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Am e r i k a i

«. OLDAL

Tekintetes urak hordják a fát. már a két mázsa, vagy három —
amikor ugy látják, hojiy meg vau

már akinek amennyi jár — odavi
szik a "katona-bácsi''-hoz és* szí
ves szavakkal kérlelik, hogy mérje
ti nekik a portékát. Ami kisebb(A Pesti. y ujaié cikke)
•tiagyobb huza-vona után meg is
történik és a szerencsés vevő a be
A Köztiszt viae,lök Fogyasztási, ket alarmirozta néhány asákért,
fizetést igazoló vevényének leadá
Szövetkezetébon fa-kiosztás van. azután — elindultunk. En húz
sa után haza húzhatja a szekerét.
Már hetekkel előbb cédulákat tam a kocsit, a feleségem önagyHogy a "berakodás" nem vala
kaptunk, de nem a fa átvételért, spga tolta és — minden nagyobb
mi egyszerű müvelet, azt el lehet
hanem csak a pénz befizetésére baj nélkül megérkeztünk a —
képzelni. Az előbb még barátsá
é* a cédulák megszerzéséért is na színhelyre.
gos. szelid kis tábor hihetetlen
Az utcának a fás -kamrához tar
pokon keresztül kellett a Szövetbuzgalommal veti magát a fár.i,
kezethez eljárni, hogy megtud tozó része ekkorra már valóság hogy minél előbb kész legyen,
hassuk, mikor kapjuk meg azo gal el volt. barrikádozva kis szál
mert hátha elfogy a fa és azután
kat. Végre azonban kezünkben a litó kocsikkal. Lehetett ott leg masnap újra kell kezdeni az egé
cédula.
Szerencsém volt. Kis alább harminc, mindmegannyi
szét. A tisztviselők, a cselédei
persze a tartozékával, egy tisztvi
számot kaptam. A hetest.
és két-három alkalmi munkás, a
— Tessék két hét múlva ide selővel vagy tisztviselőnővel és
kik 50—100 koronát kérnek mun
nézni, — mondta egy fiatalembor, megfelelő számú — már amenykájukért, valósággal ökölharcot
a Szövetkezet fiókjának faelosz- nvit fel tudott sorakoztatni —
folytatnak a zsákmányért. Van
tó főnöke, — talán akkorára meg családtaggal. Láttam ott fiatal és
nak is olyan jelenetek, hogy no...
ősz urakat és asszonyokat vegyest
jön a fa.
És senki, aki rendet csinálna,
Jóhiszemű voltam örök éle-, és csak elvétv- egy-egy, a többiek senki, aki a felügyeletet végezné.
teonben, elnéztem hát a fiókba k?: által ugyancsak megirigyelt — Vihet innen fát boldog-boldogta
hét múlva, de bizony a fáról még bocsánat! — cselédet.
lan a szélrózsa minden irányába,
Már volt vagy félőt, de a fa sőt a tisztviselők is "ellóghatná
aaitsem tudtak és azt sem tudták
még mindig nem érkezett meg, nak" a jegy leadása nélkül és
Megmondani, mikorra várható.
— Tessék érdeklődni, — hang de a jó emberek, akik annyira csak a tisztességük, a becsületes
megszokták a várást, ezúttal is ségük tartja vissza.
zott a lakonikus válasz.
És én érdeklődtem. Előbb na türelmesen üldögéltek a kocsikon
Jíövid félóra és elfogyott a fa
ponkint, majd minden másjhdik és a — kövezeten. És közben í> akiknek nem jutott, tovább vár
üapon. azután amikor már elun összeismerkednek és elpanaszol a második szállítmányra, amikor
tam a türelmi játékot, hát bizpny jak a mostani idők keserveit ós azután megismétlődnek az előbbi
egy hétig se néztem a bolt felé. szidják a rossz organizációt, ami épületes jelenetek.
*
Amikor megint elfogott az érdek miatt a legkisebb dologért is nap
lődési vágy, megtudtam, hogy számba kell várakozniok. Es fel
Hát ez nincs rendjén! Ha nincs
már "tegnap" lehetett befizetni idézik a régi idők emlékeit, ami élelme az országnak, koplalni fo
és hogy már a 62-es számnál tar kor még . . . Hej! . . .
gunk, ha nincs fa és szén, fagyos
Egyszerű mozgolódás támad,
tanak, tehát várjak, amig a mei
kodunk,. tűrünk és szenvedünk.,
napra íelvett előfizetők elfogy A? emberek felugrálnak helyeik de hogy két mázsa fához az
tak. akkor majd a későn jövőkre ről.
amúgy is agyongyötört tisztviselő
— Itt a fa! — hallatszik.
kerül a sor.
ilyen nehéz Golgothán keresztüi
És tényleg, ebben a pillanat jusson, az talán mégsem érdeke a
És én vártam. És nem hiába V
Befizettem a két mázsa fa árát, ban fordult be egy fával megra kormánynak.
as előre megállapított negyven kott kocsi az utcába. Megérke
És ezen igazán könnyen lehetne
korona helyett hatvankilencet és zett a várva várt Fa.
segíteni!
azzal a szigorú utasítással hagy
Percek alatt szétbontják a kotam el a fáskamrát, ahol a pén csi-barrikádot, hogy a fő-koesizemet oly sok utánjárás árán el nak helyet adjanak. Es a fő-kocsi MEGKANCSUKAZOTT
RAB MAGYAR TISZTEK
fogadták, hogy még aznap dél- "kiköt." És most olyan jelenet
atán jöjjek el a fáért.* És hogy a következik, aniit a szemlélő soha
Borzalmas hajsza kozák kancsu
cédulámat jól őrizzem meg!
el nem fog felejteni. A fás-szc-kával, kardlappal, véresre vert
Nem kellett kétszer mondani, kérnek megnyitják az oldalfalait,
magyarokkal. — Szibériai levél
hiszen már ugy szerettem volna a fás-főnök pedig kiadja a rendel
hadifoglyaink szenvedéseiről.
kezést,, hogy akinek megfelelő
a fát saját pincémben látni!
Délután két óráig vagyok; ; hi : számú zsákja van, az "berakod
A szivünk mélyéig'mégtTöbben
vatalban. Elcsípek egy negyed hat." Ezzel, mint aki jól végez tő az a leírhatatlan szenvedés, a
órát a hivatalos időből, hogy mi te a dolgát, m4r el is megy, Ott melyet orosz fogságban sínylődő
nél hamarább hazavigyem a fát. hagyván maga helyett egy kato véreinkr^ek kell kiállani. Alább
Mert, ugyebár, arra gondolni sera na ruhába öltözött munkást, aki levelet közlünk, melyet szibériai
lehet, hogy az édes terhet pénzérc bizony — mint utólag kiderült — fogságból irt egy budapesti ma
haza vitessem. Hiszen a szállítás a magyar nyelvvel ném a legjobb gyar tiszt s ezek a sorok a husza
legalább annyiba kerül ma, mint barátságban volt.
dik század kultúrájának legna
maga a fa.
És a tekintetes tisztviselő urak gyobb gyalázatát tárják a világ
Gyorsan elfogyasztottam az és tisztviselőnők pedig, akik dél elé.
Magyarországon másféléve
ebédet — ez nagyon könnyű mun előtt még szorgalmasan intézték nincs már hadifogoly s a szibériai
ka volt — a házmestertől elkér az aktáikat, szorgos kezekkel lát mezőkön szerencsétlen testvéreink
tem a kis szállító kocsit, a fele nak a berakodáshoz. Nagy igye kel még mindig ugy bánnak, a
ségem közben az összes házbelie- kezettel töltik meg* zsákjaikat és hogy még az állatokkal is sok vol-

