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Ejnye, ejnye, de megharagu
dott Márk Béla bantunk a múlt
kori odatapintásért. Szükséges
nek tartotta egy hosszú vezér
cikkben álláspontját kifejteni. 
Platformot adott, akár csak egy 
konvenció. Csak az a baj, hogy a 
program rossz, még rosszabb egy 
pogromnál. Márk Béla személyes 
kérdésben kért szót lapjától és 
többek kört igy nyilatkozik: 

' • * * 
"Szeretni és tisztelni én csak azt 

az embert tudom, akit magamnál 
jobb, igazabb embernek kell elis
mernem." Most már tudjuk, 
hogy miért nem szeret Béla bará
tunk senkit. Nálánál nincs jobb 
ember, sőt néha saját Jo&gájt is 
meggyűlöli. 

"Én nem vagyok filoszemita, 
mert én nem szeretek senkit az
ért, mert zsidó," (de már kényte
lenek vagyunk fejünket csóválni. 
Ugyan hogyan meri ilyen nyiltan 
megírni, hogy antiszemita ugyany 
nyira, mint volt itt Youngstown-
ban és volt a privát életben min
dig), ergo, folytatja az érdekes 
levezetésekben és filozófiában 
annyira jártas tudós professzor 
kollegánk, "a szuperhazafiak sze
mében bizonyára nem vagyok ma 
gyar sem, mert nem szeretek 
senkit jobban más embertársam
nál csak azért, mert az a valaki az 
én anyanyelvemet beszéli (Ugyan 
melyiket: a nemzetközit, a bu
nyót vagy a magyart?) Méltózta 
tik megérteni ezt a páratlan lo
gikát? Ajánljuk azoknak, akik 
nem értik, hogy keressék fel egy 
sürü. erdő árnyas magányát és ott 
vegyék elő a józanabbik eszüket 
és gondolkozzanak, de erősen és 
józanul, akkor talán megértik. _ 

Másodsorban, mint magyar 
(értsd jól, nem nemzetközi) szü
letésűek kötelességünknek tart-
juk a szülőhazában maradt test
véreink támogatását és segité-
sét (és nem, mint Márk Bé
la, rámutatni a beteges kinövé
sekre, hogy avval ártsunk.) 

Mint amerikai magyarok a mai 
körülmények között csakis a de
mokratikus köztársasági állam
forma mellett állunk nemcsak az 
Egyesült Államokban, hanem a 
világ minden nemzete, igy Ma
gyarország részére is (nem mint 
Márk, akinek ideálja a szoviet.) \ 

Mint munkás emberek, akáfr 
tollal, akár szerszámmal dolgoz
zunk, mindig a munkás igaz vé
delme első kötelességünk (nem 
mint Márk, akinek büdöa a pa
raszt.) 

Vallást, felekezetét nem isme
rünk. Egyformán szolgáljuk 
mindegyiket, de egyiket sem tesz-
Szük a másik elébe (ez talán még
sem annyira antiszemitizmus, 
mint Márk Béla filoszemitizmu
sa.) 

Végül mindig azon dolgoztunk, 
hogy összetartásra, közös munká
ra busditsuk a youngstowni ma
gyarságod. A munka előnye a 

.magyarságé és nem a mienk. 
Hogy kinek a programja jobb, 

$st megítélheti az olvasó. 
Hasonlítsa össze a youngstowni 

magyarság által elért eredménye
ket a detroiti háromszor számo
sabb magyarság eredményeivel. 

Mi építeni akarunk és nem rom 
bolni. 

Márk elve és politikája destruk
tív. 

« • • 

á roBsz természet, a sárga irigy-
kedés. Azok, akik egy vagy más 
okból "nyakolaj" nélkül marad
tak, csupja irigykedésből feljelen 
tik azokat, akiknél egy kis bufe-
lejtőt szimatolnak. Idáig minden 
esetben bebizonyosodott, hogy 
ha házkutatást kellett tartani ma
gyaroknál, hát mindig magyar 
volt a feljelentő, ugy hogy maguk 
az állami fináncok is boszankod 
nak már a dologért és erősen 
hangoztatják, hogy ha az egyik 
magyar a másiknál egy pár po
hár italt lát vagy sejt, ne köves
sék azt az elitélendő csúf szokást, 
hogy mindjárt szaladnak feljelen
teni. — Hát ex is kellett nekünk, 
testvérek?! 

