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Csehoszlovákia belügyeinek igaz tükre. 
A "Saturday Evening Post'* figyelemreméltó cikke a köiép-európai vistonyokróL «#• 

Roberts, a cikk irója, nem fél az igazságot megirni, noha elkészüli arra, hogy 
a csehek megtámadják. — A cikk teljes forditása folytatólagosan jelenik meg la-

miot a tót. A cipő tetején, ahol a ssi-1 el őket és zárt szállítmányként 
nórt főzik b®, találjuk a tescheni és a kisérték Galíciába. A tíz vagon 

árdrágító elszállításánál künn volt 

punkban., Olvassa el mindenki. v ••% '4. * 

Kölcsönkenyér visszajár. 
Irta Kenneth L. Roberts. Magyarra fordította Neményi Miklós Ernő 

(Megjelelt a Saturday Evening Post május 29-iki sgámában) 

(Fo.lytit5s nr. elmúlt hótről.) 

BÜSINIA SZABADSÁGA 

raRusinfok(í ruthének) szeret
nek rz Egyesült Államokba 

KRfl Vándorolni. Rusiniában 700 
IESeS* ezer Rusin éi, mig az Egye-
sttlt Államokban él vagy fél millió. A 
mig Amerika semleges volt, az ameri
kai ruthének látszólag nem is töró'dtek 
szülőház áj ukkal. De amint Wilson el
nök előállott a kis nemzeteket illető 
nyilatkozataival, az amerikai ruthének 
félébredtek. Azonnal elhatározták, 
hogy ók szabad Rusiniát óhajtanak. Ez 
» terv még soha sem játszott fontos 
szerepet a ruthének körében. De Wil
son elnök nyilatkozata minden ameri
kai ruthénnek keblét eltöltötte azzal 
az égő vágygyal a szabad Rusinia 
iránt. Ez a mozgalom Amerikában 
kezdődött ás jó hosszú ideig itt is ma
radt. A Rusiniában élő ruthének mindr 
erről semmit sem tudtak. 1918. év 
jmiiusáhan az amerikai ruthének míg 
választották az Uhrorusinok (magyar 

rutliéiiek) Amerikai Nemzeti Tanácsát. 
Jtiliús végén ennek a tanácsnak 23 
tagja összejött és egy memorandumot 
készített, amplyet Wiísonnak készül
tek átallni. Bbben a nienioraptlum-
ban teljes függetlenséget, de legalább 
is önkormányzatot követeltek Rusinia 
számárS., A memorandum elkészítése 
utón a ruthén tanácsnok több mint 
három hónapig semmit sem tettek. De 
ekkor egy ujabb gyűlést tartottak, a 
melyen képviselőjükül Zsatkovics Gre
gory (Gergely) nevü fiatal ügyvédet 
választották meg. Ezen cselekedetük
kel annjű életet vittek a Ruthén moz
galomba, bogy az rohamosan kezdett 
nőni és azóta aki csak kazs&ayttlt, sen 
is bírja elhagyni. 

Zsatkovics pittsburghi ügyvéd. Ho-
luniában (Rusinia) született 1886-ban. 
Apja körjegyző volt. Az öreg Zsat
kovics nagy oroszbarát volt és miután 
Rusinia Magyarország egy részét ké
pezte, a magyarok nem szívesen lát
ták oroszbarát elveit. Emiatt annyira 
kellemetlenné tették életét, hogy az 
öreg Zsatkovics bepakkolt és Ameri
kába költözött. Ez 1890-ben volt. Egy 
évvel később kihozatta Amerikába fe
leségét és hat gyermekét is. Az öreg 
Zsatkovics Homesteaden, Pennsylvania 
államban. 25 éven át szerkesztett egy 
ruthén lapot. Gyermekeit jól iskoláz
tatta. Gergely, aki utolsóelőtti gyer
meke volt, a De Witt Clinton középis
kolában New Yorkban kezdte el tanul
mányait, ahonnan a Duquesne egyetem
re került, ahol 1907ben elnyerte a dok
torátust, mig 1910-ben elvégezte a 
Pennsylvania egyetem jogi fakultását is. 
Ugyanabban az évben Pennsylvaniában 
letette az ügyvédi vizsgát és ügyvédi 
gyakorlatának élt egészen addig, mig 
belekeveredett a ruthén függetlenségi 
mozgalomba 1918 októberében. (Meg
jegyezzük, hogy Zsatkoviesot igen jól 
ismerjük Youngstownban. Felesége 
youngstow^ni leány*. Dr. Kottheimeir 
német származása orvos leáaya'. Szerk.) 

