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Ibrány község elöljáróságától.

KÉRELEM AZ AMERIKAIAKHOZ.
A legutóbbi hat év alatt feltornyosult szenvedések és óriási meg
próbáltatások lakosaink egy részét a legirtózatosabb nyomor kar
jaiba döntötték. A sok szenvedésektől megtört hadi özvegyek, rongy
darabokkal takart árva gyermakek és a sok mezítelen, éhséggel, és
nélkülözésekkel küzdő földhöz ragadt szegény embertársaink szá
nalmad helyzete indit bennünket arra az elhatározásra* hogy as ame
rikai magyarokhoz forduljunk anyagi támogatásért.
Mi, mint Ibrány község (Szabolcs m.) jelenlegi elöljárói nagyon
jól ismerjük azon lakosaink helyzetét, akik könnyes szemekkel néz
nek a reménynélküli jövőbe, s aggódva gondolnak a bekövetkezendő
kemény téli hidegekre, akik fájdalomtól megtört sziwel kénytele
nek elnézni, hogy kicsinyeik teljesen ruha nélkül vannak, akiknek
kicsiny házaikban a mindent leromboló nyomor ütötte fel állandó
tanyáját és kiknek lelki szemei állandóan a titokzatos jövőben ka
landoznak, de ott sem tudják megtalálni azt a reménysugárt, mely
a nyomor sötét árnyára némi világosságot bocsátana.
A világháborúban kenyérkeresőjüket elvesztett özvegyek, apát
lanná vált hadi árvák, nyomorban sinylődő rokkantak és lerongyo
lódott községünkbeli lakosok nevében esdő szavakkal fordulunk a
jlemesszviü amerikai magyarokhoz, kegyeskedjenek községünk nyo
morgó lakosai számára gyűjtés utján akár ruhabeli, akár pénzbeli
•egitséget nyújtani, s a begyült adományokat megbízottaik utján ciüiünkre (Elöljáróság, Ibrány, Szabolcs megye) megküldeni. A nyo
morba jutott lakosaink egész életükön keresztül kimondhatatlan há
lával gondolnak adományukra, hogy nemes cselekedetük által a ki
ömlő könnyeiket és sóhajtásaikat némileg enyhíteni igyefceatek.
Kérelmünket ismételve, maradunk tisztelettel:
Az ibrányi elöljáróság nevében
Héthy OusKtáv, főjegyző.
Szabd István, főbíró,.

Még egy hazai levél.
A MULT HÉTEN KÖZÖLT LEVÉL RÉSZLETEK ÍRÓJÁTÓL
UJABB LEVÉL ÉRXEZETT. — TARTALMA KIEGÉSZÍTI AZ
ELŐBBIEKET. — "CSAK EL MAGYARORSZÁGBÓL,"
ÍRJA A MEGÉLHETÉSÉRT KÜZDŐ EMBEE*
^ hazai viszonyokról éppen
olyan érti ékes levelet irt az a fo
toriporter, akinek leveleiből mult
számunkban nagy cikket készítet
tünk. E« a levele szerintünk
éppen olyan fontos mint az el
ső. Ajánljuk elolvasását. Itt a
levél:
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is jé, ha kezembe ve
szem a tollat, mert jót és szé
pet irni nem tudok Ma ott
tart ez az ország, hogy itt
mindenki sir és jajgat a nyo
morúságon. —
f*
Nem elég, hogy mától fogva
az újonnan bevezetett zsemlyé
ket már csak jegyre lehet lesz
kopni, a dohány árát is emel
ték tettemesen. Ehez jön még,
hogy a pénzünket újra lepe
csételik, elveszik újra legalább
felét mindenkitől, csupa sze
gény rongyokban járó éhes
emeber fog lézengeni Pesten,
mert hisz az árak ahogy fel
mentek eddig, még jobban fel
fognak menni. —
Ma Pesten már ugy állunk,
hogy még a hentesnek meg a
füszeresznek de még a péknek
sem megy jól, .dacára, .hogy
ezék élelmiszert árulnak. —
Az embereknek nincs annyi
pénzük, hogy ennivalót vegye
nek maguknak. —
A pénzük pedig napról-nap
ra rosszabbodik, a helyett, hogy
javulna. Az állam — Korányi
pénzügyminiszter javaslatára
pár héttel ezelőtt már lepecséltette a pénzt. 50 r< -ot minden
kitől levontak azért, mert úgy
mond a « Kormány ezzel eléri
azt, hogy a valutánk megja
vul. Az emberek mind odaad
ták a pénzüket lepecsételni.
De mi történt aztán? A pén
zünk külföldön még rosszabodott. Tehát, erkölcsi köteles
sége volna az Államnak az el
vett öO^ -ot visszaadni. Hát
visszaadja? Ugyan! Most egy
másik adomával újra elveszi
a pénz felét, s nekünk kussolni
és hallgatni kell, mert külön
ben '' ellenforradalmárnak mi
nősítenek.
i
Ellenben Friedrich István
ur volt .hadügyminiszter az
szabadon sétál, osztozik a vé
dőügyvédjével s piszkólkodik
az igazságos katonai bírásko
dás ellen.
A Képviselő házban egymást
pofozzák az igen tisztelt kép
viselő urak, s lehúzzák egy
másról a vizeslepedőt. Annyi
sstfuayes dolgot tárgyalnak