- • * • • 

Valami nagyon nem csodálko
zom azonban a dolgon. Sokkal na 
gyobb és messzebbre hatóbb dol
gokban tapasztalhatom a magyar 
erkölcsök züllését és a józan gon
dolkodás megbicsaklását napról
napra. Hiszen akik magát Ma
gyarországot, az egész magyar 
nemzetet állandóan lepiszkolják 
és beárulják a külföldiek előtt, 
azok is magyarok. Gyászmagya 
rok ugyan, de mégis magyarok. 
Európában is, itt is szinte kéjeleg 
nek abban, hogy mennél több 
piszkot, gyalázatot, célzatosan fel 
fujt hazugságot rákenhessenek 
Magyarországra, a saját hazájuk 
ra, és vidáman röhögve dörzsö
lik kezeiket, ha a külföld álmél
kodik az elébe tálalt szörnyűsé
geken. Pedig röhögés helyett le
sülhetne a bőr a pofájukról, ha rá 
gondolnának, hogy hiszen ők i.% 
magyarok és ugyan az a külföldi 
teljes joggal válik velünk szem
ben is bizalmatlanná, igaznak 
tartván azt, hogy "Nem messze 
esik az alma a fájától." 

Hirek a Szent István Egyház köréből 

Még csak egyet, Márk barátunk, 
most már személyes kérdésben 

* * •" } í ! kérve szót. Nagy, mérges kiro-
barátunk szerint az, aki ] hanfeában csak egy hibát köve

nem ordit most, mint a sakál,J tett el. Bűiért irta nevem után 
hogy le mindenkivel, aki meré- zárójelben hogy 'Neuman. Ha 

Keresztelések. 1. András, Vojt-
kó András és Sztankó Veronika 
fia, szül.- jul. 18. Keresztelték 
julius 25i Keresztszülők: Tlkó 
István és Halász Hona. 2. Tstván, 
Danyi János é?f< Szepessy Matild 
fia, szül. Nilesban jul. 16, keresz
telték julius 25. Keresztszülők: 
Fiaskó Ferenc és Mikolás Mária. 
3. Antal János/ ifj. Letoha Antal 
és Kinzel Julift fia, szül. jul. 19. 
Keresztelték &ug. 1. Keresztszül
ők: Polyák Ferenc és Király Er
zsébet. 4. Erzsébet, Lovász And
rás és Nagy Erzsébet leánya, szül. 
jul. 16. Keresztelték aug. 1. Ke-
resztzülök: Kováea András Vés 
Lovász Mária. -* -t • 

Orgonaalap.. % Tóth: József 
igen üdvös' mozgalmat indított 
meg — mint jelentettük a múlt
kor — egy orgona megszerzése 
iránt a Szt. Tstván templom szár 
mára. A múlt- alkalommal meg
neveztük azokat, kik hozzájárul
tak ehhez az álaphoz, Ujabban a 
következők adakoztak ugyanerr? 
a célra és pedig: Lányi Károly 
$1, Valkóczi János. $1, Franezovsz 
ky Dániel $25, Szepessy Lajosné, 
$5 és Stupár Ferenc $2. Eddig 
az orgonaalap $67-t tesz ki. Ugyan 
csak B. Tóth József lelkes kez
deményezésére a Steeltonon lakó 
róm. kath. magyarság nagysza 
básu kirándulást tervez a Play 
Groundra augusztus 22-re, dél
után 2 órára, mely napon tartja a 
Szt. István templom búcsúját. A 

Play Ground Steeltonon van a 
Carnegie gyár közelében, melyet 
mindenki könnyen elérhet az Ohio 
"Works villanyossal. Okunk van 
hinni, hogy az összes youngstowni 
és környékbei magyarság föl fog
ja karolni ezt a nemes törekvés?; 
és a mulatságon való részvételé
vel elő fogja mozdítani a neme
célt. 

AUTOMOBIL-KIVITEL 

Hirek a ref. egyház 

Lelkész: Geren'lay László. Ma-
boning Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a lelkészé. 

Ki amerikai automobil gyárosok 
1919-ben 82,730 automobilt küld
tek külföldre, ami több, mint négy 
százaléka a tavalyi autp-termelés-
nek. Franciaország volt a leg
nagyobb vevő teher kocsikra, me
lyekből 3,521-et vett. Kanadába 
8,826 személy automobilt szállí
tót t;ik a mull t'vbcn. 

