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A SZIBÉRIAI HADI FOGLYOK
KIÁLLÍTÁSA

INTERNATIONAL BANK

Zsolt "Esti Levele" & Pesti Hír
lap augusztus 15-iki sfcámában.

G. V. HAMORY

Begényiróknak érdekes téma,
/ociologusoknak nehéz problé
ma.: a hadifogoly, aki több évi
tivoliét után hazaérkezett, aki
maga is megváltozott és itthon
megváltozott körülményeket ta
lál s akit bele kell illeszteni en
nek a megvert kis országnak uj
társadalmába. Beszéltem sok ha
zatérttel, de többnek a tekinteté
ben olyas valamit láttam, mintha
;i lelke még nem tért volna haza,
mintha ott járna még valahol Szi
bériában, ahol egy más életet élt.
Némelyiknek a szavából pedig azt
vettem ki, hogy itthon talált —
Szibériát. Idö kell, mig a fázós
lelkek fölmelegednek. Csöndes ott
hon házi tüzét kell meggyújtani
számukra. Nem elég hazahozni a
száműzötteket, el is kell helyezni
őket szeretettel és tapintattal. A
legnehezebb társadalmi probléma
-- s ezért foglalkoznak vele leg
kevesebbet — a háború hőseinek
és áldozatainak elhelyezése. Több
százezer félig kész fiatal ember
fél aggastyánnak jött haza. Az
iskola padjaiból kirángatott ifjak
nagy része részben anyagi, rész
ben lelki okok miatt képtelen ott
folytatni az életet s a tanulást, ahol elhagyta. Más.férfiaknak de
rékban törte ketté a karrierjét a
háború. A volt hadseregnek ez a
polgáriasitása akkor is nehéz pro
bléma volna, ha mi győzünk. Ma
1 >odig valóságos katasztrófa a kis
államban a tulnagy értelmiség. A
veszedelem egy részét talán ugy
ehetne levezetni, hogy a hadifog
yok egy részével, mely odakünn
készen uj életet s uj pályát keztt, folytattatni lehetne itthon
Cimem a régi:
azt az uj életet. Sokan megta
nultak ugyanis közülök valamit,
amire itthon nem minden iskola
tnnit: dolgozni és nem válogatni
Sharon, Pa., State és
Youngstown, Ohio
a munkában. Regényírók fantázi
aját is meghaladja az a munkás
19 North Phelps St.
Dock Street sarkán
• let, mely egy-egy orosz fogoly
táborban folyt. Egy hazatért hő
sünk például megmutatta nekem
\*izt a papirost, melyet egy szibé
riai táborban gyártottak tisztek,
bírák, ügyvédek, tanitók és bank
hivatalnokok. Az egész papír
gyárat, az összes gépekkel együtt
Ha jó farmot akar venni, forduljon hozzánk a saját érdekében. Mi
szívesen mutatunk önnek farmokat a mi költségünkön. Sok farmunk van
szintén ők csinálták a háború hul
mérsékelt árakon* Olyan is, ahol az egész élű és holt felszerelést is átveheti.
ladékanyagából. Bámulatos, amit
O. E. TAYLOR vagy J. A. BURKHOLDEB
ezek a szibériai Robinsonok terem
PARM SPECIALISTÁK
tettek Ázsiába. A pusztaságba
620 Home Savings & Loan Building
• Youngstown, Ohio
várost építettek, bútorokat gyár
1
Main 7198—Auto 4227
tottak, kaszinót, kávéházat, szín
házat, újságot, kulturát csináltak.
Ma pusztaság Magyarország. Foly
tássák ezt az épitő munkát a szi
bériai Robinsonok itthon is. Az
állam és társadalom adjon nekik
erre teret, alkalmat, eszközt.
Hadd csinálják meg itthon a
j munka farmjait. E célt szolgálná
! egyelőre az az ötlet, amit hadifo! golykiállitást akarnak csinálni,
Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására
j melyen fényképekben s egyéb tár1 hozni, hogy visszatértem az Egyesült Államok hadsere
j gyakban bemutatnák a szibériai
gének szolgálatából m ifimét »egnyitottaaa orvosi ren
| táborok életét, munkáját, szóradelőmet a
« . * / Élxt
j kozását, iparát, művészetét, sajj tóját, stb. A Move elnökének,
j frombos Gyula urnák, figyelmé! be ajánlom e tervet abból az al• kálómból, hogy a hadifoglyok ja' vára országos mozgalmat rendez.
Ezután mindig a közönség szolgálatára állok és
H' propaganda-kiállításból talán
ugyanugy fogom kezelni betegeimet, mint az utóbbi 20
kinőhetne itthon is egy pár telep,
év alatt, amióta csak Youngstownban vagyok. Irodám
melyen hadifoglyaink s rokkant
a legmodernebb villanyos gépekkel van felszerelve. A
jaink megtalálhatnák a megélhe
betegeket legjobb tudásom szerint kezelem és részesül
tés eszközeit. Vesztett háboril unek abban az előnyben, amelyet nekem 20 évi hosszú
Í tán értékesíteni kell a fogság
tapasztalatom szerzett. Ugy orvosi, mint sebészi ese
meddő éveinek tapasztalatait is.
tekben rendelkezésükre állok.
Ez az a veszett fejsze nyele, amit
I még megmarkolhatnak.
IRODÁMBAN MEGTALÁLHAT MINDENNAP

IMNGSTOWM, 0.