most a parlanMaxttinkben egy
hónap alatt, mint azelőtt tiz
ér alatt.
Mindenkinek jár * tzája, de
cselekedni, dolgozni as egyik
sem akar. Igazán rosszabbak a
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AMERIKAI MA&fAS HÍRLAP
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A nőkre is rájár most a rud. mai használt ruhák, bútorok, ház
Már alig-alig látni egy valami felszerelési tárgyak kerülnek el

Ékszer-üzlet
SAMUELS

revaló elegánsan felöltözött adásra nyílt árverésén. A vásár
nőt. A ruhanemű olyan drága, jövedelme jótékony célt szolgál.
hogy nem lehet megfizetni. Egy
REGISZTRÁLJON!
valamirevaló kosztüm lö—20 Szeptember 30., október 7., IS. és 16
ezer korona.
A lányoknak kelengyéjük
nincsen. Férjhezmennek két
inggel és egy pár harisnyával.
Ez a legszomorúbb valóság.
És a kilátások a jövőbe?
Jó kilátások* egyáltalán nin
A Continental and Commercial National Bank, Chicacsenek. Ebbe már mindenki
góban
500 szakértő megfigyelő és kereskedő ember évi jebeletörődött. Csak attól félnek
az emberek, hogy még rosszab
lent és sí alapján jelenti mindig a kereskedelmi és ipari
bak is lesznek a viszonyok. Et
helyzetet. A legutóbbi jelentésben az építkezési költségektől mindenki jogosan, fel.
re vonatkozólag ezt írja:
A keresztény kurzus alatt
"Ha a jelentést adott cégek nagyrészének véleménye
minden még drágább lett. Igaz,
hogy mindeh van, de semmit
helyes, hogy nem várható hamarosan árcsökkenés az épüsem lehet venni. Egy gallér
let anyagokban ugy valószínűnek tartjuk, hogy építeni szán(szimpla) 90 korona. Egy pár
dékezók még mindig a jelenlegi magas árak alapján eszcipőfűző 20 korona. Portó
kezük majd számításaikat."
/
Amerikába legkevesebb 10 ko
rona. Én már fizettem 34 ko
Jobb lesz, ha most épit, amikor munkája állandó Ü
rona bólyegköltséget egy kül
keresete is jó.
.
deményemre.
Nekem csak egy vágyam
van: el innen, ahol kiölik az
emberből az ambíciót, el menni
elkerülni Amerikába! Azt hi
szem, nekem inkább hazám le
hetne, ahol a megélhetés job
ban van biztosítva, mint ebben
a kirabolt, kifosztott, megcson
kított, vérszegény, adóaiágteli
országban:

1920 OKTÓBER O

PÉNZT

16 South Phelps St.

Építkezési költségek

vüket, hogy* inkább lánckeres- !<*t
kedésse] foglalkoznak, dacára |

*»» az alaPon
P™*" W^mben.

ismeri és
a
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minden részebe

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT,
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰÉN KIÁL.
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Dollar Savings & Trust Co.
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J
H

L. B* BURGEE, M*r.
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pontosaa

és szakszerűen végzek én. aer* okíhitöjt; jogéívényes tóéllitása
után a konzulátus áítiU'hitelesíttetem.

Youngstown és környéke

magyarságát egyben .arról iá értesítem, hogy a své<l konzulátus által
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a háború ki- i<
törése elött magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi és vaJJáái kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótok, szerbek és
kaphat
nak tőlem útlevelet. Fontos cim:
U, 0 *
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Horváth Vilmos

"S AXON I A"

,

Magyarország

A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRAK MELLBE.

