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egyházmnkhoz ÉS egyle^ Képen hajított fekete 

A Youngstown és környéki ma
gyarság az utóbbi öt év alatt ne
vet vívott ki magának az ameri
kai magyarság előtt. Munkáját 
összetartással és megértéssel vé 

Egy magyar asszony alaposan 
jjaegpofojzta a vele szemtelenkedő 

négerfc 

A HALOTT WISKIJE 

Amikor a szalonos wiszkit 
macával a koporsóba. 

vitt 

Lukovszky Pált újból morvái asz- r»'k tagjai. A jogyok a jövő hétr 
tolták elnöknek. A részletes ered
ményt lapunk jövö számában 
közöljük. 

STOYKA JÁNOS 

\ Még ezelőtt ,tiz évvel történt, 
hogy a szomszédos Hubbard on 
meghalt egy közismert és nép-

Fekete bőrii, polgártársainkat 
, nem igen szeretik sem az ameri-, 

gezte és annak köszönhető a nagy kaiak, sem pedig honfitársaink* jteerVZa. l0"°SJ a kinok az ví)lt  az 

siker. Amikor közös nagy dol-mort bizony azok sokszor törnek 1ltoísó kívánsága, hogy ha meg 
gokról volt szó egyleteink és egy- borsot a békés polgárok orra alá. 
házaink mindig félretették a ma- y^y történt ez a napokban is 
gyarok közt szokásos féltékeny- M>s Rosenberggel, la M Rosen-
kedést és kicsinyei? S2«mélyi kii-, borg Gyula, magyar fűszer és í 

hal, mindkét kezébe tegyenek 
egy-egy üvog kitűnő wiszkit. 

A kívánságot teljesítették és {] 
szalonost ugy temették el, hogy 

lörobSietíket. • • leyiimök* n»»rk<>r«.k«W Nagyvá-1W-W kvart zamaKtt wi«ki vnll 
Az egyházak és egyletek össz-! i'adon született felesbe, a ki kezében a koporsóban, 

munkáját elősegítette, vélük kart Vékonysága, révén sok tisztelőt; ̂ 7," la f.'z esztendő és 
karban öltve dolgozott a mi la- 'szerzett. Wfipának honfitársai j a z  Egyesült Allntnok (legnagyobb 
punk. Pártolt mindent ami jó,' körében. | szomornságára milliőnyi ember-
nemes és szép volt ellenben ki-1 Rosenberg Gvnlának a 224 E. ™«vaztatta magát, 
méletlenül fordult az ellen ami'leront'Streeten van az üzlete és T"V "Im" wmmk 8 wa,1on' ',0 " 
káros lett volna az Összmagyar- j ott van lakása is. A napokban 
ság munkájára. . 'esirkét vásárolt Mrs. Rosenberg 

Az idő múlik. Az Amerikai Má- és addig is, a mig leölte volna, az 
gyar Hirlap ebben az évben be- udvarra engedte a esirkét, a mely-
töltötte fenállásának tizedik évét. re azon'ban szemet vetett a szom-
Tiz hosszú esztendeje mult, hogy széd néger asszony. Elkeesolta a 

elkészülnek és nagyon kapósak 
lesznek. A darabot Molnár Lajos 
tanítja1 be Horváth István, Balas 
kó György és Czene Gábor segít
ségével. A tiszta jövedelem a/ 
ifjúsági osztály pénztárát fogj;t 
gyarapitani. Az előadást a Kos
suth kör nagytermének hatalmas 
színpadján fogják megtart ami. 

FONTOS GYÜLÉ8. 