Izgalmas jelenete k a kiosztásnál.
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magyar hírlap

várjanak félóráig, mig összepakkolunk.
f
Nevünkben a 82>es alezredes
kérte a kozákokat, a kik válasz
képen rárohantak, leteperték s
elkezdték
kancsnkázni.
Erre,
mint egy jelre, az egész kozák
banda nekünk lovagolt s karddal,
kancsukával vert, majd a város
felé hajtott bennünket, mint a
barmokat.
Mindenki felkapta holmijából
azt, amit legértékesebbnek tar
tott s megkezdődött a borzalmas
hajsza nyolc kilométeren át. A
legtöbb persze nem tudta holmi
ját egész uton cipelni s a kozákok
irgalmatlanul kancsukáztak és
kardlapoztak
végig az uton.
Nyolcvankét sebesültünk volt.
Sokan összeestek, azokat még
a földön is verték, azon a eimen,
hogy tetteti magát. Az összeeset
teket később kocsin szedték össze
s hozták utánunk. Persze a hol
mink legnagyobb része eltűnt.
Ezzel a bevonulásunkkal meg
kezdődött hihetetlen kálváriánk.
Megjegyzem, hogy az amerikaiak
közbelépésére az oroszok bocsá
natot kértek tőlünk a megkancsukázásért s azt hozták fel ment
ségül, hogy vörös (?) foglyoknak
gondoltak bennünket. Fabarak
kokban lakunk, az ablakok nagy
része papirossal van beragasztva,
mért az ablakok hiányzanak.
Emeletes priccseken lakunk. A
fabarakkok fűthetők, de olyan
kevés tüzelőt kapunk, hogy nagy
ünnepünk van, ha a barakk hő
mérsékletét sikerül egyszer 7—8
fokra felhozni. Reprgel többnyire
nincs több, mint 2—4 fok. A viz
be van fagyva vödreinkbath
A tábor magas kerítéssel van
körülvéve, szigorúan őriznek ben
nünket. A tábort csakis a térpa
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rancsnok által ^Lukjanov tábor

