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ft. OLDAL A M E R I K A I  M A G Y A R  H Í R L A P  * 1920 JULIUS 29. 

Jótállást Vállalunk, 
hogy minden Magyarországba küldött összeget törvényes pénzben 

T E L J  E  S  Ö S S Z E G B E N  
kifizetünk. Pénzét leggyorsabban, legpontosabban éi legolcsóbban 
küldjük a címzettnek vagy kívánságára bármely magyarországi bank
ban vagy takarékpénztárban kamatozás eéljábyl elhelyezzük. 

Útlevelét a lehető legrövidebb idő alatt szerezzük meg. 
Hajójegyek a legjobb vonalakra az eredeti árakwi. 

Felvilágosításért és tanácsért forduljon bizalommal e cimre: 

AZ OLÁH ZÁSZLÓ ELŐTT 
TISZTELEGNI KELL AZ 

ERDÉLYI MAGYAROKNAK 

Fíemeth -Állami öftiik-
l 

U EAStIm'sTEÉW fóEW YORK 
a í'mnk[>rilt>t;i!':in 

Fióküzlet: 
1597 SECOND AVE. 

i'orín-r S.'írd Street I 

Rózsák 
és mindenféle 
élővirágokból 
állandó raktár. 

Díszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésekre és 

Temetkezésekre. 

anion 

33 E. FEDERAL STREE'S 
mai 

YOUNGSTOWN, OHIO 

ANCHOR LINE 
S. S. CALABRIA 

AUGUSZTUS 17-ÉN INDUL 

HAMBURGBA és DANZIGBA 
3 I K  O S Z T Á L Y Ú  J E G Y  Á R A  $ 1 3 5  0 0  

ÉS $5 HADI ADÓ 
Keresse fel helyi ügynökeinket és kérdezős

ködjön 

Az ojáhok minden kigondolha
tó! megtesznek az elnyomott ma
gyarok üldözésére. Nem elég1, 
hogy az esküt le nem tett tisztvi
selőket internálták, megverik és 
becsukják, vagy pedig mindenük 
tői kifosztva a határon átdobják 
hozzánk. Most már magát a tisz
ta magyar népet, — a kikkel es
küt nem tétethetnek a nagy Ro
mániára, — legújabban a követ
kező módon kényszeritik meghó
dol ására. 

A felső tiszamenti községekben 
az oláh csendőrség a község házá-

! ra oláh zászlót tűzött ki. Az oláh 
zászló előtt mindenkinek meg keli 
állani, arccal feléje fordulni és 
hódolat jeléiil előtte meghajolni. 
Tgy a nép akár reggel munkába 
megy, akár templomba vagy 
ogvéb dolga végzésére a nevezet* 
t'pület előtt elhalad, vagy mcír 
kell hajolnia az oláh zászló előtt, 
mert az épület, előtt oláh katona 
posztol, aki megfigyeli a népet és 
a ki a köteles tiszteletet elmu
lasztja, azt huszonöt bottal tanít
ják meg az oláh állam iránti hű
ségre. x 

A vérig sértett magyar nép 
azonban utóbb már ugy segit m.'i-
u'án, hogy ha a mezőre akar men
ni, akkor a kertek alatt bujkálva 
megy s minden lehetőt elkövet, 

• hogy ne kelljen az oláh zászló előtt 
' -lhaladnia. A ki kénytelen, a;; 
megteszi a tiszteletet, de remélik, 
hogy n^iásokára el fog következő,i 

mikor a magyar égre felszökik 
;i nemzetiszínű trikolor és meg
hozza a felszabadulást a gyaláza
tos oláh einvomás alól. 

É - Uzlet-cimek 

YOUNGSTOWNI ÖKAKŐRHÁZ 
31 W. Commerce Street 

Szemben az Erie állomással. 
A legjobb órák, ékszerek és 

órajavitás. A tulajdonos magyar. 

RIGALSZKY ÉS ZAJAO 
820 South Avenue 

M A G Y A R  S Z A B  Ó l  
Elsőrendű öltönyök mérsékelt 

a 'P.: APPEL 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

Olcsó házbér, olcsó árak 
emelet, Federal épület 

10 N. Phelps Street 

T. J. ORIEL 
S  Z A B  Ó M E S T E B  

257 "West Federal Street 
v Bell telefon: Main 682 

ELADÓ 
Nagyszerű alkalmi bútor, vétel. 

Alig használt bntorok olcsó áron, 
teljes berendezés. Aki korán jön, 
jól jár. 1411 JFuniata Avenue. 

