ómagyar 
fővárosból ahol Magyarország királyait 
koronázták több mint négy évszázadon 
át. Gyűlölik őket, mert elfoglaltak 
oly kitűnő területeket, amelyekről a 
magyarok azt állítják, hogy az mindig 

gentba módjára nőttek a régi Auszt
ria és Magyarország területi egységé
ből. 

Fölöslegts emlegetnünk fist a }ól is
ittért tényt, hogy' minYten, tfpmzetté 
avanzsált nemzetiség jól fizetett és ala 
posan szervezett irodát tart fönt, 
melynek célja semmi más, mint a aók 
esetben '1 gyanútalan'' amerikai Író
kat lekenyerezni^ akár félrevezetés ut
ján jó szóval, akár pedig, és. ez is gya-
kóri eset, egy kis "kenőcsesel." 

A fegyverszünet megkötése óta és a 
béke&zerzödést megelőző bizonytalan 
időkben megkettőzött erővel és meg
kettőzött anyagiakkal dolgoztak a tör? 
ténelem, földrajz és néprajz meghamisí
tásán a nemzetiségek propaganda iro
dái. Különösen a csehek dolgoztak 
nagy igyekvéssel és munkájuknak ered 
ménye volt, ami csak sajnos reánk* ame 
riltai magvarokra, akik civakodással töl 
tNtük az időt. ahelyett, hogy meghúzva 
« na<lrág8zijjat, neki gvürköztünk vol
na a »®g>' munkának és ellensúlyoz
tuk volna azt a sok rágalmat, elferdí
tett megvilágításba helyezett ténveli' 
ket, amelyekkel a jó cseh szomszédok 
ft világot, de különösen Amerikát tele-
ÍMH ölték. 

Annál nagyobb volt meglepetésünk és 
(BPÖmiink, amikor a "Saturday Evening 
Bőst "-ban, Amerika eme legnagyobb és 
legelterjedtebb és talán legjobb heti
lapjában a mult héten — hogy ponto
sak legyünk, a" május 29-iki számban— 
egy cikket találtunk Kenneth L. Ro
berts hamisítatlan iamerikai tbllából, 
a hí oly cikk tárgyilagosan, alaposan. 
Ipnyörtglen maró gunynyal szétszedi 
S csehek koholmányokból épített nim-
bttszát. Igaz, hogy üt ez a cikk a ma
gyarokon is, de ez annál értékesebbé 
teszi a lesújtó kirtikát, amelyet a cse-
kek felett gyakorol. 

Már hónapok óta akiijük üt is* fttt 
ig, hogy a tótok és a csehek közőít nem 
É legjobb a viszony. A csehbarát ame 
ril;ai tót agitátorok kézzel-lábbal til-; 

tftkoznak az ilyen hirek A alóíílsága el
len. Roberts cikke, amelyet 30 millió 
amerikai rt»g»rtt - héten két-

kétségbeesett eáfolatokat vár. j magyar voH, magyar m, is és magyar 
Roberts eikkében a legérdekesebb I 'esz a jövőbon is , 

ig, hogy nera lefcet ráfogni, hogy ma
gyar hatás alatt áll, mint a hogy a ro
mánok' ráfogták Elian or Glynure hz 
ugyancsak a Saturday Evening l'o.s!;-
ban megjelent "Nem, nem, soha' 
cikk szerzőjére. Roberts ugyanis egy 
általában nem j&rt .Magyarországon, 
tehát nem került a nemzetiségek által 
annyira emlegetett, "magyar soviniüz 
ta. befolyás alá. Roberts Csehor
szágban és Szlovákiában személyesen 
gyűjtötte adatait, sőt a cseh kormány 
ebben még segítette öt. (Hej, de nem 
tudták akkor még, hogy Roberts mit 
fog irni.) 

"Handing It Back" a tfime Roberts 
hosszú cikkének, amelyet érdekes il
lusztrációk gazdagítanak. Érdemes 
volna a cikket lefordíttatni és közöl
getni az amerikai tót lapokban, hogy 
had<\ lássák az amerikai tótok, hogy 
•nit csinálnak a cseh zsebrákok a szép 
magyar felföldön, amelynek még nem» 
;s olyan nagyon régen autonomíát ígért 
Massarvk elnök Pittsburghbau. Hát 
még az amerikai ruthéuek-yijit szólnak 
ihhoz, amit Roberts ír az *'autonom'r<-
iák csúfolt Rusziniáról. 