1918 október előtt Zsatkovics nem 
törődött egyébbel, mint a Zsatkovics 
família függetlenségével, a futball 
mérkőzések eredményével és az egyre 
növekvő drágasággal. De amint meg-

• választották a Magyar-Ruthén Ameri
kai Nemzeti Tanács fejének, nem törő
dött mással, mint a ruthén szabadság
gal. Zsatkovics jő amerikai polgár. 
Bttsiniát csak névről ismerte, hiszen öt 
éves korában hagyta el az országot. 
Jfem tudta, hogy a Rusiniában lakó 
ruthének mit akarnak, vagy azt, hogy 
miért legyen Kminia szabad, de miután 
öt mintns fiatal amerikait egy 
olyan sz^jjjpEfcfct élére választották meg, 
amely szervezet célja Rusinia felsza
badítása volt. Zsatkovics otthagyta az 
ügyvédi irodát és a nithén független
né? megszerzésére fordította egész ide
jét. & ' Jfr* 
BESZÉLGETÉS 

- MR. ZSATKOVICSCSAL 
Első ilolga volt a inomoraadttmoé an

golra fordítani és aztán összeszedett 
egy pár előkelőbb aúierikai-ruthént, 
azokkal Washingtonba* rohant. Ott be-
seélt McAdooval. (Pénzügyminiszter 
volt, Wilson veje. Szerk.) Beszélt ke
rületének kongresszusi képviselőjével. 
Én október 21-éu beosélt a Félió? IíŐZ 
kék termében Wilson elnökkel. 

"Fene vigye," mondotta nekem 
Zsatkovics, amint egy-egy kancsó cse-
houlovák sörrel előttünk együtt ül 
tünk Prágában. "Fene vigye! Ugy 
látom a jelenetet, mintha ma történne. 
Én voltam a ssónok. Átadtam neki a 

- memorandumot. 6 (WUson) azt mon
dotta, hogy függetlenségei nem kapha
tunk, de megígérte, hogy segítségünk
re- l«$z kérdésében. 
Tene vtgyt!'* . 

Az amerikai ruthének igy kérték Wil-
on segítségét és Wilson megígérte, 
ogy segíteni fogja Rüsiniát autoaomiá-

,ának megszerzésében. Wilson elnök 
•gvúttal azt tanácsolta hogy jó volna, 
:a a ruthének kérnék felvételüket a 
vözép-Európai Unióba amelyet 11 ki-
eM) közép-európai nemzetiség alaki-
ott ití Amerikában, hogy egyesítse 

^rejiiket az ántánt ellenségei ellen. Én
ek a Közép-Európai Uniónak Masaiyk 
í. Tamás jelenlegi Csehoszlovák elnök 
llott az élén. A ruthének megfogatl
ak Wilson tanácsát és kérték felvéte

liket az Unióba, valamint azt is, hogy 
a ruthéneket különálló nemzetiségnek 
-tmerjék el. A kérést kegyesen telje-
itették és 1918 október 23-án tagjai 
>ttek a Közép-Kurópai Uniónak. 
Novemberben as amerikai ruthének 

elhatározták, hqgy Rusinia mint ön 
ormányzattal biró állam csatlakozzon 
isehoszlovákiához. Leszavaztatták az 
Ymerikában élő ruthéneket és az ered
mény az volt, hogy 03 százalék arra 
zavazott, hogy csatlakozzanak a cse
hszlovákokhoz, 20 százalék arra sza
vazott, hogy egyesüljenek a galíciai 
uthénekkel és a többi teljes ruthén 
üggetlenség melett adta le szavaza-
át. Mindezekről a Rusiniában élő 
uthének egyáltalában semmit sem 
udtak. Azok éltek, mint azelőtt. 