PRICE SÁNDOR 
az egyetlen magyar ügynöke a 
Western-Southern Life Insur

ance Co. 
itteni irodájának 

204*5-6 Federal Building 
Telefon: Auto., 3294 

Youngs town, O. 

McELROY Rendes Évi Kiárusítása 
BÚTOROK, SZŐNYEGEK, LINOLEUM, KÁLYHÁK, JÉGSZEKRÉNYEK, ÁGYAK, MATRACOK 

SZOMBATON VESZI KEZDETÉT. ÓRIÁSI ENGEDMÉNYEK 

15-től 5Q százalék 
i * 

Olyan óriási bizneszben, mint a mienk, egy év alatt sok mindenfé'.e áru fenmarad, amit aztán mérsékelt áron adunk el, hogy 'helyet te

remtsünk az uj áruknak. Ilyenkor nem tekintünk a beszerzési árra. így az idén is megtartjuk ezt a nagy évi vásárt, amely szombaton reg

gel kezdődik. Nem minden árura vonatkozik az engedmény, de több, mint 500 tárgy kerül eladásra 15-től 50 seálalékig terjedő engedmény 

nyeL Jöjjön korán, ha takarítani akar is akkor kihasználhatja az alacsony árakat. Ha kételkedik, ugy más kaparitja el őket az> orra elől. 

Könnyű fizetési feltételek ha ugy kivánjáj í •efe" 
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FAPÉP KIVITEL KANADÁBÓL 

Ottawaból jelentik,, hógy Ka
nada ez év április hónapjában 
14,513,680 dollár értékű, papír

gyártáshoz szükséges fapépet ex
portált, hig az elmúlt év ugyan
ezen hónapjában a fapép export, 
alig haladta meg a 7,500,000 dol
lárt. / 

6 LÁBRA KIHÚZHATÓ ASZTAL 

$32.00 
Valódi tölgyfából fumed finiseié**!, teljes 

hat lábra nyújtható ki. Erős Colonial divatú ots-

lfl#M stiatAk. Sondes áruk $45. 

Jó nagy szekrény 

$24.50 
Valódi tölgyfából, gyönyörű ara- Tölgy Buffet . . . $48 50 

*f*>s finiselés. Három nagy fiókja Ez valódi tölgyfából készült ebédlő szekrény. 
és nagy francia tükre van. Rendes 44 íncs hosszu> remek hosszú tükörrel, tágas fió-

___ kokkal és edénytartóvaJL, (^yáojrörü fusMd finist 
ára $40. H y. S dBE M** Bendes ára $60. 

Gáz Spór Special 

$28.75 
A legjobb acélból gyártva^ é 

égős főző lappal és teljes nagy
ságú sütőveL Minden tekintet
ben kitiinő spór, amelyet nyu
godt lélekkel ajánlhatunk meg
vétel*^ 

• * - •<-**$§ 

Nagy árleszállítás jégszekrényeken 
Több, mint 60 jégszekrény kerül eladásra mélyen leszállított 

árakin* Mindegyik elsőosztályu gyártmány is a legjobb szolgá

latra készült. Árak $10.50 és feljebb. 
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Dr. M. E. HAYES 
republikánus jelölt a 

CORONER (halottkém) 
állásra 

Pártolja az augusztus 10-iki 
előválasztásokon 

ELADÓ STRUTHERSBEN 
5 szobás ház, telek nagysága 

50x150 láb, gáz és viz. 
Ára $3200 

A Sharon Line-on, Stop 25 
2 telek, 30x120 láb. $200 

Bővebbet ezen a cimen: 

G. R. HEADRICH 
153 West Chalmers avé. 

PIU 
kerestetik azonnali felvételre a 
Megváltó gyógyszertárba, 15 
Spring Common, Filsinger Aurél 
gyógyszertár tulajdonosnál. 

DR. R. A. DALBEY 

a; mtgyfcnág által jól insert orvos 
visszatért a katonai szolgálatból és 
ismét átvette í égi orvosi ácoéájá-

nak vezetését. 

279 East Federal Street 

BETEGSÉGEKET ' 

GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ 

INTERNATIONAL BANK 
G. V. HAMORY 

TOSKGSTOWI, 0. SNAMM, HL 
i >1=; -»r= H ic= 

'SZERENCSCSEN MEGÉRKEZTEK 
UTASAIM, FÉRFIAK, NŐK ÉS GYERMEKEK 

ABAUJ, SZEPES, ZEMPLÉN, GÖMÖR, UNG 
ÉS BOÜSOD MEGYÉKBŐL 

VALAMINT JUGOSZLÁVIÁBÓL 
Mindazok, akiknek itteni hozzátartozóik bankjaimban 
vásároltak hajójegyet, bankjaim utján készíttették az 
utazási engedélyt s bankjaimtól vásároltak pénz-csekke
ket EZ ÉVNEK MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HAVÁBAN, 

MAR ITT VANNAK. 