\ Roberts cikke oly jó és olj» megbíz
ható, hogy szerkesztőnk nem sajnálva 
' munkát elhatározta, hogv annak for-
litááát a maga teljes -egészében elké
szíti és leközli, abban a reményben, 
Hogy a többi magyar lapok átveszik 
i cikk fordítását avyal a kérlemmel, 
hogy olvasóink mutassák meg, vagy ha 
kell, olvassák fel a cikket tót vagy 
ruthén származású ijmerőseiknek. 

Ez a cikk nem magyar propaganda, 
mert az ilyen alig létezik^ hanem sem
leges meggyőződésen alapuló vélemény. 
Aki teheti, vegye meg a Saturday 
Evening Post május 29-Lkr- számát és 
olvassa el a cikket eredeti angolban 
éa mutassa meg amerikai niunkástársai 
nak és ismerőseinek, hogy ők is hadd 
olvassák az igaz közép-európai helyzet 
legjobb' leirás&t* 

Mai számunkban megkezdjük a cikk 
fordításának közlését és azt addig 
foJytatft- végére érünk. 

KLL AZi -V. 

[ffl m 

• / r visszajar, 
Irt* K«axi«Hi I*. Roberto, Magyarra fordította N«ményi Miklós End 

(Megjelent,a Saturday Evening Post májas 29-iki számában) 
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SEGYÜK fel, hogy egy torna 
vagy tennis cipőt, amelyet 
amerikaiasan csak " sneak
er "nek neveznek: hóna-

jNÍkoii át viseltek és ennek következté
ben a cipő megpuhult, helyenkint du-
derodások keletkeztek rajta és kissé 
elvesztette eredeti alakjátf TegyüH 
feü továbbá, hogy egy jókedvű, játsza
ni szerető kutya felfedezte ezt a ci
pőt és azt birtokába véve, addig ci
bálta és hurcolta az orránál fogva, míg 
ftz orra lekonyult — és pedig szomo
rúan lekonyult. Egy ilyen cipőhöz, a 
melylvel ugyancsak elbánt a sors ke-
ae, hasonlít a Csehoszlovák állam azo-
kori a térképeken, amelyeket azóta ké-

tettek, amióta a békekonferencia 
Megkezdette kapkoiló, de nagy sikerű 
fiunkájával Európa felkavarását. A 
Csehoszlovák tornacipő «arka Ausztí-' 
riára nehezedik. A hátsó része és ftz 
A hely, ahol rendesen a lábat dugják 
ft cipőbe, Németországba illeszkedik. A' 
eipőzsinór befűzésére szánt szemek 
Felső-Szilézia és Tesehen gazdag szén
bánya vidékei. Lengyelország $ulya 
Ifchezédik ezekre és az orra. A cipő 
iftlpa Magyarországot izgatja dörzsö
lésével, mig az orra Romániába rug. 

Attól tartok, hogv ez a sok techni
kai részlet megzavarja és untatja az 
ejvasót. De a C'sehoszlovákiában ural
kodó viszonyok annyira összefüggés* 
ben vannak az orzság különös alakjá
tfal, hogv jobb meggyőződésem <}aeá-
9ft kénytelen voltam technikai beteme
tést irni cikkemhez. 

é CIPŐ TARTALMA 
sehoszlová kU ftl»fef« v iehát 

olyan, mint a tennis cipő, 
amely már sok viharon 
ment keresztül. A sarok 

fcélve dést képez, a melyet köröskörül 
$pmbok és kegyek öveznek. A me-
iience mélyében, 'amelyet Qsehország 
»íven ismernek, laknak a csehek* — 
körülbelül hat millió számban, körös-
Ipörűl a szabálytalan területen laknak 
& nénietek — vagy 3 millió számban. A 
%ámetck nem szeretik a cseheket. Jó né-
jj^et módra gyűlölik őket. De közép 
Európában a gyűlölet nem kizárólag 
* németekre sswritkozik, A' csehek is 
4£sö osztályú gyűlölők. Szidhatják 
ItKármiképeu közép Európa népeit, csak 
gzt netn mondhatják rólak, bogy nem 
ffie—lp w iUóléiíi><r» -

