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2. OLDAL *tftt*MM earn m >omu-
A M E I M K A I  M A G Y A R  H I R L A P  ét-

Egyről-Másról. 
EGYIK MÓDJA A VAGYON-

0gERZÉ*NEK. 
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SZOMORÚ HIREK 

Kötél Réssel leveleket kapott a* 
é-hazából. — ffoomoru viszonyok 
Miskolcon. — Szabolcs megyét 

JrirüMták az oláhok. 

Az amerikai magyarság csak 
most kezdi belátni, hogy az újsá
gok igazat irtak, amikor azt mond
ták, hogy odahaza a viszonyok 
rettenetesek. Sok magyar, aki 
&em hallgatott a jó tanácsra és 
haza ment, már visszakívánkozik. 
A héten szerkesztőnk egy helybe-
ni gyár felkérésére négy levelet 
fordított le magyarból angolra. 
Mind a négy levélnek irója arra 
kéri a gyárat, ahol sok éven át 
dolgozott, hogy küldjenek pénzt 
arra, hogy visszajöhessenek és 
hogy eszközöljék ki a kormány
nál, hogy ismét be engedjék őket 
Amerikába. 

A mu.lt héten Kötél József elő
fizetőnk elhozta ezt a két levelet. 
Az egyiket öccse, aki lakatos mes
terember, irta. A levél legjobban 
leirja, hogy milyenek a viszonyok 
Miskolcon, Borsod megye székvá
rosában. A másik levelet huga 
írja. aki Szabolcsból menekült. 
Kötél Kisvárdáról jött Ameriká
ba. Ez a levél kétséget kizárólag 
megmondja azt, amit a sok, 
Youngstownban lakó Szabolcs 
megyei ember nem akart elhinni. 
Szabolcsot tönkretették a romá
nok. Azért nem lehet onnan le
velet kapni és azért nem kapják 
meg ott a leveleket, melyeket in
nen küldtek. 

Az egyik levélben azt irják, 
hogy a hazaérkezett magyarok 
pénzének felét elveszi a "keresz 
tény kormány." Ez valószínűleg 
tévedésen alapul azért, mert tu
domásunk szerint a kormány nem 
vesz dl' semmit a hazaérkezőktől, 
de elveszik a lelketlen emberek. 

Olvassák el ezeket a leveleket 
és tauljanak belőlük. j 

Miskolc, 1920 jan. 6 
Vedres testvér Józsi! 

E hó 6-án kaptuk meg a de 
oember 6-án kelt leveled. Ép 
pen egy hónap múlva. Én ép
pen dec. 6-án jöttem haza. 
Magyarországon voltam román 
fogságban. Elég sajnos és a 
mit kérdezel, testvér, hogy Ma 
gyarországot fejdarabolj ák-e? 
Az még majd a választástól 
függ, hanem hogy tele vagyunk 
ellenséggel, az igen. Itt miná
lunk is csehek voltak, május 
hónapban, a mult évben, de ki
vertük őket. Most itt vannak 
Mm messze, talán 30 kilométer 
re Miskolctól. Kassán bent 
•annak még most is és le Esz
tergom, Komáromig. Ezek a 
városok a határvonal, vagyis a 
demarkációs vonal. A románok 
pedig ahogy a Tisza folyik le
fele Szerbiának, az Alföld felé 
levő oldalán vannak, vagyis a 
hol tik laktatok, ott azon a ré
szen mindenütt románok van
nak le egész Erdény, egész Ro-' 
mániáig, és Horváth-Szlavónia 
régen elszakadt Magyarország
tól, még az első forradalom
kor elváltak, a szerbek pedig 
csak egészen Szegedig voltak, 
most vonultak lejebb, ha lejebb 
vonultak, de az se biztos. így 

•agyunk itt, kedves testvér, 
Magyarország, nem ügy, mint 
azt a költő megírta, hogy Ma
gyarország nem volt, hanem 
lesz, hanem: Magyarország volt 
éi nem lesz. Jaj, bizony, igy 
állunk mink. Egy szem ke
nyér hetekig nincs a háznál. 
Hát még Budapesten ,nem is 
képzelheted el, milyen az éh-
ség, a nép oda áll a kenyérüz
let elé sorba máma d. u. 2 óra
kor és ott áll egészen másnap 
délutánig és kap egy héten egy
szer egy kiló kenyeret, akár 12 
tagit család, akár 5 tagu. Most 
képzeld el ezt a helyzetet, és 
Festen egyáltalán semmi ke
nyér nincs, se munka, mert még 
ha munka volna és dolgozná
lak, akkor csak volttá mit en
ni Ruha sincs, majdnem mez
telen járunk. Most képzeld 

