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E g y  pillanatig sem S?abad engedni, hogy bárkin is erőt vegyen 
as a lehangoló tudat, hogy a régi Magyarország örökre elveszett. 
A gyászoló szülőknek azt az autoszuggesztioját kell utánozni, amely-
lyel egy percig sem hiszik el, hogy szeretteik meghaltak. Az elvesztél 
tudatát nem tudnánk elviselni. Csák átmeneti állapotnak, csak meg
próbáltatásnak, osak bizonyos ideig terjedő büntetésnek kell .ven
nünk est a gyilkos békeszerződést. A lemondás gondolata magyar 
agyvelőben nem születhetik meg Magyar ajakról ilyen szó el nem 
röppenhet. Csak az tud másban meggyőződést kelteni, aki maga is 
hisz. Hinnünk kell törhetetlen vakbuzgósággal, hogy visszakapjuk 
régi hazánkat s bele kell szuggerálni ez igazságot ellenségeink lel
kébe. Meg kell győznünk őket, hogy egy világ szégyene egy művel
tebb országot műveletlenebbek javára szétdarabolni. A civilizációt 
darabolták szét e térképpel. Ez nagyobb bün Lengyelország régi föl
darabolásánál. Helyre is kell hoznia a világnak. Lengyelország hely-
roállitása azért volt nehéz probléma, mert igazi nagyhatalmak s kul-
turnemáfctek között osztották szét. Magyarországot könnyebben és 
hamarább helyre lehet állitani, mert oly államokhoz csatolták, me
lyek magukban hordják fölbomlásuk; csiráját. Igazságtalanságot 
sokáig nem tür az Isten, erőszakosságot, természetellenességt a ter
mészet. A fejetetején nem járhat senki életfogytáig. Ez a békeszer
ződés pedig a fejetetejére állította az egész Keletet. Ha mi a béke
szerződés kényszerű ratifikációjához még azt a lehetetlen fogadal
mat tennének is, hogy valóban bele nyugszunk abba, akkor is föl
fordulna magától as egész alkotás: mert hazugság inspirálta, té
vedés készitette s furfang kényszerittette ránk. 

Türelemmel várjuk Magyarország föltámadását. S ha ez nefíi 
következnék be bizonyos idő múlva magától, akkor majd föltámaszt
juk a magunk erejéből! 

Dr. A. Pesseoiehner 
Elvállal mindenfele peres ügyeket 

KNIGWTI OF COLUMBUS BUKJ. 
Ajtó 206. 

A ktyqKmtl tűzoltó laktanya mellett 

felei on; Automatic 744ff 

AMERIKAI $8 HAZAI ÜGYVÉD 

% - Üzlet-cimek -
YOUNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ 

81 W. Commerce Street 
8zemben az Erie állomással. 

A legjobb órák, ékszerek és 
óra javítás. A tulajdonos magyar. 

Cunard Line 
& Csak 9 nap 

Hamburgba, Passauba és 
Bécsbe 

S* S. Aqultania-Dec. 14. 
3-ik osztály ára: 

Hamburgba $125.00 
Passan .$129,80 
BÉCSBE . .. .. ..$109.40 
T $5 hadi adó 

^ Városban helyi ügynök. For
duljon hozzá. 

RIGALSZKY ÉS ZAJAC 
820 South Avenue 

m a q y a r  s z a b ó k  
Élsőrepdü *, öltönyök mérsékelt 

áron. 

"Hiszek egy fstenben, hiszek egy h^á^n 
Hiszek egy Isteni örök igazságban, 
Hűsek Magyarország feltámadásába* f, : 

j,Amen" 
CSOmtA MAGYARORSZÁG NEM ORSZÁG, 
EGÉSZ MAGYARORSZÁG MENNYORSZÁG. 

1920 november 13 

Mikulás 

í < 
* Örökre szomorúan emlékezetes évforduló lesz ez a 

magyar nép történetében. Ezen a napon hagyta jóvá 
Csonka'. Magyarország nemzetgyűlése a trianoni -békét. 
A-jóváhagyás elöl nem yolt kitérés. % g 

,,Könybe lábadt széniünk előtt összefolynak a liazai 
lapok mini apró betűi. Leirliatatl&rM megható jelenetek 
játszódtak lé a nemzetgyűlésen. A nagy fájdalom, az iga
zi hazafias elkeseredettség ezen a napon eltüntetett min
den pártkülönbözetet, személyes torzsalkodást, politikát. 
Ezen a napon mindenki magyar volt. 

