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A M E R I K A I  M A G Y A R  H l R L A f  19# fEBRtrÁR 18. 

Egyről 
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 

Amerika egyik legjelentősebb. I tekintélyesebb nj*tá?r.ia. a now vorki 
The World "An American Citizen" tollából hatalmas cikket közölt. 
A cikket magyar fordításban i4t adjuk. E helyen annyit jegyzünk 
még csak meg. hogy » mi értesüléseink.szeritft a cikket Konta Sándor 

irta. 

összege, amely uj rekordot ért el 
és már közel jár a 10 millió ton-
náhoK. * 

FOHÁSZ. 

teljes iizenitiT felvegvék. T^ncani j egy millió tonmival íiövokedptt 
a korlátolt űzőmnek, nem so* | teljexitetlep rendelések 

ember van munka nélkül, mert 
j munka a /.ért a ka dbőven, csak 
j ember legyen hozzá. A kegyetlen 
hideg idő megváltozott és most 
már remélni lehet, hogy a szén 
is jobban fog érkezni a gyárak
hoz és lehetséges ]<éus ismét teljes 
erővel dolgozni. , 

Dacára a korlátolt üzemnek, a 
nagy gyárak pedája január hó
napban meghaladta a hét és fél 
millió dollárt, ami egész szép kis 
összegnek mondható. Februárban 
már 10 százalékkal magasabbak 
a fizetések és várható, hogy a ja
nuári összeg, dacára a rövidebb 
hónapnak, magasabb lesz. 

A gyárak el vannak halmozva 
rendelésekkel és különösen lemez 
és eső rendelés annyi van, hogy 
nem birják a gyárak a pontos 
szállitást. A rendelések nagysága 
kitűnik a Steel Corporation (acél 

fr= 

-FARMOK-
Nagyszerű alkalmi 

v <' t o 1 c k móltanvos 
árakon. Iía érdekli, 
hívjon fel. 

70 aker $4500 
52 aker 4000 

105 aker 9000 
45 aker 12000 
36 aker 6500 
7.0 aker 5000 
64 aker 4500 

S. P. DRAKE 
605 Mahoninu Bank 

Building 
Bell Alain 1528 

Auto. 6303 

T 

A párifi béketanács által Magyarországnak átnyújtott békefel
tételek lelkiismeretlenül súlyosak. Mert ha nem ez lenne a helyzet, 
aligha mondotta volna gróf Apponyi Albert, a magyar békekövetek 
vezére, hogy inkább levágja a jobbkezét, semhogy aláirja a békeszer. 
ződést. S ez nem színpadi kijelentés volt az ő részéről. Apponyi nem 
a gesztusok s nem az üres fenyegetődzések embere. Széle slátkörü, 
józan államférfi, kinek ez idő szerint minden gondja az, hogy igaz
ságos békét szerezzen Magyarország számára. Készséggel hajlandó 
megfizetni azt, amit a vesztesnek kell fizetnie, de nem kapható arra, 
hogy olyan árat is fizessen a békéért, mely hosszú, elképzelhetetlenül 
hosszú időre koldusszegénynyé tenné Magyarországot és visszatar
taná Magyarországot a talpraállásban, hogy újból elfoglalhassa régi 
előkelő helyét Európa nemzetei között. És Apponyinak a legtelje
sebb mértékben igazat ad az egész magyar nemzet. Nem a szigor 
ellen tiltakozik, de a letiprás ellen. Mert a békefeltételek, ha elfő-! truszt) legutóbbi jelentéséből is, 
gadják a magyarok, annyit jelentenek, hogy Magyarország iparilag j amely szerint január hónapban 
és kereskedelmileg meghalt. 

Sajnálatraméltó, szánandó körülmény, hogy a Mftgyarorasággal : 
kdtendő béke ügyében a szövetségesek nem jártak el több gonddal, j 
több megkülönböztető figyelemmel. ífagyarország nem volt döntő j 

. sulyu, tényleges támadó-fél a háború folyamán. A körülmények 
kényszere sodorta bele a konfliktusba. Harcolnia kellett — nem a ; 
maga jószántából, de Ausztria parancsára. Ettől eltekintve Orosz- j 
ország, az ősi ellenség', egyébként ott állt már a knpui előtt és a j 
"muszka medve" előnyomulását meg kellett akadályozni. Magyar- j 
ország háborúja azonban — a Németország hábarujától elütően j 
nem iráyult sem Anglia, sem Franciaország, sem Olaszország, sem1 i 
Amerika ellen. Oroszország kivételével, a szövetségesek közül senki; 
ellen sem volt panasza. Amerikával szemben meg egyenesen meg- I 
különböztetett oka volt a baráti érzületre. ' j 