It ^ 
Ép&\í 

it....-.?* í , .  
' »< 

el a mi nagy családunkat. Mi 
öten vagyunk testvérek, külön 
ben tudod, még mikor itthon 
váltál, azt hiszem láttál ben
nünket, de már mind nagyok 
vagyunk és sokat ennénk, ha 
volna mit. Már egy éve, hogy 
a legkisebb öcsém is felszaba
dult mint lakatos és mindnyá
jan azt a mesterséget tanultuk 
és most sehol nincs a városban 
munka és kénytelenek va
gyunk csatorna ásásnál lapá
tolni 1 korona 50 fillér órabér
ért és 8 órát dolgozunk napon
ta, de ha esik az eső, nem dol
gozhatunk. Jaj bizony igy van 
itt, de ez még semmi, nem me
rek megírni mindent, mert fé
lek, hogy bezárnak megint, 
mint azért, amiért harcoltam 
IS igazságért. 

Kedves testvér,1 ha egyszeí 
meg tudnék szökni, sose mon
danám, hogy magyar vagyok, 
még azt is letagadnám, hogy 
valamikor magyar voltam, de 
aem is nyugszom, mig meg nem 
teszem. Kedves testvér, az 
öcséd most nősül, a bolond, eb
ben a rossz vacak világban. A 
címe ez és írjál neki és megír
hatod, hogy talán elment az 
esze: Kötél István, Malom-utca 
12. sz., Lőrinczi, Hatvan mel
lett, Nógrádmegye, és a mienk i n^itatni egymásnak, 
pedig: Ecseghy Lajos, Megyes
alja, 50. szám és nem 34. szám. 

Ezzd bezárom levelem s ma
radok számtalan szívélyes üd 
•Üzlettel stb. 

Kedves testvér, itt feljegy-
Z«k egy pár élelmi cikk árát: 
egy kiló zsír 2C3 korona, egy 
kiló liszt makszimális ára 10 
kor., egy kiló cukor, de csak 
ha van, makszimális ára 44 k. 

Drsznóhizlalá.sban pénz van, — 
ezt mindenki tudja. Csak a mód
ja különböző. Omaha, Neb., vá
rosban számos magyar ember szé
pen hasznára fordította ezt az 
igazságot. A 200.000 lakosú vá
rosban igen sok szálloda és restau
rant van. A smelt erne# egyik 
régi munkása megunta .nehéz 
munkáját, vett egy lovat, szeke
ret és elkezdett szemetet kihor
dani. A szemét mellett egy pár 
vendéglőbőt a moslékot is elhord
ta disznóinak. Mivel sok moslé
kot kapott, fejlődő 100—150 fon
tos disznókat vásárolt s 6—8 hét
ig hizlalván őket — jó haszonnal
eladta. Példáját többen követték 
s alig egy évre rá már 10—15-re 
rúgott a disznóhizlalók száma, 
kiknek háromnegyed része magva 
rokból állott. Három-négy évig 
mindenkinek jót ment az üzlet, 
dacára egy közbejött kolerának, 
mely a disznóknak felét elvitte. 
De e bajon könnyen segítettek. 
Állatorvosoktól beoltott disznókat 
vásároltak s ezeken nem fogott a 
vész. Csakhamar a disznótartó 
gaadák között ütött fci a vész. De 
nem a kolera, hanem a veszeke
dés, az irigység. Irigyelték egy
mástót-* könnyű keresetet. Egyik 
a másikat akarta a businessböl 
kiugrasztani. A moslékért pénzt 
fizettek. Egyik a másikra igért 
jó magas árakat. Megakarták 

És mi lett f 
a nóta vége? Egy pár vagyonos 
ember észrevette, hogy ezek az 
emberek nagy pénzeket Csinál
nak, mert minden tolmácsolási, 
utánjárási ügyekben gavallérosan 
fizettek telik a disznókból. Pár 
gazdag amerikai bérbe vette a vá
rostól az egész város területén le
vő moslékot és igy a magyarok 
moslék nélkül maradtak. Azon-
kiviil városi rendeletet hoztak. 

magyarságot megindít ja-e a szi
bériai magyar foglyok szenvedé
se ugy, mint egy ellenséges állam 
közegeit és népét? Vagy talán 
az ellenségre bizzuk a saját vé
reink megmentését és mi felőlünk 
akár el is pusztulhatnak? Hát az 
idegen, az ellenség különb lesz a 
saját fajtánk szeretetében ,mint 
mi magunk? Vagy kiveszett vol
na már minden szégyenérzet az 
amerikai magyarságból? 