nok) kiállított ügynevezett "propuskkal) lehet elhagyni.
S mindez egy évre a fegyver
szünet megkötése után.
Leirom, mit kapunk az oroszok
tói: kenyeret természetben (ha
van), száz rubel fizetést, napon
kint három rubel étkezési áta
lányt.
:
Hogy még élesebijén lássák a
nyomorunkat, megemlítem azt,
hogy az amerikaiak átvették a
krasznarjecskai tábort 1300 em
berrel, a japánok pedig a pervajarjecskai tábort 1200 emberrel.
Ott 50 yent kapnak hayonkint,
tehát 8500 rubelt, ők tehát egy
hónap alatt kapnak annyit, mint
mi kéit esztendő alatt. Tessék
ezt a két összeget szembeállítani:
8500 rubel és 100 rubel! Mi kö
nyörögtünk mindenkinek ezen a
világon, hogy vegyenek át benniin
ket a japánok, vagy az amerikai
ak. Kérvényt küldtünk a mikádónak, Wilsonnak, a békeértekez
letnek —* hiába! Helyzetünket
megírtuk a riagy amerikai és ja
pán újságoknak, akik közölték is
a cikkeket s "Weltskandal"-r.ak
nevezték helyzetünket és — sem
misem történt. Jöttek minden
féle bizottságok hozzánk, fény
képeztek, mint az állatokat, vi
gasztaltak bennünket, ígértek min
dent és — semmi sem történt."
A levélíró ezután sötét színek
kel festi le a tábornak, az éhségtgnyának helyét, ahol erősen pusz
tit az éhhalál. Leirja, hogy a fo
goly magyar tisztek a legdurvább
munkára is vállalkoznak, hogy
megmeneküljenek az éhhaláltól.
Kétségbeejtő helyzetükben min
dent megpróbáltak már, szökést
is kíséreltek, de elcsípték és viszszavitték őket.
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CSAK 30 NAPIG!
Ne olvássa el ezt a hirdetést. Mit csinál mást!
Ennek a hirdetésnek célja, hogy a nagyközönség figyelmét
felhívja a 1 Spring Common Shoe Repairing Shopban történőkre,,
Ak ön előnyére bejelentem az uj javítási árakat.

/ Férfiak, cipőjavitás

Teljesen uj talpbőr .. $3.00
Teljesen uj talp, Neolin
2.50
y 2 Swith bőr vagy gum-

„ mi sarok

2.10

Talpalás/.
,
Gummi sarok ......
Bőrsarok..
> .. ..

1.50
6Cf
50

Nők, cipő javitáá
Teljesen uj talpbőr .. $5^0
% Swith gummi sarok ^1,60
Swith; bőr sarok .. 1.50
Talpalás ,.
1.15
Gummi sarok ....
50
Bőr sáíok
' 35

Mí

Fiúk és leán|(fbk cipői nagyság szerint

Mayze, a cipő-doktor
mindent'másképpen, de a legjobban javit. Jól vesz és

ad el.

MAYZE THE SHOE DOCTOR
YOUNGSTOWN, O

23 SPRING COMMON

THE REMNANT SHOP
(a nfaradékok, vt'gok iizlc1<0
115 SOUTH CHAMPION STREET
^ (A gáztársaság irodájának közelében)

JlO cent engedmény minden dolláron*
íveknek és mindenféle szövetek végei és maradvá
nyai.
H
SZOMBATON, JULIUS 24 ÉN

Kiárusítása

McELROY Rendes

BÚTOROK, SZŐNYEGEK, LINÓLEUM, KÁLYHÁK, JÉGSZEKRÉNYEK, ÁGYAK, MATRACOK
SZOMBATON VESZI KEZDETÉT. ÓRIÁSI ENGEDMÉNYEK
I '•» K4»

15-től 50

Olyan óri&si bizneszben, mint a wiank, egy év alatt sok mindenféle &ra fenmar&d, amit aztán mérsékelt áron adunk el, hogy helyet te
remtsünk az uj áruknak. Hyénkor 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, mijit 500 tárgy kerül eladásra 15-től 50 szálalékig terjedő engedmény
nyel. Jöjj&Hretán,
takarítani akar és akkor kihasználhatja az alacsony árakat. Ha kételkedik, ugy más kaparitja el őket as orra «fcO,

Könnyű fizetési feltételek ha ugy kivánja

p .a..