MI AZ OKA A GYŰLÖLETNEK? 
EM szabad azonban azt hin

nünk, hogy a csehek nyu
godtan tűrik ezt a gyűlöle
tet. A közép európai nem

zeteknek nem azokása szomszédaikat 
ugy szeretni, mint felebarátot és nem 
szokásuk pofonért nyújtani arcuk má
sik felét is. Az a közép európai |em-
zet, amelyik ezt megpróbálnál, biztos 
lehet abban, hogy letépik a fülét, be
feketítik á szemét és elveszik a,z arany 
inggombját még mielőtt "A"-t mond
hatna vagy még mielőtt figyelmeztet
hetné ftzt a fenséges testületet, ame
lyet béke konferenciának neveznek. 

Az ok nagyon egyszerű. (Itt az iró 
egy angol szójátékot használ. Amikor 
i békekonferenciáiról, mint fenséges 
testületről ir, az "august" szót hasz
nálja, ,ami egyszersmind az év nvolca-
lik és rendesen legmelegebb hónapjá-
íak a ne^e.) "August" az a hónap, 
\mely mindenkit felhevít közép Euró
pában, a béke konferencia ugyanezt j 
teszi. 

De mint mondottam, a csehek nem 
maradnak nyugodtan a magyar gyűlö
let viharában. Nem akad mrfgyar, aki 
jobban tudná gyűlölni a csehet, addig, 
mig a cseh bírja a gyűlölettel. A cse
hek nemcsak hogy gyűlölik a magya
rokat, de ezt a gyűlöletüket még nagy
ban hirdetik is. 1920 februárjának vé
gén, a nagy háború befejezése utáni 
második évben, a csehek a magyar-
szlovenszkói határon Pozsony közelé
ben hatalmas drót útvesztőket állítot
tak fel 200 láb szélességben a magyarok 
^llen, a drót sövény mögött a legmo
dernebb rendszer szerint lövészárkokat 
ástak és minden ötven yardnvira (45 
méter) egy gépfegyvert állítottak fel. 
&z utak mentén mindenfelé cseh In 
vészárkok és szeges drótok húzódnak 
ugyanez vonatkozik a villamos és gőz 
yasutakra is. Mértföldekre fel és alá 
a Duna mentén ft ffttt bokrai* drétsö 
vény fűzi össae. t;., - ,. < 

Mindenfelé cseh csapatok és "•esoh 
őrszemek, amikor elindultam a hajón 
Pozsnyból le Budapest felé, saját sze
ntemmel láttam, amint a cseh vámtiszt
viselők utasítására a meztelen bőréig 
levetkőztettek egy egyenruhás ameri
kai asszonyt — az amerikai segély-
konnnissió hivatalos kiküldöttiét. 

Szlovákiában a helyzetet még bonyo
dalmasabbá teszi az a körülmény, hogy 
ft csehek és a tótok között külön-kii-
lön alapos gyűlölet fejlődött ki. 

A csehek és a tótok a szláv fajhoz 
tartoznak, de elválasztja őket egymás j; 
tói a Kis Kárpátok hegylánca, amelv 

túlzása. De bármi legyen is az ok, 
tény ac, hogy Szlovákiában súrlódás 
Vftn a csehek és a tótok között azon a 
ffcérges, s átható, nagyméretű és hajme
resztő gyűlöleten kívül, amely ural
kodik a magyarok és a csehek között. 
Miután a csehek propaganda sajtó tu
dósítói (press agents), — és ezek szá
ntó elég szép, — úgyis elkárhozásra 
fognak ítélni a legélesebb hangon és 
miután legalább 57 féleképpen hazug 
nak fognak kikiáltani, már az eddgi 
leszögezett tényékért, majd még egy
szer visszatérek és kibővítem e ténye
ket cikkem későbbi folyamán. 