Mi nem hisszük, mi inkább ab
ban látjuk a bajt, hogy nem is
meri a helyzetet és nem tudja, 
hogy mit tegyen. De ezentúl már 

| nem mondhatja ezt, most már is-
jmeri a helyzetet és tudja, hogy 
mit kell tenni. Pénzt kell adni 
március 21. és 22-én, mert az ame
rikai magyarság dollárjaitól 
függ, ezer és ezer magyar fogoly 
élete Szibériában. Olyan olcsó 
lett már a szibériai magyar hadi
foglyok élete, hogy pénzért lehet 
megvenni. Az amerikai magyar
ságnak még ezen az olcsó áron 
sem kellene ezer és ezer magyar 
élet? Nem merjük feltételezni és 
ítéletünket március 22-ike utánra 
hagyjuk. 

zet nélkül kötelezné az ő tagjait 
az öt dollár megfizetésére, amit 
"muszáj," kell és múlhatatlanul 
be kell hajtani és szégyelje ma
gát, aki ki akarja magát vonni 
alóla. Ha valaki netalán nem dol
gozik, vagy nincs neki. mondjuk, 
hogy minden egyletnél lesz öt 
vagy tíz, az egyíet megfizeti ér
tük, amit az bármikor behajthat 
rajtuk, mig a házról-házra járás
nál igen sok gyászmagyar száj
hős, bolseviki ki fogja magát 
húzni a nemes mozgalomból külön
féle ürügyek alatt. 

Isten áldása kisérje önt, doktor 
ur, nemes munkájában és elnézé-
sét kérvfe, maradtam tisztelője: 
A. Tűrik." 
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NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI TA
NÁCSKOZÁS 

"SZEDJÉK BE AZ EGYLETEK 
A FAJMENTÉS DOLLÁRJAIT" 

Tűrik A., new yorki magyar, 
szívvel-lélekkel a mozgalom mel
lett van, de a kivitel tekintetében 
nem ért teljesen egyet az Amerikai 
Magyar Szövetség titkárjával. A 
titkár viszont szívesen elismeri, 
hogy Tűrik terve kitűnő és annak 
megvalósulását senkisem kívánja 
jobban, mint éppen a titkár. 

A levél teljes eredetijében a kö
vetkezőképen szól: "Igen tisztélt 
doktor ur r Nem lehet eléggé mél
tányolni az ön által elvetett esz
mét. de megengedi, hogy annyit 
fűzzek hozzá, hogy nem volna-e he 
lyesebb a gyűjtésre vonatkozólag, 

Chamberlain Austeii angol pénz 
ügyminiszter egy pénzügyi gyű
lést tartott, melyre (# történe
lemben először) munkáspárti 
képviselők is még voltak liiva. A 
gyűlés megbeszélésének tárgya 
az angol pénzügyi körökben fo
gamzott, és a miniszterelnöknek 
ajánlott nemzetközi gyűlés meg-
Í!Í\;'isa volt. 

Influenza 
Ellen a Legjobb Orvosságot 

Késziti a 

PÉNZT 
KÜLD 

minden részébe 
A LEGOLCSÓim NAPI ÁRAK MELLETT. 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

L. B. BUROEB, Mgr. 

YOUNG STOW NI MAGYAR 
GcYÓGYSZERTÁ 

ComTTVOTlJ 1 á 

'T 
fftfotn or re^ul&tor 

H. G. SLOSS 
Be!! telefon: Main 7162 Automatic, C889 

AUTOMOBILE JAVITAS - jótállás mellett i'Vr - ^ 
Kiváló automobil szakértő vezetése alatt szeméyze- ; 

tünk hamar megtalálja a bajt és jól megjavítja ttfft. 
Ilyen a mi szolgálatunk. 

Rayfield carburetolfek javításában specialisták va
gyunk, valamint 

Mármon és Case, gépéknél 
Gcodrich tire-ok és gummifc, gazolin és olaj. 
Nézze meg az uj Case gépet vagy telefonáljon és mi 

ttlmütatjuk. • 
H. G. SLOSS 

327 WEST COMMERCE STREET 
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ha minden egyes magyar egylet, 
és amúgy 100 korona, egy rend ; me^y szer'nt disznót tartani csak i keresztény és zsidó, vallásfeleke-
mho inon +ai a q ia város határától 3 mérttoidre | —-Hí 

szabadj Azelőtt á váras végén 
ruha 3000 kor-tói 6—8 ezer ko
ronáig, tehát képtelenség meg-! szabatl; Azelőtt a 
£lnj j levő szemétdombon tartották a 

disznócsordákat s a moslékot kor 
esin kiszállítva, leüobálták' s á 

ORVOSI RECEPTEK 
mérsékelt árak mellett. 