November közepén véres "zavargások szinlielye volt 
Budapest és annak környéke. A liazai lapok beszámol
nak arról, hogyan fogták le a Brittania szálló különitmé-
jiyes gyilkosait, rablóit és zsarolóit. A kormány erélyes 
kézzel iparkodik véget vetni ,a terrornaly. amely sajnos 
Magyarországon és különösen a fővárosban uralkodott. 

A háború sok emberből vadállatot csinált. A vadálla
tok a háború után nem birtak ismét emberekké lenni. A 
kommunizmus alatt vörös terroristáknak'nevezték ezeket 
q perverz hajlamú (tehát őrült) fiatalembereket, jíJdk 
leginkább katonák, tisztek voltak, a Kun uralom és Szá
múd y bukása után csak szint változtattak -r- fehérekké 
Vedlettek át. Nekik a szín mindegy volt, a fő őrült vá
gyaik kielégitése volt. 

Bátor fellépést régen vártunk azoktól, akik Magyar
ország sorsát mult év óta intézik. Szégyenükre mondva, 
sokáig hiányzott belőlük a bátorság. Örvendünk, hogy 
Huszár Károly, -akit annyira megrágalmaztak itt Ameri-

Hollis János és Iiesko Géza, 
mindketten 11 éves fiuk, a kik 
szüleiknek 115 Douds Alley ben 

kában a sajnos magyar származású destruktív elemek,flevö házában laknak, hétfőn reg
gel egy üres vasúti kárét láttak B>lt az, aki kiállott a síkra és megmondta őszinte vélemé-

s  
A nemzetgyűlés a béke ratifikáció után talán dolgoz

ni fog azon, hogy Magyarország feltámadjon. "Türelem
mel várjuk Magyarország feltámadását." írja á Pesti 
Hirlap alább leközölt vezércikkében. í)e a feltámadást 
csak ugy segíthetjük elő, ha udaliaza félretesznek minden 
huzavonát, személyes és felekezeti gyűlöletet és összefon 

Még néhány'nap és itt a Mikulás. Csillagos éjszakan jön, hal
kan feltárja az ablakot és diót, cukrot, mogyorót tölt a didergő kis 
cipőkbe. Vagy ott hagy egy-két jó, suhogó virgácsot. Kinek ezt, 
kinek azt.> Aztán ugy, ahogy jött, észrevétlenül, elnyargal a csil-; 
lagporos uton. ' 

Szép látvány a nagyszakállú $reg Mikulás apó, amikor a ma
gyar falúk közt bolyhiig. Fehérprémes' süvegje van és piros köpö
nyegje. A csizmája majd a derekáig éRA templomtornyok ablaká
ban összegyűlnek a törpék, akik itt húzódnak mejr télire, és ragyogó 
szemekkel nézik, mi mindent visz a magyar gyerekeknek., Nagy jó
kedvükben ugy éjféltájban még a harangot is megkondítják. Erre 
neszelnek fel álmukból a gyerekek és félve-örülve kikandikálnak a 
paplan alól a jégvirágos ablakokba ,íihol a cipöcskék várnak tátott 
szájjal a sorukra. / 

Épp akkor jon meg a Mikulás. Nagy zsák a hátán, a kezében 
virgács. A hosszú szempillák reszketve lezáródnak, de Mikulás ap<>t 
csukott szemmel is lehet látni, így talán még jobban. Taíán igy meg 
szebb a Mikulás apó éjszakája. 

Amerikában még soha.se járt Mikulás apó. Itt az édes testn 

vére, Santa Ciaus látja el a tisztét. Jó bácsi ez Is, de még se olyan 
liagy a szive, mint a magyar Mikulásnak, pedig sokkal gazdagabb, 
sokkal nagyobb a zsákja. 