A Verhovay egylet 108-ik fiókja 
vasárnap tartja ez évben utolsó 

rendes gyűlését. 

wiszki is eltűnt Tlnbbardról. 
Hogy mennyire igaz lehet ez, 

hogy nines Hubbardon wiszki, bi
zonyítja az, hogy néhány ember, 
a ki még jól emlékezett ennek a 
szóbanforgó szalonosnak a teme- Páliban es Ízletes magyar lcony-

. , ,, , , lésére, elhatározta, hogy titokban réven íolyan hírnévre tett 
a youngstowni magyarsag ujsag , esirkét es megölte. Persze a dolog & s/alonos ^ m(Wv. szert, hogy vendéglője a legneve-
ja betölti azt a nehéz feladatot, , hamarosan kitudodott és Rosen- ism/a wiszk it, a mit  i koporsóba sebb emberek találkozó helye volt. 
amelyet egy helyes nton vezett bergné szép szavakkal figyelmez-
amerikai magyar helyi hetilap- i tette a fekete bőrű asszonyt, hogy 
nak betöltenie kell. Tiz év alatt | máskor ne tegyen ilyet, mert baj-
sok ellenséget de százszorta több j ba kerülhet. A jó indulatú figyel-
jó barátot szerzett magának az j meztetést azzal köszönte meg a 
Amerikai Magyar Hírlap. Tiz év ; néger asszony, hogy szidalmazni 
alatt hűen beszámolt a Youngs- j kezdte Rosenbergnét, a ki elhatá-
town és vidéki magyar kolonia J rozta, hogy más uton szerez ma-
életének minden részletéről. | gának elégtételt. 

Tiz éves jubileumot nem iil la- J Aznap este beálitott Rosenber-
punk. Nem kéri* a magyarságot, i üzletébe a néger asszony fér-
hogy rendezzenek banketet vagy| ie goromba szavakkal támadt 
bált az évforduló szokásos meg- j Rosenbergnére, hogy milyen ei-
ülésére. Ellenben jubileumi szá-! men meri ő az ő feleségét felelő-
mot fog adni a lap január köze-!^'gfp vonni? Szó szót ért és a 
pén. ! magáról megfeledkezett néger 

Ebben a jubileumi számban 1a-jmár anny ira goromba volt, hogy 
punk szerkesztője, aki mindig j R°^enbergné sem tűrhette tovább, 
elől szokott járni a magyarság , ^'öször j° képen hajította ne-
érdekében lefolyt és® efolyó har-! hányszor a hirtelen hebegő han-

vitt macával. . ̂  kitűnő magyar ételekért lelke-
Tgy 'is"történt. Hétfőn éjj<?Í fel- sedö amprikaiak szerették volna 

ásták a sirt, kinyitották a kopor- otthonaikban adott vendégségek
sót, a melyben megtalálták a két 

AUTOMOBIL ELADÓ. 
Teljesen jó karban levő Chev-

nél is élvezni a magyar konyha jrolet 4 üléses téli tetővel $300-ért 
remekeit s ez adta Stoyka János
nak azt a gondolatot, hogy lég
mentesen elzárt dobozokban hoz-

eokban, szeretné leközölni a Yo
ungstown és környéki magyar 

ügyietek és egyházak rövid törté
netét, hogy az utókor számára 
megörökítsük egy amerikai ma
gyar kolonia fejlődését. 

Képeket is szívesen leközlünk 

guvá lett feketét, azután pedig 
egy seprővel ki szemételte az üz
letből. , - -

Ez a dolog a béke biró elé ke
rült, mert Rosenbergné bejelen
tette a dolgot. A feketét 500 dol
lár biztosíték alá helvezték és 

kvart wiszkit. De milyen pompás 
és erős wiszkit! A wiszki tiz év 
alatt, a mig a földben volt* ínég 
erősebb és jobb lptt és a szomjas (za P'anra a magyar gulyást, 
sírásók mohón sziiresölték a til- [ Több évi kísérletezés után, a 
tott italt, sokat emlegetve- í]va mely valóságos vagyonba került, 
anyánkat, a ki megtanitottíi az ,a na£y nyilvánosság elé jutott 
emberiséget arra, hogy legj^l&b a egész Amerikában a magyar gu-
tiltott gyümölcs. i' ,^yas> melyet Stoyka János kon-