CUNARD HAJÓ VONAL

A BARATKOZÁS ÁRA

Musko András-girardi lakos a
minap bejött Youngstownba, a
zsidóknál. Az emberek már hogy szokták mondani, egy kis
ugy tele vannak az állítólagos "good tájmra " A kezdet jól
hazaszeretettel, hogy inkább indult és Musko igen jól érezte
magát azokon a helyeken, ahol
capatostul kivándorolnának.
Mert a mi országunk elvesz megfordult.
Estefelé szobát bérelt az East
tette a háborút. Itt nálunk
annyi adót kell majd a jó ha Federal •. street 387. szám alatti
zafinak fizetni, hogy alig bírja Priscilla' szállodában és lefeküdt.
Ruháját a székre tette nadrágjámajd a terhet.
i
val együtt, a melybén 60 dollár
Már kezdik.
CMkham
Én magam b el vagyok- k* i !olt'
»r ^lAlmoso.lot t.
elaludt.
Ekor
egy csinos nő
seredve, hogy leginkább élni
jött
a
szobájába
(legalább
is így
Mm szeretnék, ha qem volna
mondta
el
a
dolgot
Musko
a
rend
itt az édesanyám, akit ki kell
örségnek)
és
kieftielte
a
60
dol
tartanom.
Oly bizonytalan, ideges, lá lárt a nadrágzsebből. Mikor Mus
zasan beteg az élet, a mi itt fo ko felébredt, a pénznek liiilt hely;;
lyik, letöri az emberek ener volt.
A no személyel^rását a rendőrgiáját, az épitő és alkotó ked-
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The Union Wholesale
Lumber Company

v'-v - v

JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IBODA

nevü tengeri gőzhajója

DIAMOND BUILDING (A SQUAKEN), YOUNGSTOWN, OHIO
BOOM &
Automatic teleion: 78762
B«ll tetafon: 431 |
r
—
'J_
—-Tft

október 30-án indul

egyenesen HAMBURG-ba
3. oszt. hajójegy $125 és $5 hadiadó
orduljon a legközelebbi CUNARD hajó(igynöhöz.

«

Farma vevőkhöz

KERESEK

FORDOK
Készpénzt fizetek használt Ford
gépekért, vagy eladok önnek egy
használt vagy átépített Fordot
$100 lefizetésre és $25 havi töri lesztésre. Vagy ha ujat akar, köl
csönadom a vételárt 0 százalék
kamatra.

Grandall Avenue vagy telefonál
jon Bell telefon: Federal 2063.
leányt általános házimunkára.
Nem kell sem mosni sem vasalni.
Jó fizetés és jó otthon. Cim 387

KIADÓ.

Egy szép bútorozott szoba férfi
nak vagy nőnek jó magyar csat
iadnál. Cim: 506 Gibson Street,,
Nyitva este.
a Poland Avenue sarkon.

L. M. SALSGIVBÉ
1744 Market St.

lla j ó í'ai mot akar venni, forduljon hozzánk a saját ónlckf'-luMi. M i
szívesen mufatunk önnek farmokat a mi költségünkön. Sok farmunk van
mérsékelt árakon. Olyan is, ahol az egész élő és holt felszerelést is átveheti.
& B. TAYÍiOR vagy J. A. BURKHOLDBB .
FARM SPECIALISTÁK
620 Home Savings ft Loan Building
Yeangstown, Ohio
Main 7198—Auto 4227