UJ TALALMANY 

Severe Campofregeso, égy offtss 
feltaláló valami olyan újítást 
csinált az automobil motoron,, ft, 
mi lázba fogja hozni a világot, % 
mint nyilvánosságra hozzák. Ál
lítólag ez az uj találmány négy
szer akkora erőt fog adni az au
tomobil motornak, mint, amit az 
mii  Imi  ki iViteni .  

Pénzküldés 

Augusztus 15-én a konfirmar.-
dusok vizsgája, a templomban. 

Augusztus 22-én u| kenyérre 
való hála áldozás. 

East Youngstown 
>ERHOVAY GYŰLÉS 

felkérem az Bast Youngstowni 
Verhovay Fiók összes tagjait, 
hogy okvetlen jelenjenek meg az 
e hó 8-án, azaz most vasárnap 
tartandó rendes havi gyűlésün
kön, mert igen sok fontos tárgyat 
kell elintéznünk. 

Tagtársi szeretettel: 
Tomcsányi Géza, elnök. 

a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYEK 

a leggyorsabb és a társaságok által megsza
bott áron, 

ÚTLEVELEK 

Is az ulazáslioz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

l^ick Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Youngstown, Ohio 

De hát hiába, felfordult a világ 
teljesen. A hatesztendős ször
nyű öldöklés, mérhetetlen teen-» 
védés eldurvította, megvakítot
ta az embereket, köztük termé

ssel a magyar kormány rudjához 
nyúlni, aki megpróbálja a Márk 
által oly remekül lerajzolt hazai 
chaos ból rendet teremteni, az 
mind lator, gálád, meg nem tud 
frk, mi más egyéb. 
/ •  ?  •  •  » • •  •  

Tegye Bfárk Béla a szivére ke-
és mondja meg őszintén, hogy 

tói ragy kiket szeretne látni a 
wfcnryar kormány élén. Hogy ki-
jV bixná a rendteremtést? De hí-
wfen nálánál csak jobb embert 
tifeztel és támogat. Megvan. Ma
gyarországon csakis és kizárólag 
Márk Béla teremthet rendet, mert 
fonásban nem bizhat. 
:;lyMárk Béla, akinek családjában 
sajkát bevallása szerint sok volt a 
pap (ezeket bizonyára szégyen 
kezve törülte ki a családfából 
"hitetlen" Béla)! csak egy val-
lásban hisz, ha ugyan hisz bárki 
v*gy bármi másban, mint önnön-
maurában és ez a nemzetköziség. 
Cikkeinek minden sora, minden 
szava ordítja a 
4*:: >,v<, 

szetesen a magyart is. Ma igazá-
ugy hivtak volna vagy ugy hiv- j ban az a jelszó: a ki bírja, marja! 
nának, csöppet sem szégyenleném. Addig ölték egymást a harctéren, 
Egy Neuman mindig lehetett 
olyan becsületes név, mint egy 
Mamusics. ön, aki nem magyar, 
mégis magyarra változtatta be 
csületes híres bunyó nevét, a Ma 
musíesot, és mégis azt akarrá 

hogy most már meg sem tudnak 
lenni gyilkolás nélkül. A fásult 
lelkekben nincs irgalom, a meg
kövesedett szivekben nincs szere
tet. Nem egy másik érző, szen
vedő lényt látnak az emberek em-

ANCHOR LINE 
S. 5. CALABRIA 
AUGUSZTUS 17-ÉN INDUL 

HAMBURGBA és DANZIGBA 
A 3-ik osztályú jegy ára: 

HAMBURGBA . . \ .. ,. $120.00 
DANZIGBA . • $135.00 

éft $5 hadiadó 
Kerosso fel )ielvi ügynökeinket és kérdezősködjön 

(Political Advertisement) ' Pol it ical Advert isement) 

szememre vetni, hogy nagy ma- , bertársukban, hanem olyan vala-
qyarságom dokumentálására ón is 
hasonlóképpen jártam el. Hol itt 
a logika, szerkesztő ur? j 

De azért ezek után is "jó bárá
tok" maradunk. "Nichts für Ur-
gUt,'' szerkesztő ur! 