NEMZETKÖZI
RÖVIDESEN KÖNYVALAKBAN IS MEGJELENIK

I:'
iÍ
'§

t

Lapunk érdekfeszítő regénye, ame.'vet szerkesztőnk ere
deti angol regény nyomán fordított és irt, körülbelül egy
hónap múlva könyvalakban is megjelenik.
Olvasóinknak már most tudomására hozzuk, hogy lapunk
minden régi és uj előfizetője a díszesen kiállított regényt ked
vezményes áron kapja meg.
A könyv rendes bolti ára egy dollár lesz,
;
Hü előfizetőink azonban a regényt, amely megnyerte tet
szésüket,

centert

>>

/«.* .

kapják meg

á.

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

\?V
%Lt

i

Ugy a lapra, mint a regényre fizethet személyesen szer
kesztőnknél, 320 West Federal street, Gagyi János általános
megbízottunknál, Mihók Sándornál, 336 West Federal street,
a Hess Testvérek üzletében, 408 West
éf 3418
Wilson avenue, East Yonngstown.
.
Keressen fel személyesen a szerkesztőségben.

AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP
NEMÉNYI MIKLÓS ERNŐ, szerkesztő

Bell telefon1
Hun 5176

$20 WEST FEDERAL ST*

Antomatikns
5738

Minden szánalmunk és rész
vétünk az orosz rabság keserű ke
nyerén tenrődő véreinké, de szá
nalom és részvét itt nem elég.
Cselekedni kell, mindent megmoz
gatni, hogy mielőbb hazakerülje
v ; \
nek fiaink.
/
Legutóbb uj mozgalom indult
meg hadifoglyaink hazaszállítá
sára. Mindazok, akiket illet, ol
vassák ezeket az alábbi sorokat
> hatványozza meg erőiket az a
tudat, hogy elérkezett a tizenket
tedik óra, a melyben erélyesen,
gyorsan, eredményesen kell csele
kedni.
A fogoly tiszt 1919 november
14-én irta levelét Nikolsk-Ussuriskben, ahonnan hazatérő kato
nák hozták magukkal s juttatták
Budapesten élő szüleihez. Beve
zető sorai után a következőket
írja a levélben:
Tavaly októberben özönlöttek
a csapatok — főleg japániak és
amerikaiak — Beresowkára s las
sankint kiszorítottak minket a
barakkokból. Erre öt vonatra
rakták az egész tábort, mintegy
ötezer embert s' keletr^ útnak in
dították. Csak a legszüksége
sebb holmikat tartottuk meg, a
többit pénzzé tettük, hogy a há
romhetes uton legyen mit ennünk.
Az utazás zavartalan Volt két hé
tig, mig ide, Nikolskba, érkez
tünk. Itt az öt szállítmányt ki
tolták mellékvágányokra messze
a várostői a ott három napig áll
tunk.
A negyedik napon megjelent
két szotnya kozák, a hires Kalmükoff-kazákokból s reánkparan
csoltak, hogy azonal szálljunk ki
s induljunk. Mi, akiket ez a do-
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log váratlanul irt, kértük őket,;
*
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6 LÁBRA KIHÚZHATÓ ASZTAL
Jó nagy szekrény

$32.00
Valódi

tölgyfából

fumed

finiseléssel,

tel.iaa

fed lábra nyújtható ki. Erős Colonial divatú oat
minták. Rendes áruk $45.

$24.50
Valódi tölgyfából, gyönyörű ara

>

nyos finiselés. Három nagy fiókja
és nagy, francia tükre ran. Bendos
ára $40

1
Tölgy Buffet ..

Ez valódi tölgyfából készült ebédlő szekrény,
44 incs hosszú, remek hosszú tükörrel, tágas fióftokkal és edény tartóval. Gyönyörű fumed finise*
, lés. Rendes ára $60. < .

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

árakon. Mindegyik elsőosztályu gyártmány és a legjobb szolgv

Gáz Spőr Special

$28.75
A légjobb acélból gyártva, 4
égős főző lappal és teljes nagy*
fligu sütővel. Minden tekintet
ben kitűnő spór, amelyet nyBc
godt lélekkel ^ánLhatunk mef^ftelre.
-rf

latra készült. Árak .$10.60 és feljebb*

$48.50