A csehoszlovák cipő orrának legvé
gén az álitólag önkormányzattal ren
delkező Rusin vagy Kárpátorusin ál
lam van, amelyben vagy 700 ezer ru
szin, vagv ruthén, vagy kis orosz la
kik. A Rusinokat mindig mint, ruthé-
neket ismerték, de mihelyt elnyerték 
szabadságukat, Riftin név alatt akartak 
ismertek lenni. Én nem tudom, ho.gy 
ez miért van igy és látszólag maguk a 
gusinok sincsenek tisztában avval, 
hogy miért kellett nevet cserélni. De 
lia az ő kívánságuk, hogy őket mint 
Jtusinokat ismerjék, akkor ezen kíván
ságukat teljesiteni kell, mert ugy lát
szik, ez ás egyetjen előny és kivált-

;ség, amit a nagy háború és a békekon
ferencia fáradhatatlan munkájának 
következtében elértek. 
* Nem kételkedem abban, Hogy az át
lag amerikai ugyanannyit tud Rusiniá-
ról, mint én. Nemcsak, hogy nem hal
lottam Rusiniáról, mielőtt megkezd
tem európai vándorlásomat, hanem 
még a térképen |sem bírtam isemmi 
hyomát lelni, amikor hallottam léte
zéséről. Mindeiyiek dacára mégis 700 
ezer Rusin él, és az állítólag önkor
mányzattal rendelkező Rusin államnak^ 
amely állam a Csehoszlovák tornaci
pő lekonyuló orrát tölti ki, amerikai 
elnöke van — vagyis legalább volt 
1920 február havában. Rusiniáról sok
kal többet fogok irni, mint azt az or
szág nagysága vagy fontossága megér-
molné, teszem pedig ezt különösen az
ért, mert Rusinia története a legjob
ban hirdeti a béke konferencia minden 
tudását, |hatalmát, igazságosságát 'és 
fenségességét. Ezen kivül a történet 
kitűnő alapul Szolgálhat egy három 
felvonásos énekes bohózatnak. Semmi 
sem hiányzik az ehhez Való kellékek
ből. Tőszemélynek itt van egy fiatal 
amerikai, aki a pittsburghi .tájszólás
sal beszél és a ki elnöke lett ennek a 

kSzép európai államnak, kórusnak ki
válóan alkalmasak a benszülöttek az 
ő gyönyörű hímzett mellényükkel, alul 
bő rojtos nadrágukkal (gatya), dísz
letnek pedig rendkívül alkalmas egy 
öreg kastély, amely egy dombtetőn áll 
és amely kettős szolgálatban áll, mnit 
papnövelde és mint az elnök lakhelye, j 
Minden van tehát, csak a zene hiány-1 
zik. 

• ! 
A Csehoszlovák tornacipő orrának 

északi határa a Kárpátok hegylánca. 
hegység déli lejtőin laknak a Rusi-

nok. A hegység északi oldalán a most 
Lengyelországhoz tartozó Galíciában 
laknak a ruthének. A ruthének és í 
rusinok egy nép, de nem tudnak egyife 
vé tartozni, mert a hegység gerince el
választja őket. Ha minden egyes ru-
si repülőgéppel rendelkezne, akkor ren
des összeköttetésük volna a. ruthének-
kcl a hegyek más ki oldalán. De mivel 
nincsenek repülőgépeik, a rusinok és 
a ruthének nem keverednek. 

Miután testvéreikkel nem érintkez
hettek, a rusinok mindig a magyarok
kal érintkeztek, akik tőlük délre lak
nak. Rusinia csaknem tisztán hegy
vidék. A hegyeket fenyőerdők borít
ják. A völgyek kivétel nélkül Magyar
ország felé nyilnak. A rusinok levit
ték a fát a völgyek mentén, lévén ez 
az egyetlen irány, amelyben szállíthat' i 
tak és eladták a fát a magyaroknak, j 
a rusin parasztság minden nyáron le
járt a magyar alföldre, hogy segítsen j 

az aratásnál és minden ősszel eleség- l 
gel megrakodva tért vissza hegyei kö- j 
zé. Annyi eleséggel ős oly minőségű- j 
vei, hogy elegendő volt a télen át, mert; 
a hegyek között ezek nem teremtek 
meg. Rusinia Magyarország része volt. i 
Magyarország Rusiniából kapta az , 
épület és a bányafát, mig a Rusinok j 
Magyarországból kapták az élelmet, j 
A rusinok és a csehek vagy tótok kö- • 
zött soha semmiféle kereskedelmi ösz* 
szeköttetés nem volt.. • 

(Jövő liéteu folytatjuk.) 
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GSTOWií i OHIO 

A magyarok műiden ügyben biza-
. lommal forduljanak hozzá. 

Különbség. 

— Mi különbség Kua Béla és a , 
wekker óra között? 