Míkor híre terjedt IInb#Árdon zerv-gyára állit elő. Stoyka Já-
az esetnek, mindenki a boldog' nos nemcsak ja vendéglős, hanem 
wiszki ivókat kereste, a kik nagy- lelkes magyar ember is, aki azl 
lelkűén megengedték, hogy akik akarja elérni, hogy a magyar 
mindig nedvesre szavaztak, bele- konyha remekéivel puhítsa meg 
szagolhassanak az üvegbe. A itt a sziveket e,s jóindulatot vált
monda szerint a szagtól is berúg-,,son ki a magyar nemzet iránt, 
tak többen, ugy, hogy a további ,Amint ó mondja: **A magyar 

.szagolást be kellett szü&totni. jV*^k és művesnek fenegp^ó'báltak 
Az üvegeket most, kí fogjá|ü* sor-'az észhez és a szívhez szólni. En 

: solni azon reményben, hrogyha a gyomorhoz szolok, hátha 
vizet tesznek bele, az is wiszkirc 
változik. A sorsolásra kiküldjük 
saját tudósítónkat, a ki a neveze

tt jubileumi számban. A cuttok mik°r a tárgyalásra került a sor, fes pSpménvről annak idején be 
csináltatásáért a költség ár cse
kélységét számítjuk csak. Az irás 
és a hely ingyenes. Azért a régi 
youngstowni magyarok akik fény
képüket leközölni szeretnék a ju
bileumi számban forduljanak mi
nél hamarabb a szerkesztőhöz a-
kit mindennap délután 3 óra után 
megtalálhatnak, a 320 West Fe
deral street alatti szerkesztőség
ben. 

Egyházaink lelkészeit valamint 
elöljáróit. Egyleteink tisztviselő
it pedig arra kérjük, hogy bízza
nak meg valakit a maguk köré
ben a testület történetének össze
állításával. A végleges megírás
ban szerkesztőnk szívesen segé
lyére lesz a tisztviselőknek. Tár
gyalják meg kérelmünket decem
beri gyűléseiken és intézkedje
nek, hogy a történelem méff e 
hónap folyamán elkészüljön. 

Az Amerikai Magyar Hirlap 
jubileumi száma hatalmas lap 
lesz. A jubileumi szám hasábjain 
megszólalnak majd Youngstown 
vezető férfiai a polgármestertől 
lefelé. Vagy ötven kiváló férfit 
kértünk fel arra, hogy nyilatkoz-

annyirra megszeppent a néhány jf„K szénloini. 
nap előtt még harcias fekete, |* 
hogy ő akart vádat emelni Rosen-1 
bergné ellen, azzal vádolva őt^'i 

RADICH ISTVÁNNAK 

hogy ugy képen hajította, a mi- /Ujabb adomány annak a sééíen-
lyent még életében nem kapott, csétlennek aki testét akarta el-
Mikor megmagyarázták a feke-! adni, hogy gyermekeinek enni 
tének, hogy az "magyar pofon" , adhasson. 
volt, azonnal kijelentette, hogy 
még az ellenségének sem kívánja,! Már . lapunk mult számában 
mert most is szikrázik a szeme tő- megemlékeztünk^ '"hogy a ,görögi 
le, ha reá gondol. Rosenbergné katholikus teaestélyén gyűjtött 
látva a megszeppent embert, meg- $16.00-ért vásárolt 6400 koronát 
elégedett a bocsánat kéréssel, de *,iar elküldték Radich Istvánnak, 
ezt a bocsánat kérést tiz tanú je- <mnak a szerencsétlen hadirok-
lenlétében kelett a négernek meg- kantnak, akinek levelét nemrégen 
tennie. közöltük lapunkban. Most ismét 

Azóta nyugodtan kapargálnak jelenthetjük, hogy a.szerencsétlen 
a csirkék az udvaron és a fekete emberen mások szive jmegin-
szemlesütve jár haza, mert fél a dilüt. 
"magyar pofontól", a mely csir-' Balasko György )Szent Isi
kével kezdődik és seprővel vég- ván e^ let derék elnöke szóvá 
xőtlik. , tette Radich levelét a Szent Ist-

jván egylet vasárnapi gyűlésen és 
'a megindult tagok $12.75-öt dob-
jtak kalapjába. Ehhez az összeg-

Loschitzer Moris unokahuga meg- _ hez szerkesztőnk át adta a nála 
érkezeit. ÍOmeiz Károlytól befolyt egy dol-

— • llárt és lialaskó a $13.75-ért költ
ség áron T)500 koronát vett és azt 
azonnal elküldötte Radichnak, aki 
tehát eddigi tudomásunk szerint 

elevenebb lesz az ész és lágvab. 
bá válik a sziv." 