Kedves testvér! 
Itt küldjük neked a szétdara- meg nem evett moslék rotthadv* 

bolt Magyarország térképét. 
Szabolcs megyét a románok tel-

A betegek gyógyítása 
IÁ VILÁG LEGJOBB ORVOSSÁGA ÁLTAL 

JÁaVÁWfQfg 

óriási bűzt fejlesztett. Az elhul
lott lovakat és teheneket szintén 

jesen kifosztották, valamennyi j a disznóknak dobták, s a forró 
állatállomány volt, azt mind el-1 nyári estéken a keleti szél olykor
vitték és nem is tudom, hány j olykor rettenetesen szagoltattta a 
millió hadisarcot vetettek ki rá. dumphoz közel eső városrész lakos 
A Juliska húgodról is gondos-1 ságának a disznótanya fojtó il-
kodhatna az apja, mert bizony j latszerét. Természetes, a nép az 
itt nem nagyon telik abból a egészségügyi hatóságnál panasz-

1 DO BEN 1L Y KX^XIYÍJÜYSZKRT KÉLL 
HASZNÁLNI 

kevés pénzből, mert bizony 
szegény ő is elég hiányos öltö
zetben van, mert a ruhát igen 
nyúzza. Egy pár cipő alig tart 
neki 3 hónapig. Elképzelhetik, 
hogy mennyire telhet itt vala
mire, mikor pénz sincs, mert ha 
volna, akkor biztosan nem vol
na itt egy dollár százötven ko
rona. Sok magyar ember meg
bánta, hogy mikor hazajött, 

kodott. 8 ezek a hely kitakarí
tását rendelték el. De a munka 
nehéz oldala volt barátainknak. 
Pénzűk volt és pörösködtek. Vég
re mégis es*ak a Város maradt ura 
a helyzetnek s ők menni kénysze
rültek. Még évekig pörösködtek, 
mig belátták, hogy elbizakodott
ságuk, rossz hajlamaik, bekép
zelt okosságuk volt oka bukásuk
nak. Elég sajnos az ily tüne-

ott adta be a bankba a pénzét és j mény észlelése honfitársaink kö-
az itteni bank kiadta neki, de i rében. Csak nem akarunk a má-
csak a felét, mert a többit el
vette a keresztény kormány, 
mert most az van. A munkás 
egész a sárga földig le van ti
porva. . Többet nem irhatok, 
mert nem hiszem, hogy ez is el-

\jnsson a kezükbe. Mert nem 

sok kárán tanulni idejében, de 
létrehozzuk saját bukásunkat, 
hogy saját kárunkon tanuljunk — 
de későn. 

Bágyi Károly. 

AZ AMERIKAI VERES KE-
tudom, hogy cenzurálják-e a! RESZT A MAGYARSÁG ADO* 
levelet vagy nem. Ha nem, 
akkor legyenek szívesek meg
írni, mert akkor egy kilós le
velet fogunk küldeni, amiben 
minden benne lesz, hogy egy 
hétig, ha folyton olvassák, ak
kor sem fogják tudni elolvas
ni. Most is ünnep tisztességére 
síemes kukoricát kéül rágni! 

Most már többet nem irok, h$ 
bár még igen sokat lehetne. -

Mara^ftjr tatelettel 
E. Mária. ; 

MANYAI NÉLKÜL NEM MENT
HETI MEG A HADIFOGLYO

KAT, 

Dr. Pessenieiner A. 
AJMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD 

Elvállal mindenféle peres ügyeket 
43 NOKTB PHELF8 8TBEST 

Az £lÍ£ üiluiuással 

" Ajtó 4 ; 
Telefon: Bell Mais 26A 

SZERKESZTŐNK SZÍVESEN LÁTJA 
AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP 

UJ NYOMDÁJÁBAN 
m-'ó22 W. FEDERAL STREET 

•*T P 

Az Amerikai Magyar Szövet
ségnek nagy munkájába került, 
mii rávette a Veres Keresztet és 
i külügyminisztériumot arra, 
hogy a szibériai magyar hadifog-
'yok hazaszállításának tervét jó
váhagyja és a szükséges hajókat 

| a magyarságnak rendelkezésére 
; bocsássa. 
I De a Veres Kereszt még tovább 
| ment, mozgalmat indított európai 
• országokban arra, hogy a foglyok 
I hazaszállításának költségeihez a 
i különböző kormányok és nemzetek 
i járuljanak hozzá, hogy az ame-
I rikai magyarságra evvel is kisebb 
| teher háramoljék és más uton is 
I gondoskodott arról, hogy Ameri-
! kában rokonszenvet keltsen a ne-
I mos mozgalom iránt. 
| Amerika és egy amerikai intéz-
I mény teszi ezt egy velük hadilá-
! W>n álló ország fiaival szemben, 
j pusztán nemes emberbaráti énéi 
' által indíttatva. Hát az amerikai . * ' i -» t, 