— ? 

— A wekker órát először felhúz
zák s azután lejár, Kun Béla pe
dig először lojárja magát s csak 
azután húzzák fel! 

Tehát a csehoszlovák cipő sarkában 
a csehek és németek gyűlölik egymást. 
Igazságtalanság volna azt állítani, 
hogv a németek jobban gyűlölik a cse
heket, mint a csehek a németeket. Ha j kPresztülmetszi az országot a cipőzsi 
bármilyen hivatalos gvülölködési ver-1 aórtől a bokáig, ugv hogji a két nép 
*enyt rendeznének, ugy az eredmény kÖ7Ött (iacára a nyelv hasonlatosságunk 
holtverseny lenne és az első helyen 
"gvformán osztoznának közép Európa 
'nás nemzetiségei is. Találunk ebben 
•i világrészben embereket, akik köny-
nvedén arról beszélnek, hogy az uj or
szágokból egy Dunai Federációt kel
lene szervezni. Az én szerény vélemé
nyem szerint egy ilyen szervezetnek 
sokkal jobban illene ez a név "Kö
zép Európa Egyesült Gyűlöletei." A 
cipő sarkában a csehek azért gyűlölik 
a németeket, mert ezek évszázadokon 
át elnyomták őket, vagy arról beszél
tek, hogy elnyomják őket vagy megkí
sérelték az elnyomatásukat. A néme
tek meg azért gyűlölik a -cseheket, 
mert a csehek most a doktorok és ha
sonló orvossággal kívánnak szolgálni 
a németeknek. Vagyis ahogy köznyel
ven szokták mandani: "Kölcsönkenyér 
vissza jár." A németeknek nincsen — 
illetőleg 1920 februárjában, amikor 
Csehoszlavákiát meglátogattam, — nem 
volt szavuk azoknak a törvényeknek 
meghozatalában, amelyek alatt eliu 
fognak. A csehek nem szeretik a 
német szót hallani. A német kereske
dőket utasították, hogy csehül levelez
zenek és a német nyelvet dobják a 
autba. A németek azóta naponta ej^y 
órával korábban kelnek és egy órával 
későbben fekszenek, hogy több idejük 
legyen a csehek gyűlöletére. 

A cipő alsó része a bokától az orr 
felé Szlovenazko vagy Szlovákia, a 
melyben nagyrészt a tótok laknak. 
Körülbelül két miglió tőt lakik ebben 
a részben. De a cipő talpa felé és 
maga a talp az magyar, ott körülbelül 
700 ezer lakik, és mindannyinak a fog
lalkozása Közép Európa legnagyobb 
időtöltése — a gyűlölködés. Különös, 
dolog, hogy a magyarok nem gyűlölik 
a tótokat. De annál inkább eltölti 
őket a szenvedélyé® és perzselő gyűlö
let <t csehek iránt, akik lejöttek Szlo
vákiába, hofey uralkodjanak a tótok, 
a németek, a magyarok és mindenki 
felett, aki csak Szlovákia határai kö
zött él. A magvarok gyűlölik a csehe-

iftfv* Jpik*rfet|f]t lű e*«§ nttMr* 

természetes a válaszfal. De vannak 
más mélyreható különbségek is, mint 
például a nagy jellembeli különbség. 
A tót erősen dolgozó, türelmes, tudat
lan, szeretetreméltó, konzervatív és 
rendkívül vallásos nép. A cseh rideg, 
hajlik a szocializmus felé és nagy meg
vetéssel viselkedik a vallás iránt. 

A csehek uralják Szlovákiát és Szlo-
venszkót ellepték a cseh tisztviselők. 
Mint a szocialisták általában, ugy a 
csehek is mindent, amire ráteszik kezü
ket, szocializálni akarnak, de a tótok 
nem valami nagyon óhajtják a szo
cializációt. A csehek bizonyos irány
ban csak műkedvelők, de nagyon értik 
a macskat szőre ellen simogatni. 