A Stoyka-féle Snagyar kulyás 
megkezdte hódító körútját. Hát
ha valóra válik itt is a régi köz
mondás, hogy '*áz emberek szivé
hez legkönnyebben a gyomron át 
lehet eljutni." A Stoyka-féle ma
gyar gulyás képviseletét ftfichi-
cran, Ohio, Indiana és Illinois ál
lamokban Kemény jGyörgy vállal
ta el. ^ 

Remvíjük, hogy a i magyar 
konyha remeke hamarosan álta
lános diadalt arat Amerikában. 
A gulyás után jönnek a többi fi
nom magyar ételek és a magyar 
konyha bizonyára meghódítja 
majd ezt a hatalmas országot. 

CSALÁDI ÖRÖM. 

Az egyik legismertebb és leg
kedvesebb modorú honfitársunk-

zanak a magyarság és különösen nak Ij0schitz(,r Morisnak vendég-
a youngstowni magyarság felöl., szercjjj nagy az öröm. 
Ezt szívesen megígérték. \ A . , ,, , . ,, T ^ * m •1 A mult. heten megerkezett Lo-

Ritkan szokott az Amerikai u n,nji , • schitzer noverenek leaya: bánni 
Magyar Hírlap a —4 

magyarságtól 
részére kérni. 
anyagiakat, 
a aért;, 

youngsto^ ni ; kl pOZSOnyból, a csehek 
vaami a | által megszálott nevezetes ma-
Most sem kerunk i 7 , • ^ U'i •••+* , • , ,! gyar tortenelmi varosbol jott ide 

hanem erkölcsieket * c- * i ' • . . . .  .  ,  .  ;  k o z i b é n k .  A  f i a t a l  e s  c s i n o s  l e á n y  hogy íubileumi számunk , , ~r ^ , i .. szerencsesen megerkezese nagy 
egyszersmind Youngstown es kor-!.. 
nyéke magyarságának is jubile 
umi száma legyen. 

RABLÓ GYILKOSSÁG ESZTER
GOMBAN. 

Esztergom Szent György-mező nevii 
ltülvérosban egy ZHifkovics "Róza nevű 
F!<erb szórmazftsu leány rablógyilosaá-
«»ot követett el. A leány eery 

Állott Sáska Ferencní jrtmódu a«z-
P7.ony üdvarán é* mikor az asszony t míivelt kedves 

örömet okozott a rokonok köré
ben, a kik persze hosszú eszten
dők óta nem látták a leánykát, a 
ki kedves és előzékeny modora 
révén máris nagy tiszteletnek 
örvend uj ismerősei körében. 

Az uj jövevény három nyelven 
tökéletesen is és olvas, sőt a 
gyorsírásban és gépírásban if 
elsőrangú erőnek bizonyult. Igen 

leány, a kinek 

11,000 koronát kapott )a nemes 
szivü youngsowni magyaroktól. , 

East Youngstown 
O Y Ü L É S. . 

A Verhovay Segélyegylet east 
youngstowni 321-ik fiókjának tisz
tikara felkéri az egylet összes 
tagjait, hogy vasárnap délután 2 
órakor a Crow Hallban megtar
tandó gyűlésen okvetlenül jelen
jenek meg. 

Tomchányi Géza, elnök. 

TISZTU J JIT AS. 