BEBIZONYÍTOM, 
hogy az utazási nyilatkozataim ellen a hatóságok minden 

akadály nélkül mégadták az 

ÚTLEVELEKET 
VALAMINT A KONZULI HITELESÍTÉSEKET 

MINDEN ideérkezett utasom hálásan köszönte meg, hogy 
minden baj nélkül utazott és hogy saját megbízottjaim mindenfitt 

í segítségükre voltak. 

THEODORE FIAM 
ÚTBAN VAN HAZAFELÉ, MEGRAKVA SZÁZ ÉS 
SZÁZ BANK- ÉS POSTATARÉK-KÖNYVEKKEL ÉS 

NYUGTÁKKAL 

BurdosHázat 
- keres -

kettőt talál listáinkban. Jé fekvé-
süek és az áruk méltányos. 

NÉZZE MEG EZT 
t Gyönyörű három szobás ház. 

Telek 50x230, a Witchwood Lanen. 
Jó vétel $2750-ért. Könnyű felté
telek. 

GONDOLJON EBBE 
4 szobás ház minden kényelem

mel. Telke 75x150. A Clinton 
Streeten. Nagyon olcsó $3250-ért. 
Könnvü feltételek. 

SHARON LINE SPECIAL 
Jó 8 szabás ház 50x175 nagy^l-

gu telken, jó r^e'lt'iő^U.lotek. Sok 
gyümölcsfa.' Csekély lefizetés a 
$4500-os árra, 
BELDON AVE. BEMEK OTTHON 

6 szobás modern ház 45x255 lá
bas telken. Minden bevezetve és 
kifizetve. Ára $6650.00, körülbelül 
$12Ű0 készpénz. Többi mint rent. 

EAST SIDE SPECIAL 
7 szobás modern ház 72^x134 lá

bas telken a N. Pearl Streeten. Ez 
egyike a város legjobb vételeinek. 

Ha érdeklik ezek az alkalmi jó 
vételek, ugy keresse fel Mr. She-
riffet 

YOUNGSTOWN SERVICE 
BUREAU 

1313 Wick Buüdinf 
Phone, Fed. 3027, Auto. 3272 

* Lakás. Main 4990 

HA ki akaxja hozatni családját — HA hasa akar utazni — 
HA pénzt akar külndei — IIA bármily itteni vagy hazai ügye 
van, forduljon legmegbízhatóbb és legöregebb bankjaimhoz. 

Összeköttetéseim a legjobbak ugy itt, mint az ó-hazában. 

HA NEM VOLT, LEGYEN MOST BABÁTJÁ ÜZLETEIM
NEK, AKKOR NYUGODT LESZ, HOGY BENDES KISZOLGÁ
LÁSBAN RÉSZESÜLT. 

Cimem á régi: 

International Bank, G. V. Hamory 
¥oungstoWn, Ohio Sharan, Pa., State és 

19 North Phelps % Dock Street sarkán 

t ? 

Z E N  N  
FESTÉKEI - ECSETEI 
VARNISAI - ÜVEGE 

a legjobbak a városban 

Zenn Paint & Glass Co. 
? I X 8 EAST FEDERAL STREET gTAMBAUGH BLDG. X 
* * 
• : 

i FIGYELEM MAGYAROK! 1 
Van szerencsénk tudatni a Youngstown és 

környékbeli magyarsággal, hogy a világhírű 
CINCINNATI I HERANCOURT NEAR BEER 
CÉG képviseletét átvettük. Hatalmas raktárt 
rendeztünk be a 

Wilson Ave. 625 számú 
házban, a hol szívesen látjuk magyar testvérein
ket. Minden rendelést még aznap elintézünk. 
Kitűnő, pompás zamatu near beert árulunk üve-
genkint és ládánkint. Hívjon fel az automatikus 
telefonon: 5687 és adja fel a rendelését. 

ÁRULUNK NAGYBAN ÉS KICSINYBEN 
A magyarság szives pártfogását kérik: 

Papp György és Begány Zsigmond i| 
tulajdonosok -

625 WILSON AVE. YOUNGSTOWN, O, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Moot 
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