SHIIM, PI.

Théödor

fiam

MEGÉRKEZETT

Nagymennyiségű Betétkönyvet,
Hadikölcsön-Kötvényt, Nyugtát,
stbit hozott magával.

Ha akár hazai ügyekben
Családtagok kihozatala miatt
Vagy Hazautazás tekintetében
Hiteles felvilágosítást óhajt,
Forduljon Bankjaimhoz,

I Mert személyes tapasztalatok ut
ján szerzett tanácsokkal szol-

Theodor fiam,

aki szívesen fog felvilágosítást
adni bárkinek, aki őt irodánk
ban meglátogatja.

International Bank, G. V.Hamory

Farma vevőkhöz
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308"West Federal Street
308 W. Federal St.

308 W. Federal St.

Ne felejtse el a számot 308
- A mi jeligénk: Pénzét vissza, ha ugy kivánja.
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YOUNGSTOWN LEGÚJABB HADSEREGI FELSZERELÉSI ÜZLETE MEGNYÍLT AZ
ÁRUK ÓRIÁSI HALMAZÁVAL ÉS HALLATLANUL OLCSÓ ÁRAKKAL.

$4.75
$5.45
•• 98c

Tiszta gyapjú O. D. katona ingek..
Tiszta gyapjú O. D. katona takarók
Khaki ujjasok
,. ,
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Kazsuiir katona harisnyák, 3 pár ..

Nehéz gyapjú harisnyák párja... •$1.00
Nehéz, bordázott gyapjú alsóruhák 98e^$i.98
Nehéz Unió alsóruhák .. .. . / .
.. $1.98
Keztyük, kötött vagy békítek,^pár ja..... $1.00

$1.00

Szveterek
Oly nagy választékunk van szveterekben,hogy mindenki megtalálhatja azt, amit keres.
fcK
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Mask esőköpenyek ..
Vakondbőr tiszti köpenyek
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- . . JJc—$10.50

m m

$7.00
$15.75

w<

"Valódi bő^ kiforditható kabátok
Katona cipők
..

.. ... $28.95
.. .. - $6.75

Ezer és ezer más áru itt és útban
Az árak meglepően alacsonyak
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Ne felejtse el a számot

308 W. Federal St.

T

Jó Bútorok, Kályhák, Spórok és Szőnyegek
mérsékelt árakon
Hat szék, mind
borathuzattal

Hozza való
asztal

es feljebb

FINOM NAGY HINTASZÉK
Ruganyos ülés, bőrrel be. <fc7 QC

vonva. Speciálisan ..

„vmW
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ENGEDMÉNY
MASTER-TONE
beszélőgépeken

mim
Két incses oszlopos ágy
Rugó $6.75, matrac 99.00

A világ kereskedelmi hajóhada.
A "Lloyd Register", mely felö
leli a világ minden 100 tonnatar
talomnál nagyobb kereskedelmi
hajóját, kimutatja, hogy 1920 jú
nius 30-án a világ összes hajóinak
száma 31,593 volt 57,314,065 tounatartalommal, mig 1919 junius
3Ü'án csak 29,255 volt & lia^ók
száma 50,919,273 tonnátartjplonv
mal.T Dacára annak, hogy a hábot
ru alatt rengeteg hajó pusztult el,
ma több kereskedelmi hajó van,
mint a háború előtt. 1914 junius
30-án 30,836 kereskedelmi hajó
volt összes tengerein 49,089,552
toanatartalommal.
•>
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279. E. Federal St.-i házban
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AMERIKAI MAGYAR HÍRLÁP
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BESZÉLŐGÉPEK ÉS LEMEZEK
EDISON, COLUMBIA és MASTERTONbT

\ , EZ A KÁLYHA*

Jöjjön: be és kérje Zeigler urat, ő jól beszél- magyarul
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Nem a kis fajta

$ti:50
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$95-os gramofon. (hTCfAA

most csak . . „ J * v » U U

Fizessen csak egy 'doll&rt
hetenkiiit karácsonyig, a töb
bit, ^Logy; tetszik.

238-240 WEST FEDERAL STREET

$5148
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