A Benwoodi Szűz Mária egylet 
east youngstowni 4-ik fiókja va 

, rmeébe akart, menni, doronggal ngyon-. m ,r(jeine|t kivonunk az sárnap tartotta tisztujjitó köz-
in ötte. Azután bement a lakásba es . . , i . , , „ . uj haza ban, a hol — mind mond- gyűlését, amelyről egyenlőre csak kirabolta. A gyilkos lányt, a ki beis
merő vallomást tett, letartóztatták. j# _ nagyszerűen érzi »agétv | azt értesítést kaptuk, hogy 

A PÁSZTORJÁTÉK. 

Nagyszerű hadadást mutatott 
vasárnap délután "A Bethlehemi 
Bakter" tíimii rendkívül mulat
tató és amellett vallásos pásztor
játék próbája. A 25 szereplő már 
jól előhaladt a szerepek betanu
lásával és pazar előadást Ígérnek 
karácsony estére. 

A pásztorjátékot december hó 
25-én szombaton este 8 órai kez
dettel mutatják be a Szent István 
egylet ifjúsági 

Miért hagyja fogai által életét 
elkeseríteni? 

KÉRJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány rossz 
munka van a szájában, ne ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun 
kámért. 

DOLLÁR BANK-ÉPÜLET 
4-ik emelet, 412. számú szoba, 

Bell telefon, 6945 
Anto. telefon, 4772 
Youngstown, Ohio 

A Verhovay egylet 108-ik fiók- j 

jánaik titkára Iloffer András, ; 
ezennel az egylet tisztikara nevé l 
ben felkéri a tagokat, hogy a va I 
sárnap délután 2 órakor a refor
mátus egyház gyüléstermében ; 
megtartandó havi gyűlésen lehető 
leg teljes számban jelenjenek 

A fenti Képen bemutatjuk meg. Felkéri mindazokat akik 
Stoyka János hánzánkfiát., Stoyka hátralékban vannak, hogy hátra 
János 18 év előtt került Ameri-! lékukat rendezzék hogy a tiszti j 

kába s azóta a Minnesota állam-{kar a hó végén tartandó rendki-
beli  St.  Paulban lakik.  Éveken át  I  vüli  gyűlésre a tel jes  s z á m a d á s t  
elsőrangú vendéglője volt  St.  elkészíthesse.  Ugyancsak f e l k é l i  

azokat, akik még hátralékban 
vannak a hivatalos lap dijjával. 
hogy azt okvetlenül fizessék be 
ezen a gyűlésen. 

MEMBER 
FEDERAL RESERVE 

SYSTEM 

FOREION 
EXCHANGE 

Külföldi valuta 
Ha tökéletes bank szolgála

tot akar legyen a City Trust 
& Savings Bank üzletfele. 

Pénzt küldünk a világ min
den részébe postán vagy 
kábelen. Hajójegyek az összes 
vonalakra. Takarék éa ésekk 
liámlák 
A Foreign Department nyitva 
reggel 9-től d. u. 4:30-ig. 

Szombaton reggel 9-től este 
9-ig. 
Federal és Phelps St. 

Legyen ez az ÖN bankja! 

"TRUST G 

S^ing^BAN K 

93 

fITY 

eladó. Cim: Shager Antal, 602 
Walter St. Telefon: Auto 4450. 

#=HAZAI ÜGYEKET-
|K>otoamn és •mkszerüen végzek és az okiratok jkiáUit4»» 

után a konzulátus által hitelcsittetem. 

Youngstown és környéKe 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállitott útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a háború kir 
törése előtt magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi é« vallási kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótok, szerbek és rom&nok ia kaphat
nak tőlem útlevelet. Pontos cim: 

Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO 
BOOM & 

Automatic telelőn: 78762 B«dl telefon: 431 

D ETEG EMBERNEK A LEGJOBB TANÁCS KELL. Amikor a doktorra 
bizzíi baját, ugy egészségét é^ jövő kényelmét a?. ö kezébe adja. 
Ilyenkor tudni illik, ho.gy ki kicsoda és esak ahoz menjen, akinek 

hosszn tapasztalata biztosítja arról, hogy a legjobb kezelésben részesiti. 
Ha mások nem gyógyitották meg, jöjjön hozzám. Irodámban X-sugár 

vizsgálatban részesül. Ugyancsak alkalmazóin a baktreologia és a kémiai 
vizsgálatokat ÍSJ Ha én elvállalom gyógykezelését, ugy visszaállítom egészsé
gét ég erejét, amint azt megígérem. 