• « • • V V _ • 

Más lapokban is látunk 
"Esryrpl-másrór' rovatot. Igy 
ji "Bridgeport"-bán olvastmi 
az alábbit. Átvesszük, mert 
oly dolgokról ir, melyeket mi 
is már gyakran hangoztattunk. 

Csúnya szokás kezd lábrakapni 
nemzetközisé- a magyarok között, még pedig 

olyan csúnya, a melyért még azok 
az amerikaiak is elitélnek ben-

á "nemzetköziségnek"', nünket. a kiknek tulajdonképpen 
sapkása az, hogy mindenkiben, a kedveskedni akarnak megtélye-
ki csak egyszerűen nemzeti,',' áru^' dett honfitársaink. Az árnlko-
lót, gazembert, királybarátot, zsi- j dás, a besúgás ez a csúnya szc 
dó mészárlót és ébredőt sejt. Ez ( kás. A háború alatt is burján-
Márk barátunk elve. És ezért t zott már, de mostanában különö-
tesszük szívesen és kész örömmé ?en terjed, mint eső után a gom-
magunkévá, amit szerkesztőnkről ^a, mióta a prohibició korszaká-
irt: "az igazmondásról, hazafi- ^a.n nyög Amerika népe A ma-
ságról é« becsületességről vallott 97** sohasem vetette meg a jó 
felfogásom, hála Istennek, nem italt, most, hogy nem szabad, 
egyezik Neményi E. Miklósé- «*«ak azért is iszik, éppen ugy, 
val." Igaza van. Nagyon örü
lünk neki, a mi Istenünknek áe 
nem Márk Istenének adva hálát 

l>e Márk barátunk program já 
l|l nekünk is megjött a kedvünk 
program (nem pogrom) adására. 
A mienk nem annyira kicirkalma
zott, nálánál kevésbbé logikus és 
távolról sem tartalmaz annyi filo 
aófiát, mint Márké, de nekünk és 
* youngstowni magyarok túlnyo
móan nagy többségének ez is jó. 
Itt a mi programunk: 
f-: Mindenekelőtt tisztelni fogadott 
$a.«ánik törvényed, Alkotmányit 
és szokásait, de a tisztességes cs 
becsületes hozzászólás jogával. 
Véleményünket meg merjük m#n 
líani minden Amerikát illető dolog 
bpn, mm ugy, mist Márk Bél*. 

mint az amerikai. Az a különb-
hogy azelőtt drága pénzeket 

fizetett zagyvalékért, most pedig 
kevés fáradsággal, kis költség
gel maga főz magának egy egész 
séges itókát. Itt bújik azután elő 

kit, a ki utjukban áll, a ki eset-
le? egy darab kenyeret elvesz elő
dük, tehát el kell pusztulnia, le 
kell gyikolni irgalmatlanul. Igy 
tesznek az egyesek is, a néptöme
gek is. Ebbe a forgatagba került 
a magyar is, ez az őrület fogta el 
ót is. Nincs már testvéri együtt
érzés, kiveszett a baráti, a ven
dégszeretet. Nem arra törekszik 
a magyar, hogy ha az egyiknek 
valami jót juttatott a saját szor
galma vagy a jó szerencse, há* 
hozzásegítse a másikat is, hanem 
ellenkezőleg: sanda szemmel né-

•ú honfitársát és igyekszik neki 
mennél többet ártani. Valamikor 
"égen, ott az ősi Pannoniában, a : 
napi munka után vagy vasárnap j 
összeült a magyar a kiskapuban 
% csendes pipaszó mellett beszél- ; 
vetett a világ folyásáról, a végén 
barátsággal elparolázott és szere
tettel kívánt egymásnak nyugo 
dalmas jójcakát. Itt az idegen
ben még ha belebotlik is a ma-
Tar porta küszöbébe: akkor se 
köszön egymásnak, mert már nin
csen a szivében további szeretet: 
elfoglalta az elvtársi gyűlölet. 

- A franciaországi Lyonból je
lentik, hogy a Selyemkerskedők 
Egyesületének adatai szerint 
1919-ben a világ nyersselyem ter
melése három és fél millió font
tal kevesebb nyersselymet állítot
tak elő, mint 1917-ben. 

A pénznek a bankban a helye, s ezért minden ember jól teszi, ha 
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végett, melynek 
több mint 40 éves múltjához és megbízhatóságához kétség nem fér. 