És mint harcos katonának, a múltja tiszta. Nem vonultatott fel J 
tengeralattjárókat, hogy rátetézhessen a tengerek vizén folyt mé-1 
szárlásokra. Nem sülyesztett el hadihajókat. Nem |leméttetettt : 
védtelen utasokat a hullámsírba. A katonái katona-munkát végez-1 
tek, ugy, ahogy azt csak a legjobb katonák végzik és úgyszólván szó j 
sem esett róla, hogy valaha is kegyetlenkedtek volna. És a tengeren > 
innen élő testvéreik — amint azt itt a helyszínen, az Egyesült Álla- j 
mok földjén szerzett tapasztalatainkból tudjuk — a háború folya- j 
mán mindvégig becsületesen viselkedtsH rosszakaratú érzülettel i 
semmiféle tekintetben sem nehezítették meg annak "az ellenséges 
országnak" dolgát, melynek földjén találta őket a háború. 

S mindezt nem lenne szabad elfelejteniök a győzteseknek akkor ; 

Mm, amikor arról van szó, hogy miként büntessék meg Magyarorszá
got. Emlékezzenek vissza Magyarország dicsőségteljes múltjára és j 
azokra a nagyszerű teljesítményekre, melyekkel a magyarok írták 
bele nevüket a civilizáció történetébe. És ne feledkezzenek meg P& 
risban arról a gyakran hallott +ényről, hogy milyen hősiesen védek* 
zett a magyar a török ellen és mennyi odaadással harcolt, hogy meg
védje a keresztény világot. Ne feledkezzenek meg Párisban Mán 
gyarország nagy szabadság-küzdelmeiről sem. azokról a harcokról, 
melyeket éveken át folytatott az osztrák elnyomatás ellen. S emlé
kezetükben kell, hogy tartsák Párisban: — irodalmilag, zeneileg, 
művészetileg is milyen bőséggel gyarapította a magyar a világ kin
cseit. Valami mást érdemel a győztes hatalmaktól, mint az útszéli 
banditának kijáró megaláztatást. Kétség sem férhet hozzá: — sok
kal kisebb mértékben szolgált rá a bünhődésre, a megaláztatásra, 
mint Németország és Ausztria, elvégre ezek voltak a háború nagyobb 
bűnösei, ők harcoltak a maguk szennyes céljaiért igazi önzéssel és 
aszal a barbársággal, mely az egész világot megrázta. £ 

Magyarország ma az egyedüli ország Európában, melynek a , % 
leggonoszabb bolshevik erőszakkal kellett szembenéznie és ha tönk- + 
resorvadtan, holtrafáradtan is, de mégis diadalmasan került ki az ; X 
istenítéletnek beillő fergetegből. És el lehet, el szabad talán ezt is + 
felejteni? Magyarország szülte Kossuthot. Magyarország lelke szólt j • 

Kossuthnak a szabadság érdekében — a figyelő, feleszmélt világhoz • 
intézett — könyörgéseiből Vagy elfelejtették már a Kossuth nevét • 
ii, a munkáját is? Amikor az Egyesült Államok függetlenségi har-, ̂  
teukat vívták, Magyarország rokonszenvével az Egyesült Államok j J 
mellé állt. Hát már tényleg senki sem emlékeznék arra, hogy mit;! 
igért Fillmore és Webster? Magyarország ezer esztendőn át fentar-1 
tetta a maga keresztény és haladó szellemű civilizációját. Hát most 
azután tényleg ki akarják oltani az élete fáklyáját, hogy a történei- j 
mébe oda lehessen írni: "vége, meghalt." | 

Ha hihetünk Apponyinak. a szövetségesek tényleg ezt akarják. | 
A békefeltételek Magyarország hatalmi összeomlását jelentik. A! 
háborús pusztulás és földjének kíméletlen kifosztása folytan, régi | 
lényének árnyékaként ujabb megkinzatásokat vállal magára, ha alá
irja a békeszerződést. Azok a feltételek, melyeket a szövetségesek 
gzabtak Magyarország számára, sokkal keményebbek, mint ami
lyeneket a kegyetlen törökök kényszeritettek a magyar népre a mo
hácsi összeomlás után — a szövetségesek még mindig nem gondol-