) i. 
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•í*Ho«s7.u éveken At az emberiség kívánsága az volt, hogy egy olyan 
terAészetaéta orvosságot taléljon, mely az emberek leggyakrabban elő
forduló betegségeit megakadályozza és gyógyítsa. Egy ilyen -természet-
adta orvosságnak négy fötulajdonsággtii kell birnia. 

ÉJószor.—Megakadályozza a betegséget, ha rendesen beveszi leg
alább* egyuzer heteakintr. / 

Másodszor.—Köniivebbülést szerez azoknak, akik vese, ináj, gyomor, 
vér és hasbáutalmakban szenvednek. 

Harmadszor.—-Megjavítja, meggazdagít ja és megtisztítja a gypnje 
és mérges vért# 

Negyedszer.—A hülést feloldja és annak" terjedését megakadályozna 
jobban, mint bármely orvosság, azért, mert a vért gyors keringésre ösz
tökéli ís igy képesíti arra, hogy kiküszöbölje a grippe, hülés, influenza 
és tii lögyuliidés bacilusait ét igy megmenti a Használót komoly beteg
ségtől. 

Ezt a nagyszerű orvosságot már századok óta használják Európa 
országaiban, Egyiptomban, Arábiában, Perzsiában és Indiában. Tartal
ma lovtdkből, gyökerekből, fahéjakból, virágszirmokból, bogyókból és 
magokból áll. A neve Bulgár Vértea és a népek milliói, akik használ
ják, tauimkodiipk bámulatos gvógvhatása mellett. Mimién otthonban 
megtalálhatja, mert a nép tudja, hogy a Bulgár Vértea a legtisztább és 
legjobb egészségmentő orvosság a AÜágoji. 

MenjiSn a gyógyszertárba ós kérjen egy csomag Bulgár Térteát (ne, 
fogadjon el-utánzatot). Ha elfogyott volna, akkor irjon azonnal és ni 
postafordultával és biztosítva megküldjük önnek. Küldjön $1.2ő*t egy 

nagy dobozért," vagy sj>:U5 t dobozért vagy $ű.25-t 6 dobozért. Cira: 
Marvei Products Co., .'!34 Mai vei Buliding, Pittsburgh, Pa. 

V I R Á G O K  
VÁGOTT ífcISS VIRÁGOK ÉS CSÉRÉPNÖVÉKYEK 

fiagy választékban esküvők és temetésekre 

THE KAY-DSMOND CO. 
33-35 H. PHELPS ST. YOUNGSTOWN, 0. 

A Hámory Bank közelében 
Bell telefonok: Main 6615 és Main 3298. Automatic: 6168 

IGYON 

EI© F 
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Éppen olyan 
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Olcsó Farmok 
55 aker jó, hétszobás házzal és istálóval, jó gyümölesös Él 

erdő. Ára $7,000. 
60 aker jó, hétszobás ház és istáló, jó gyümölesös és erdő. 

Ára $7,000. 
Mindkét farm Canfield közelében van és fél készpénz lefi

zetésre átvehetők. 
Bővebb felvilágosításért forduljon 

L Frandsen 
619 DO&LAR BANK ÉPÜLET YOUNGSTOWN, O. 

Bell, Main 5618—Autó,, 5900 

A MI ARAINK MEGFELELNEK ÖNNEK 

c* 
MÁMUtt-MSmt&ÍISS MOTORCVCUtí1 

MOTORCIKLIK 
BICIKLIK 

$75 és feljebb 
$35 és feljebb 

662-664 WILSON AVENUE 

ÜNNEPLŐRE VALÓ CIPÓK 
leszállitottan mérsékelt áx^kon, a legjobb anyagból készítve, 
$8 és $10 értékek, csak .; .. .. Jy gjj 

MUNKÁS CIPŐK 
kitűnő minőségű^bőrből, tartósak, erős talppal, Ag 
fendes áruk $7, most csak .. 

NAGY VÁLASZTÉK FIUK ÉS LEÁNYOK CIPŐIBEN 
LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON y ^ 

GROSS & LIEBERMAN 
388 SÁST riDEKAL STEEHI TOUROSTOWN, 0. 
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