a bevezetett ázsiai botbünte
. ZSIBVÁSÁR
tésnek. Mert nálunk, ahol a
pénznek értéke nincs, bottal
A youngstowAj zsidó női szö
büntetnek, 25 botot kap, aki
vetség
a rendes évi zsibvásárt ok immmu
árdrágító stb. vétséget követ
HAJÓJEGYEK
el. Az üzletek lassankint be tóber 12-én, kedden tartja 228 E.
zárnak, mert nincs vevőközön Front street alatt. Ez alkalomségük — nincs pénz. Uj árut
meg nem hozathatunk, tekint
minden tekintetben Kiss Emil bankháza, f.mely már
ve, hogy a koronának vásárló
több, mint két évtizede szolgálja kipróbált becsületes
ereje nincs, márkával vagy dol
séggel és felülmúlhatatlan szakavatottsággal az ameri
50 aker — Payne's Cor- ;
kai magyarságot. A saját jól felfogott -érdekében C33lárral kell fizetni, mely valutát
lekszik, ha minden ügyben erre a cimro ir:
neren — jó istálló, ház !
megvenni szinte képtelenség,
nincs, folyó váz. Kitűnő !
oly magasan áll. Megyünk szép
termő föld.' — Á r a
lassan tönkre. Télen még fűtő
133 SECOND AVENTJB '
1TEW YORK
anyagunk sem lesz.
$2500 amihez
$1000
Mióta a vasutak tarifáját a
készpénz kell.
PÉNZVÁLTÁS
pIAZAnJGYEK
háromszorosra emelték, olyan
27 Vz aker — Brookfield
kevesen utaznak, hogy egyes
townshipben. — Hat
kocsik üresen szaladnak. Hogy
szobás ház. Két istálló
az államvasutaknál most mek
3 akker gyümölcsös. —
kora lesz a ráfizetés, arra iga
Folyó viz. Nagyszerű vé
zán kíváncsi vagyok.
tel $2.750-ért, m amihez
Egy liter tej nálunk K> ko
$1.500 készpénz kell.
rona. Egy ember "főkönyve
76V2 aker — Brooilfield
lői" állásban 30 koronát keres
townshipfe«n. Hat szo
egy nap. Három liter tej árát
bás ház, 40x60 láb mé
kapja. Békében ez 18 krajcáfr
retű istálló. Siló és nagy
volt. Mig ellenben egy főköny
szerű melléképületek. —
velő egy nap ugyanakkor 2 fo
Az egész farma bekerít
Minden tekintetben jótállva
rint 50 krajcárt keresett. Bé
ve. Kitűnő temőföld.
kében egy hivatalnok egy napi
Ára $10,500.-^
keresetéből 41 és fél liter tejet
60 aker — Brookfield
vagy 5 kiló hust, vagy 6 kiló
townshipben — 8 szo
Ugyancsak ajánljuk a Kiuly Diving Flue,
cukrot stb. tudott venni, míg
bás ház furnaccel. Nagy
ie Coapforts Calories és Kyljolís li&sznáiatát.
ma ugyanaz az illető egy napi
istálló és sok mellék
fizetéséből vehet 3 liter tejet,
épület. Folyó víz. Jó
vagy egynegyed kiló knat,
termőföld. Ára $.9000
Pléh és bádogos munka, tető fedést és fttrnace j»VÍtá*t szakér
vagy 20 deka cukrot.
fele készpénz.
telemmel végzünk-. Munkánkért jótállunk.
És most számítsd ki, hogy él
És még számos jó farma
30 koronás napi átalányból egy
Mahoning és
lYumbull
3 vagy 4 tagu család. Még ke
megyékben 5 akertől 200,
nyérrel sem tud jóllakni. El
akerig. •

Nem maradhat meg á"
Cukor, ha megette...

PONTOS ES MEGBÍZHATÓ

Eladó Farmák :

KISS EMIL BANKAR

PENINSULAR FURNACE

adnak az emberek mindent,
hogy ennivalót vehessenek raj
ta.
Jobbmódu szülők (ugy értettde: volt jobbmódu) gyer
mekei sem négyeinek koldul
ni menni ennivalóért. Jó, bogy
«s a nyár nem volt olyan forró,
mist mnlt évben, különben sek
ember az éhségtói és »
tol összeesett volna.

%

*i£s

íiBQörderteíftyCö.
221 Dollár Bank Building
Youngstown, Ohio

Kérje 1 Krizániez József
vagy Mogus József eláru
sítóinkat ök beszélnek as
ön nyelvén.

Okos és tapasztalt ember volt, aki ezt a kije
lentést tette,
Youngstown természetes gáz ellátása sem tart
hat sokáig* ha továbbra is pazarlóan bánnak vele.
Más varasokkal, ahol $1.25-től $2.50-ig fizetnek
mesterségesen előállított gázért, összehasonlítva,.
Youngstown a legfinomabb cukorban részesült edAz Sast ÖH10 (Tas Company által YoungstowBr
nak szállitott gáz átlag csak negyedébe került •
mesterséges gáznak és melegítő ereje kétszer akkora.
Valamit kell Unni, hogy eltoljuk a cukros
tói azokat a használókat, akik mohón falnak — azo
kat, akik ragaszkodnak ahhoz, begy házukat GA8ZAL FŰTSÉK a hideg időben U ,
EZEK FEJLBLÖ&EK AZÉRT, högy a mult he
tekben gázhiány volt, és ennek következtében a#
étel vagy későn, vagy rosszul főtt meg, és hogy nem
volt meleg vfcr fürdőszobában1.
Csak akkor kaphat mindenki elegendő gázt fő
zéshez és vizmelegitéshez, ha azokat, akik falánkai;
kiküszöböljük. .

As ajánlott, fokozatosan emelkedő dijuatyl
•egitene » h&joa. -•

1583 MAHONING AVENUE

H Telefonok: Main 3933, Autó 79371,. £jsxaka 7239 1 n§

(Közli az EAST Qölü (MS OL)
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