1919 februárjában Miszter Zsatko
vics egy másik amerikai rutliénnel Fá
iéba utazott és ott a "népszavazás" 

•redménvét a felséges béketanács elé 
^erjesztette. -,A fenséges beketana.es 
nagáévá tette a népszavazás eredmé
nyét és igy lett Rushiia öokormány-
'attal biró állam a Ctehosrfovák köz-
lírsaság határain belül. 

Amikor Zsatkovics elmondotta ezt 
íekem, bizon}- nem illette a béketaná-
sot a "felséges" jelzővel. Nem va-
ami hízelgő szavakkal nyilatkozott a 

'>éketanáes felől azért, mert elfogadta 
i népszavazás eredményét. 

"Mit tudtak az államférfiak Paris 
mn Rusiniáról és a ruthén követelések 

•ogosságáról?" kérdeztem én Zsatko-
'icstól. 

"Egyáltalában semmit,'' rilaszolt 
Zsatkovics. 

Igy lett Rusinia autonomus állam 
'sehoszlovákla alatt és Zsatkovics el-
ndult Ungvárra (Uzhorod), Rusinia 

fővárosába, hogy az örömirt a bestBsfi-
'ött ruthének tudomására hozza. 

De nem jutott el olyan könnyen 
Tngvárra. Neki is meggyült a baja, 
'sak ugv, mint másnak, aki Csehoszlo-
vákián átutazik. A csehek nem vala
mi barátságosan bánnak az utasokkal. 
\niikor Miszter Zsatkovics útban volt, 
éppen akkor a magyarok Szlovenszkő-
ban nemzeti ünnepet ültek és a for
radalom küszöbén állottak a vMéken 
szétszórt cseh katonák ellen. Ennek 
következtében a cseh katonák nemcsak 
hogy nagyon éberek voltak, hanem 
idegesen is viselkedtek. Amikor egy
ezer Zsatkovics autója nem állott meg 
>15g hamar, gépének gammiját szitá
vá lőttek a cseh katonák. 

"Fene egye!" mondotta Zsatkovics 
olnök, amint elmondta nekem ezt a ka
landot, "bizony aat hittem, ott ha
gyom a fogamat.*' 

De nem igy történt. Éjszaka érke
zett Rusinia fővárosába. Az éjszaka 
sötét és elhagyatott volt. Felmászott 
a dombtetőn álló 700 éves kastélyba, 
amely még mindig lakható. A kastély
ban unokaöcscse élt, aki az ott elhe
lyezett szemináriumban tanár vol t-i 
Unokatestvére nem ismerte Zsatkovi
esot. Tehát bemutatkozott neki és el
mondta, hogy azért jött, hogy a ruthé
nek tudtára hozza, hogy felszabadul
tak. Kijelentése nem tett valami nagy 
hatáwt unokatestvérére. Kellemetlen 
éjszaka volt. 

Amikor Miszter Zsatkovics reggel 
felébredt és kinézett a középkari. kas
tély hálószobájának kis ablakán, lete
kintett az Ung folyóra, amelynek völ
gye a kastélytól egyenesen délnek nvi-
Hk. A kilátás gyönyörű volt, de a táj 
szépségét nagyon rontotta az a tény, 
hogy a magyar bolshevikik tartották 
megszállva. A harcoló felek a folyó 
vonalát egyezség alapján tartották mag 
szállva. De ez a körülmény nem riasz
tott viss&L egy-egy nemzeti érzéstől 
teljesen áshatott c«ehet attól, hogy 
puskájának magazinját a másik oldalra 
kiürítse. A golyók ilyenkor rendesen 
a kastélyt találták. Mr. Zsatkovics 
ezért otthagyta a kastélyt és lement 
a városba és ott bejelentette a ruthé-
neknek, hogy szabadok. Ezeknek tet
szett volna a dolog, de nem hitték. 