. iák hát arra, hogy talán mégis csak enyhíteni kellene a követelések 
szigorát. Ha igy történnék, Magyarország aláírná a békeszerződést 
• egy uj» egy szebb jövő reményében, azonnal munkahoz látna, ami 

' íényegesen elő is segítené Közép-Európa egyensúlyban tartását. Mint 
kereskedelmileg erős, eleven ország, a védő-gát lehetne minden for-
ladalmi nyugtalanság hullámverésével szemben. A romlást gyorsan 
kiheverné., uiból talpra állna. Ahogy most áll Magyarország, akár 
aláirja a békét, akár nem, egy darabokra szaggatott, összezúzott or-
lzág. Csak a törzse maradt meg. a karjait, lábait, fejét — mindent-
mindent leszaggatták róla. Nem maradt egyebe, csak a száz sebből 

y Vérző, lüktető szive és a szemei keserű könnye. 
fv, Nemzeteket nem lehet szerződéssel teremteni vagy megszüntetni. 
fí1 Magyarország sokkal régebb ideje áll fön, hogysem egy tollvonással 
't' fi lehetne törülni. Ha visszautasítja a felajánlott békefeltételeket 
*• — s bizonyosan visszautasítja, ha nem változtatnak rajtuk — tőle tel-
* hetőleg igyekezni fog, hogy szomorú sorsán javítson s elszántan pró-

bál majd megállni egymagában. Mennyivel jobb lenne, ha a szövet
ségesek részvéttel állnának melléje, ahelyett, hogy a porba tapos-
frfilr f A.M. N. 

Irta: Dicső B. István. 
Ezer esztendeje annak, . • • 
Hogy a magyarok ott laknak. 
Most akarják, mént akarják kiir

tani, • 
T)e az Isten és o Ápponvi nem en

gedi. 
Asztalos, csinálj koporsót. 
Egy egész nemzetre valót. 
Vérbet ükkel, véréseppekkel 
Trd fel ezt ird fel ezt; 
Itt nyugszik a hazájáért 
Megszenvedett magyar nemzet! 

ii HI ii in •• i'""*-1 

Szerdán reggel már 
hamvai-

amely 
A 

a farsang. 
a templomba megyünk 
nt én jkövetkezik a böjt, 
csak április 4rén ér véget, 
hosszú böjt alatt nem szokásos, 
sőt vallásilag tiltott a tánc, ez
ért gondoskodtak az athléták, a 
magyarság kedvelt legényegyle
tében arról, hogy az utolsó este 
a táncra vágyó fiatalság kitán
colhassa magát. Nem is igen 
fognak hiányozni a leányok és 
magától értetődik, a legények 
sem a kedd esti bálról, amelyet 
az athléták a saját helyiségükben 
tartanak. 

MAGYAR CSALÁDHOZ 

leányt keresek, aki a házimuiiká-

ban segédkezzen. Cim: Ress Telt
vérek üzlete, 408 West FedeXtkl 
street. 

Keresünk Cukorrépa=Munkásokat. 
Az idei nyáron 1,850 családra lesz szükségünk, hogy répa földje-

fokit kezelje. A következő ajánlatot tesszük azoknak, akiket érdekel: 
' $26tól $28-ig akerenkint a répakapálás és szedésért. 

Ingyen ház minden családnak. 
Állandó munka téli időre is. . 
Ingyen vasúti szállítás egész családjának és holmijának. 
A munka kellemes és egészséges családja minden tagjának. 
Alkalma van saját otthonhoz és földküt 
Nálunk nincs sztrájk. / 

Van elegendő templom és iskola. -
. Felvilágositásért forduljon erre a cimre: 

MICHIGAN SUGAR COMPANY 
, SAGINAW, MICHIGAN. Labor Department. 

m *  ̂
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FARSANGZÁRÁS 
Húshagyókedden este végződi 

KERESÜNK 
SZIVARKÉSZITŐKET 

Ugy f é r f i a k a t ,  m i n i  nőket; A  

kik tapasztalattal birnak, előny 
ben részesülnek. Cim: Ford B. 
McGinnis Cigar Co., 118 Ea^t 
ttoardman sireet, Youngstown, <). 

MRS. KATHERINE MEITER 
520 Myrtle Avenue 

Telefon: Auto. 74485 
OKLEVELES SZÜLÉSZNŐ 

Jk legjobb kiszolgálás és szak-
avatottság 

Keresünk embere
ket belső munkára. 