Ha van már betétje más bankban, as nem jelenti azt, hogy miért 
ne helyezze «1 legközelebbi betétjét & mi bankunkban, és akkor fog 
meggyőződni k mi kiszolgálásunkról. Pénzbetétek után 4% kamatot fize
tünk. 

Pénzküldemények a világ minden réazébe a napi legolcsóbb árfolyam 
szerint gyorsan é* pontosan eszközöltetnek. 

\ Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki. 

THE COMMERCIAL RATIONAL MIK 
21 W. Federal St. Youngstown, O. 

Vote for John G. Cooper 
'' vi: : »* * y • 

'kA." 
,v ̂  For Congress 

i=HAZAI ÜGYEKET-
pontosan és szakszerűen vűgzek és az okiratok jogérvényes kiállítása 

után a konzulátus által hitelesíttetem. 

Youngstown és környéke 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a háború ki
törése előtt magyar állampolgárok' voltak, nemzetiségi és vallási kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótok, szerbek és románok is kaphat
nak tdlfm útlevelet. Pontos cim: • . j 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA * 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN. OHIO 
BOOM 6. 

Automatic teleion: 78762 ' . ' ' Bell telefon: 

JOHN G. COOPER 
' Jobn G.-Cooper rounkája és rekordja a legjobb bizonyítéka annak, hogy 

megfelelő tapasztalattal és képességgel rendelkezik, hogy a 19-ik ohioi kon
gresszusi kerületet ismét ő képviselje a rekonstrukció mostani kritikus ide
jében. 

John G. Cooper a kerület egész népét képviselte és nem szolgálta osztá
lyok vágy különös érdekek ügyeit. 

John G. Cooper kiáltotta a tüzpróbát és gyakran bebizonyította, hogy 
nem fél véleményét nyiltan megmondani és szavazatát becsületes meggyő
ződése szerint leadni/ d*e£r» ft fenyegetéseknek és a poJitikai kellemetlen 
s é g e k n e k .  . _  . •  '  f  •  

Gondoljon Join G. Cooper egész karrierjére és élettörténetére. Ne en
gedje magát félrevezettetni egy szavazat vagy egy beszéd akaratos félre
magyarázása által', sem az utolsó percek politikai támadásaitól. Hasonlítsa 
össze nagy gonddal John G. Cooper rekordját ellenfeleinek rekordjával a 
nyilvános szolgálatban és az 6 republikánizmusát ellenfeleiével és aztán 
ne felejtse el, hojy augusztus 10-én lesz az előválasztás, amelyben szava
zatát adja John G. Cooperre, aki minden igaz republikánus teljes bizalmát 
és támogatását birja. 

MAHONÍNG COUNTY COOPER FOB CONGRESS CLU^T 

»iW*. 

• < CO.Iy^ _ • ' 
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Mrs. 

Street 

Baby Welfare Book Recipe Büdk 
No. 3 

mmimmiimimmmiiiiHiH C. J. ROLLER, élnÖTt. 

V 

asiva m 
Amikor az anyatej nem elegendő megta
lálni a legalkalmasabb táplálékot a Lébi 
számára, melytől erÓ3 és cgéczsóges lesz. 

EAGLE'IIH'AND 
(CONDENSED MILK) 

Oldotta meg e problémát az anyák ezrei és 
ezrei számára az elmúlt hatvan esztendő
ben. Több bébi lett felnevelve EAGLE 
BRAND tejen, mint az összes más mester
séges táplálékokon együttvéve. 
EAGLE BRAND kitiinő minőségű és minden
kori egyformasága folytán minden olyan célra 
alkalmas, melyre tejet és cukrot használnak. 
Próbálja meg sülemc'iiyekhez és mártásokhoz. 
Ha a bébi nem fejlődik kellően súlyban, ha sir, 
nyuj^lalan és rosszalkodó, küldje be még ma 
alanti szelvényt és ingyen megkapja Baby Book 
cimü füzetünket magyarul és táplálási utasítá
sainkat. 

THE BORDEN COMPAN^'/* 
_ , V . KEW YORK. 

. Alapítva isr>7-ben. > •. 

^ ki f*t • uzflvfiiyt, JfKfciw neg melyik 
aknrja «• adja pu«tán M£G 
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