Végül mégis hitelt a<Jtak neki. Az 
amerikai testvérek munkáját megdi
csérték és hálából Miszter Zuatkovi-
csot megválasztották a njtjién direktó
rium elnökévé. Zsatkovics fizetése 

5000 csehoszlovák korona havonta, a 
mikor veíe 1920 februárjában találkoz
tam, ez megért 65 amerikai dollárt. 

"Minden hónapban a zsebembe kell 
nyulai," mondotta szomorúan az el
nök. "Ha nem volna egy kis megta
karított pénzem, amelyet Amerikában 
gyűjtöttem össze, akkor már régen 
csődbe kerültem volna." 

Rusinia lakosságának több mint 80 
százaléka írástudatlan. (Ebben téved 
az iró. Szerk.) Nem használhatták a 
rendes szavazóeédulákat. Zsatkovijs* 
elnök erre egy uj rendszert hozott be. 
Az amerikai szavazócédulát használta, 
te a jelölt neve helyett annak fényké
pét tette a cédulákra. Ha a szavazó 
nem ismerte személyesen a jelölteket, 
ikkor azt választotta:, aknek area a 
egnagyobb hatással voít reá. Ha szo-
ialista érzelmű volt, akkor a legvfc-
iabb arcot választotta. 

Zsatkovics <?lnök kijelentette, h^gv 
^{usiniának törvényhozását és alkot- j 
:lányát egy amerikai állam alkotmá-
iyára mintázzák. Megkérdeztem tőle, 
íogy melyik államot választotta pel-
Iának. 
'' Azt hiszem, Pennsylvaniát va-

isztjuk, ez az egyetlen állam, amely
ek alkotmányát alaposan ismerem, de 
ppen ezért még sem szeretném utá
nozni," felelte Zsatkovics. 

A Rusin kormányban öt miniszter 
an: közoktatásügyi, belügyi," pénz-

tigvi, igazságügyi és végül a kereske-
lelmi és vallásügyi. Ez az utolsó igen 
különös kombinációnak tünt fel előt
tem. Eszembe jutottak a pénzváltók 
a templom előcsarnokában. Megkér-
leztem az elnököt és megmagyarázta, 
hogy a vallásügyi miniszternek nem 
volna egyedül elég dolga és igy csa
tolták azt a kereskedelmi miniszte-
iumhoz. 

A Rusin fővárosnak rendőrsége is 
?an. De miután a ruthének jő részé
ben, a rendőröket is beleértve, nagy 
hajlani mutatkozik az iránt, hogy meg
maradjanak Magyarországban, ahe-
iyett, hogy a Csehoszlovák állam tag
jai legyenek, minden rendőr mellé egy 
:seh katonát adtak. Megkérdeztem az 
elnököt is eziránt. 

Zsatkovics vállat vont és röviden 
'gy felelt: "As eM a biatonság. 
Öafetv first.)" ! 

' ) 

Majd hozzátette hogy a magyarok 
•rös propagatfdát folytatnak aziránt, 
'íogy Rusinia szakadjon el Csehszlo
vákiától. Emiitette, hogy a falakon 
mindenféle nagy plakátokat ragaszta
lak ki, amelyeken aat állitják, hogv a 

magvarok uralma alatt sokkal jobb 
ík-lmezésben részesülne a nép, mint a 
•sehek alatt és azt is, hogy a csehck 
iem bíznak a ruthénekben. 
A. HATÁROK HELYTELENSÉGÉ , 