• # « 

Most 6-án esedékes Mikulás apó, Szent Miklósnak egyezerliat-
fezázesztendős lelkes figurája, aki jártában-keltében jutalmaz és bün
tet. És ha büntet is, mézes virgáescsal büntet, mint a jó öregek ál
talában, akik ismerik már az életet és tudják, líogy a gyerekembe
vek szivén sokkal mélyebb nyomokat hagy a .szép szó, mint a vessző. 

Szent Miklós'— ha valaki kíváncsi rá — a kisázsiai Patarában 
született és onnan indult el tanítani a keresztényi szeretetet. Valószí
nűleg nagy utat járt be, mert a koporsója nagyon messze került a 
bölcsőjétől. Miklós papot az olaszországi Bariban temették el. 

Olasz földön sinesr'azonban szebb ünnepe Szent Mikulásnak; mint 
Magyarországon. 

%ég volt. Mikor a kocsit kinyitot
ták, megtalálták benue a két ma
gyar fiút, a kik étlen-szorajan ép
pen 24 órát töltöttek benne. 

Csakhamar értesítették erről a 
szülőket is, akik sós vesszővel 
várták a két szófogadatlan gyer
meket, ' Többről most nem szól a 
tudósítás, mert a fiuk a részlete
ket nem akarják bizonyos oknál 
fokva elárulni. ^ 

0. P. APPEL 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

Olcsó házbér, olcsó árak 
4-ik emelet, Federal épület 

10 N. Phelps Street 

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

257 We^t Federal Street 
Bell telefon: Main 682 

Jöhetnek már az Ó-hazából 
Küldjön nekik hitelt^, törvényes irást. Amerikából.. En

nek az írásnak az alapján adja ki az ó-hazaíi hatóság az útle
velet és a budapesti anrvrikai misszió^az Amerikába ,vaió be
utazási engedélyt.,., - •• ' If;'\ 

A törvényes írásokat ^Ifc^Jdti1 és<- 'jilitictont-'' éfeiitet 
LOSCHITZER ÉS^^ BNGEL.t ~ . 

Küldjön nekik elegned# pénzt is, hogy légyen mivel fizet
niük az útlevélért a hazai hatóságnál és a beutazási engedély, 
ért az amerikai missziónál'. >^nzzel mindenütt könnyebben 
boldogulhatnak. # ' 

A PÉNZT GYORSAN, BIZTOSAN KÜLDI ÁT MINDIG 
LOSCHITZER ÉS ENGEL. 

Karácsonyra és uj évre szánt küldendő pénzét küldje 
5 most, hogy azt kellő időben megkaphassák és gmlre szüksé

gük van, megvásárolhassák. > 
Jforduljanak teljes biá^btRmál hozzám?/ " 

iloschitzer & En gel 
PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY- Ég JOGÜGYI IRODÁJA 

336 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, O. 

A legrégibb é$ legjobban felszerelt.qjíf ̂ oungstowöban, amely 

Háztetőzés, Ereszkészités 
és Furnace 

munkát végez a 

THE DALZELL BROTHERS CO. 
Irodai 21 Holmes Street 
Bell telephon: Main 1056 

G-yár: 940 West Rayen Avenue 
Automatikus: 5245 

POTYA UTAZÁS 

Két magyar fiúcska 
históriája 

tanulságos 

a közeli vágányokon. 
Mint aféle gyermekek, bemász

tak a kárékba, a hol játszani kezd 
tek, mig végre a káré ajtaja vá
ratlanul becsukódott. A két 
gyermek persze megijedt és elkez
dett kiabálni, de a kocsi, a melye
ket a vágányokon tolattak, olyan 
zajt csinált, hogy bizony a kiabá-

ira dolgoznak a magyar nép nevében a magyar nép javára jlást nem lehetett meghallani. így 
És a magyar nép utján. történt, hogy. a vasúti kocsit hoz-

Legyen vége már egyseer a "vörös" bolshevizmus-
Bak és az 4'ébredő" bolshevizmusnak. A kettő közt nincs 
különbség. Egyiknek sem volt, nincs ós uem lesz helye* 
Magyarországon. V 
ni mS'*n un i mm* •''i 

Örök Magyarország 
volt ma a nemzetgyűlésen. A leláncolt Mag/urorszig 

fégtagjait leamputálta a békeszerződés. Ez élő részeinket kellett 
^tmetnünk: a corpus jurisba így követelték sirásóink. Az egész 
Hcmzet fájdalmát fejezte ki a parlament arculata. Könny csurgott 

komor férfiarcokon, de a kezek ökölbe szorultak. 
Fizetni kellett a mult bűneiért, amiket nem mi KövtttUftk el. 