Dr. SMEDLEY 
323 East Federal Street Youngstown, Ohio 

An 

KIADÓ 
Két bútorozatlan szoba kiadó. 

Cim: Steve Bondor, 715 Tyndale 
osztályának de-' ave., a South Sideon. 

FORDOK 
1914 TOURING 
1016 TOURING 
1917 ROADSTHR 
1917 DELIVERY 

NYITVA ESTE 
$135.00—Lefizetés $ 60.00, a többi törlesztésre 
$190 00—Lefizetés $ 90.00, a többi törlesztésre 
$175 .00—Lefizetés $ 75.00, a többi törlesztésre 
$160.00—Legizetés $ 85.00, a többi törlesztésre 

1918 TON TRUCK, with 
body 

1918 SEDAN 
1918 ROADSTER 
1918 TOURING 
1919 TOURTNG 
1919 DELIVERY 
1920 ROADSTEJÍ 

$400.00—Lefizetés $200.00, a többi törlesztésre 
$490.00—Lefizetés $240.00, a többi törlesztésre 
$275.00—Lefizetés $125.00, a többi törlesztésre 
$825.00—Lefizetés $175.00, a többi törlesztésre 
$850'00—Lefizetés $175.00, a többi törlesztésre 

5.00—Lefizetés $150.00, a többi törlesztésre 
$400.00—Lefizetés $200.00, a többi törlesztésre 

Választékunk oly nagy, hogy okvetlenül talál közte megfelelőt. 
TJj gépet is adunk részletfizetésre. 

The Higby Sales Co. 
314^1^18 EAST BOARDMAN STREET 

Youngstown, Ohio. 
- . Megbízott Ford képviselők. • . 

PoTd gépek és Ford«on traktorok. 
Bell telefon: Main 1703 vagy 1704. Autotpatikus: 6118 

ÖRÖM 
KARÁCSONY 
REGGELÉBE 

"WHITE" 
BESZÉLŐGÉP 

Bármily gyártmáuyu rekordot játszik. Ezt 
a nenegépet olyan gyáros fejlesztette tökély
re, aki mögött ötven éves jó tapasztalai van 
és akinek nevét mindenhol ismerik. 

Speciális karácsonyi ajánlat 

$2.00 
MOST 

SZÁLLÍTJUK 

KARÁCSONY REGGELÉN 
A KÉT DOLLÁROS csekély lefizetés tagjává te

szi a karácsonyi klubnak. További csekély törlesz
tések megállapodás szerint. 

SZÓRAKOZÁS AZ 
EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA 

9 9 

II A A 

9 9 

II A A 

Kellemes karácsonyi meglepetés &2 egész csalidnak. 
Jfennyire élvezik majd vendégei ait a zenedarabot, tánc
darabot vagy kedvenc dalt. Szórakozás odahaza. Ham 
kell estéit házon kívül tölteni 

WHITE SEWING MACHINE CO. 
27 S. Phelps Street 

Bill telefon: Main 3992. Automatlkua, 79640, 

A pénznek a tankban a helye, s ezért minden amber j61 t—it, ha S 
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végett, melynek I 
tőbb mint 40 éves múltjához és megbízhatóságához kétség nem fér. 9 

Ha van már betétje más bankban, az nem jelenti azt, hogy miért 9 
ne helyezze el legközelebbi betétjét a mi bankunkban, és akkor fog É 
meggyőződni a mi kiszolgálásunkról. Pénzbetétek után 4% kamatot fisa- I 
tünk. g 

Pénzküldemények a rflfcg minden részébe a napi legolcsóbb árfolyam S 
szerint gyorsan és pontosan eszközöltetnek. I 

Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki. ;< ' ;•  ̂ jg 

THE COMMERCIAL NATIONAL BAIK ; 
2l W. Federal St. Youngfttowî  O. 
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