ÍL] 
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A BOHÓZAT KELLÉKBI 
EHET, hogy ezen dolgok oka 

a hirtelenül feltámadt túlzó 
nemzeti érzületnek tudha-

,,|i '""w tó be. Ez a nemzeti érzés 
ve^ígsepert Csehországon, a szabadság 
első örömével, olyannyira, hogy a cseh 
kultúrát, a cseh ideákat és a cseh 
nyelvet, sőt magát a cseh népet is ma 
a világ legjobbjának és legszebbjé
nek tartják, lehet, hogy idők multá
val alábbhagy a nemzeti felbuzdulás 

"A NEMZETKÖZI KÉM" 
EÖVIDESEÍÍ KÖNYVALAKEAIÍ IS MEGJELENIK 
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Lapunk érdekfeszítő regénye, ame.'yet szerkesztonK ere
deti angol regény nyomán fordított és irt, körülbelül egy 
hqnap múlva könyvalakban is megjelenik. 

Olvasóinknak már most tudomására hozzuk, hogy lapunk 
minden régi és uj előfizetője a díszesen kiállított" regényt ked
vezményes áron kapja n^eg. 

% 

A könyv rendes bolti ára egy dollár lesz, 

Hü előfizetőink azonban a regényt, amely megnyerte tet-
szésüket, 

centért !(£$££ 
kapják meg. 

Ha tehát megújítja előfizetését, akkor fizessen egyúttal a 
regényért is. 

Ugy a laprk, mini & regényre fizethet sxemólyesen szer
kesztőnknél, 320 West Federal street, Gagyi János általános 
megbízottunknál, Mihók Sándornál, 336 West Federal street, 
a Ress Testvérek üzletében, 408 We«i federal 
Wilson avenue, East Youngstown. V 

Keressen fel személyesen a szerkesztőségbej}* 

AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP 
KGHÉNYI.MIKLÓS szerkeszt^ , 

Bell telefon 320 WEST FEDERAL $T. Automatikus 

Main 517«* WM 

1 
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EGVÁLTÓ-
Gyógyszertár 

15 SPRING- COMMON YOUNGSTOWN, O. 

ÜGYELJEN A CÍMRE! 

Beteg férfiak és nők forduljanak bizalommal hozzánk s 
tanácsot ingyen kapnak titoktartás mellett. Orovsságot ha
zai okleveles gyógyszerészek és vegyészek készítik a gyógytár 
kitűnően felszerelt laboratóriumában. Bármily hazai gyógy
szert kívánatra elkészítünk. A hálalevelek ezrei bizonyítják, 
liogy orvosságaink hatásosak és felülmúlhatatlanok^ 

Diana-Krém Liliom-Krém 
Liliom-Szappan Liliom-Tej 

főraktára 
DR. VÁGÓ PÁL 

okleveles gyógyszeréi*, 
EILSINttER AURÉL 

okleveles gyógyszerész, 
tulajdonos 

M A C  V A U  ' V O v f t s  T f  T  M T X B T C X  T T > Ő T Í K X  T  A L . VTJTATÚ ! 

Zenn Paint k Glass Company 
Federal Street 

IGYON 

Értesítjük az összes Magyarságot,! i 
• hogy JUNIUS 1-én az East Federal Streetről átköltözünk a '; 
• 212 SUMMIT AVE.-re (Wood Street School mögötti utcár; Jí 
: ba), tehát a kik CSOMAGOT küldtek általunk az ó-hazába j 
• vagy óhajtanak küldeni, azok JUNIUS ELSEJ£ UTÁN a 212 j ! I 
: SUMMIT AVE.-n keressenek fel bennünket. Jflinden cso-; ' > 
i magért teijes FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK és biztosítva 
i küldjük el/ ^ 1 

276 EAST FEDERAL STREET -

$ $ $ $ $  

ouse 
YOUNGSTOWN, O. • 

SZAKÁCSNŐ 
aki tud főzni, jó fizetéssel £1 
landó helyet kap, Brown Restau
rant, 359 E. federal YoHngs-
town, Q. 

. , SZOBÁT KERESEK 
koszttal vagy esetleg vacsorával, 
jobb magyar családnál. Mező 
Káinul Telefon este 5-ig: Auto. 
6161. 6 utáw a Kossuth Körben. 

LIBERTY VENDÉGLŐ 
sus 1844, Cherry street (Haselton) 
alatt eladó. Bővebb felvilágosí
tást kaphat 73 Adams street alatt 

ITALOKAT:1 

R O O T  B  E E R  
B I R C H  B E E R  
G I N G E R  A L E  

csapon vagy üvegekben: ^ 

Bell Main 155 Auto 3177 
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