CIM: 

General Fireproofing Company 
ELM STREETI VILLAMOS 

VÉGÁLLOMÁSÁNÁL 

3I6-31ÖW.FED.ST. 

Februári Butor-Vásár 
'C-iui nciuYc zomvi idt\mmidi meg 

az otthonában szüksége* bármily bútordarabon 

"3S8 

Rózsák 
és mindenféle 
élöuirágokból 
állandó raktár. 

33 E. FEDURAL STREET 

Díszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésekre és 

Temetkezésekre. 

©. 
'  U  * 2 J t  *  á  •  n -  t  ^  A \  > 1  •  

YOUNGSTOWN, OHIO 

PUSZTA TÉNYEK 
* í 

Akar egv Ford automobilt tavaszra? Miért nem ad fog
lalót egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. Havonta 
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg a 
gépet. Nem kerül semmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon. 

Federal 
SODEMAN 

2496 Automatic 

A Universal Service Co. elárusítója. 

3 DARABBÓL ÁLLÓ ACÉL ÁGYKÉSZLET' 
ÁGY — RUGÓ ÉS MATRAC 

Az ágy 2 incses, folytonos oszlopu, f> egy incses tartóval, ugy a fcj, mint a .lábnál. Fehér 
zománc finiselés. 

A inatrae 45 font tiszta préselt gyapotból készült gömbölyített sarkokkai és finom vászon
nal borítva r ' v ' 1 . : 1 

A rugó kerete tiszta acél lánje kapcsold szemekkel és jótállunk, lifgy nem törik be, hane 
hosszú éveken át eltart. 

EGYENKINT ÁRUK 
RUGÓ ÁGY MATRAC 

$6.75 $15.50 $12.75 

m 

6249 

V I R Á G O K  
VÁGOTT FRISS VIRÁGOK ÉS CSEldÜFNtyVÉNYEK 

nagy választékban esküvők és temetésekre 

THE KAY-DIMOND CO. 
33-35 N. PHELPS ST. YOUNGSTOWN, O. 

A Hámory Bank kösielében 
Bell telefonok: Main 6615 éz Main 3298. Automatic: 6168 
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PÉNZT 

V' 

Ff' 

A MTOKAVISZOmrOX 
'Á hét folyamán nem sokat já

rulták a munkaviszonyok a Ma-
: • • •*> 

honing völgyében. Ugy a szén-
hiány, mint a betegség még egyre 
tart és a kettő együttvéve akadá
lyozza a gyárakat abban, hogy a 

KÜLDÜNK 
TELJES FELELŐSSÉG MELLETT, AZ AMERICAN 

KOMPÁNIA ÁLTAL 
EXPRESS 

MAGYARORSZÁG BÁRMELY RÉSZÉBE, A LEGOLCSÓBB 
NAPI ÁRFOLYAM SZERINT 

PÉNZKÜLDÉSI HAJÓJEGY ÉS JOGÜGYI IRODA 

LOSCHUZER & ENGEL 
FEDERAL STREET YQwros?0TO, omo 

ASZTAL 
ÉS 

HAT 
BŐRÜLÉS# 

SZÉK 

gS'lMM 

$44-75 

ASZTAL 
É8 

HAT 
BŐRÜLÉSÜ 

SZÉK 

$44 .75 

Ez az ebédlő készlet szintén példája, hogy milyen értékot talál nálunk ezen. a vásáron. Az 
asztal lapja 45 ines átmérőjű és kihúzható 6 lábra. A hat szék valódi bőr üléses és, a fa erősen 
van összeállítva. Dióbarna fumed oak finiselés. Megér $68-t. 

Kombinált szén és gáz spórok le
szállított áron 

Az összes spór árakat leszállí
tottuk erre a vásárra (beleértve a 
kombinált spórokat is). Most 
$62.ÜQ-ért már vehet kombin óit 
«pért. 

Vém asztali lámpák 

$9.75 
Mindenféle villany és 

gázlámpa. Fém lámpák 
$9,75-től kezdve. Néhány 
fa állványos és művészies 
üveg kupolás, csak $5.85; 
Jöjjön be és nézze meg 
őket. 

Arany tölgy szekrény 

$25.65 < 
.. Ha szüksége van még 
fiókokra, amiben ruhane
műit tartsa, ugy vegyen 
«£y ilyen szekrényt le-

, szállított áron. 
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