A hagyományos hóditó Habsburg-politika bukott el a fearemttŐB 
i Magyarország vérzett el bele. # 

• Századokon át a megalkuvás és fölfelé hajlongás politikáját kö-
fiették a nemzet vezetői, melyet néha-néha fölváltott a hangulat-
politika, igy jutottunk el a kény szerpolitikáig, amely törvénybe 
jlkkelyezte a haza földarabolását. Most kénytelenek vagyunk rideg 
Okos politikát követni, de elkövetkezik még az idő, melyben"az érzés 

érdek közös politikáját megteremthetjük. Az ut idáig a nemzeti 
egyetértés, a munka és a jogrend politikáján keresztül vezet.. El 
ifell dobnunk tehát a jelszavak és konjunktúrák politikáját, 

E napra gyászba öltözött a nemzet. De holnapra a gyászruhát 
fpl kell váltani a munkászubbonynyal. Mert különben nincsen föltá
madás. Magyarország törzse megmaradt. Az egészséges közszellem 
vérkeringését kell belevinni« akkor idnónek oég a levágott vég-
tff*-

*'•**. . s , ^ • ' v > " -• • 

záesatolták egy teher mozdony
hoz, a mely azt Chardop, O.-ba 
tolatta, a hol erre a kocsira sziik-

áUTOMOBIL ELADÓ. 
Teljesen jó karban levő Chev

rolet 4 üléses téli tetővel $300-ért 
eladó. Cim: Shager Antal, 602 
Walter St. Telefon: Auto 4450. 

Ékszer-üzlet 
SAMUELS 
16 South Phelps St. 

i 

S. S. PANNÓNIA 
indul január 22-én 

DUBROVNIK é* TRIESZTBE 
Harmadik osztály ára .. .. .. .. ..$125*00 

h és $5 hadi adó. 
„ • 
Helyi ügynököket t«4ál városában. 

i melyikhez. 
Forduljon bár-

U. S. SYSTEM BAKERY 
Miért í'i/et is «tuitcL tg> km v élért, 

mikor ugyanezt . » ' kenyeret inc^kapja 
miiéiig fhaaeu 13 CENTÉRT. 

iU nálunk vchü BÜteincuyt, pénzt tí|-
karit. Fiuk Károly, tulajdonos. 

A F^out Street Markot Házbau. 

t t  • • rozzon 
Kényelemben 

Az JÚWM gyár tói egéwt Metfin^ii. Ié*y feogy. nicg 
magvar4zza üzletfeleinknek, hogy a csu<lás Duplex Álcazar—?az eredeti két spór 

ybeil — niiért a k->dveltje ezer és ezer okos háziasszonynak. 
Ha akár mily eu spórt használ, jöjjön el. 0n tudja, hogy irylyott sók lüg* 

a sportol. — Jó spórral sok munkát taka^í és nem rabszolgája a konyhának 
A KOSSZ spór terhessé teszi a fflzést. 

A HÁZTARTÁS SZIVE A JÓ SPOS 
Használjon szenet yagy fát és ha 

akar, gázt 'Is. Vagy ha ugy tetszik, 
használhatja mind a hármat cgyüt^ 
Takrékos, gazdaságos, kényelmes ós 
uttrakatakaritó. Né?ze m?g, 

Aján/lékokat adunk 

Nem várt jBoha annyi kényelmet egy 
pórtól, mint az Alcazar nvujt." Soha 
em gondolt arra, hogy munkát takarít 

és főzését és sütést elvégzi sokkal rövi-
lebb idő alatt és kevesbb fűtőanyag 

használattal. És emellett még szép is. 
Igen szép, ez a legjobb jelző erre a 
pórra, amely megnyeri szive szete 

* 

ÜBFiPK 

JHf MICHIGAN FURNITURE CQ, 
220-222 East Federal Street 
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