Azért foglalkozom ily hosszasan Hu
nniával, mert ennek az országnak hely
zete megokolja azt, hogv miért szökik 
v Közép-Európában időző amerikaiak
nak az arcába a vér, ha a béke konfe
renciát emlegetik. A békekonferencia 
önkormányzatot adott Rusiniának, a 
nelvről Egyáltalában nem tudott sem
mit, volt ruthéneknek, jelenleg ameri-
tai polgároknak a kérlemére ,akik vi
szont évek óta nem tudtak semmit a 
uthén viszonyokról. Enek következ

tében a helyzet 1920 februárban a kö-
etkezr? volt: 
A ruthének tudatlansága és szegény

sége oly nagy hogy Rusiniában telje
sen képtelenek az önkormányzatra. Ru-
ünia azelőtt Magyarország egy része 
/olt. Ma cseh katonák által őrzőt b 
lövészárkok és szeges drót sövények 
választják el Magyarországtól. A ha
báron a legszigorúbb útlevél vizsgá
latot állitoták fel. A ruthének nem 
gyakorolhatják régi szokásukat és nem 
nehetnek többé aratásra a magyar al
földre, a hol tisztességes munkáv ü 
negkeresték esztendőre való élelmü
ket. A ruthén hegyek között éhségtől 
lusztulnak el az emberek azért, mert 
v béke konferencia az ő hatalmas és 
"élelmet gerjesztő bölcseségében uj ha
tárokat állított feL Rusinia szálfe
nyői már nem úsznak le a völgyek fo-
'yóin a természetes piacra, Magyaror
szágba.- A csehek pedig nem £>urit-
látják a fenyőt * hegyeken át Szlo-
/ákiábt. 

Az American Relief Administration 
Amerikai Segélybizottság) küld élel-

•niszevt Rusin iába a gyermekek számá-
:a, de több helyen gyakran megtörté
nik, l'ogy a felnőttek maguknak tart
ják az élelmiszereket, hogy kipótol
ják sovány zöldségekből és zablisztből 
':!!'» kosztjukat. A ruthének nem tud
nak segíteni magukon és helyzetük re
ménytelen. 

De térjünk nssza. Csehoszlovákia 
minden tekintetben hasonlít az ócska 
teuisz cipőhöz. A németek által k<> 
rülövezett csehek vannak a cipő sat* 
kában. A tótok a cipő elejében, de enK 
tick a talpán ott vanak a magyarok ép 
ez a talp nagyon nyikorog és kellemet}-
len rajta járui. A ruthének laknak a 
< ipő orrában. A csehek és tótok közt 
találjuk a morvákat. Ez csendes, szo
lid, vallásos földmivejő nép csakúgy,* 

felső sziléziai szénvidéket. Ott leg
nagyobbrészt lengyelek laknak. Bár
merre járjunk is Csehoszlovákiában, 
mindenütt cseh katonákat látunk, 
Csehországban, Morvaországban, Ru
siniában, Szlovenszkóban, de legkivált-
i.ép a szénbányák vidékén. A magyar 
határok mentén pedig lövészárkokat, 
gépfegyvereket és aker számra sod
rony sövényeket találunk. Mögöttük 
mindenütt cseh katonaság. 

Csehoszlovákia gyönyörű szép or
szág, gazdag ország, megérdemli, hogy 
érte harcoljanak. Gazdag termőföld
je széles völgyekben és lankás dom
bokon terülnek el. A falvak egysze-

tiszták és vagyonosak. A váro-rüek, 
sok festőiek. Az éleiniszer üzletek ki
rakataiban az éhes utas, aki kiéhezett 
Ausztriából vagv elpusztított Lengyel
országból jön. hordókban láthatja a 
szép sárga vajat, a számtalan tojást, 
,i zsiros liptói túrót és más sajtokat. 
Láthat oldal szám szalonnát finom hu 
sokat remek tortákat és édes csokolá
dét. Az éhes utas szemei felcsillognak 
?rre a látványra. A gyárak kéményei
ül omlik a füst — ez megfigyelésre 
méltó látvány annak, aki éppen Auszt-
) iából jött,, ahol hidegek a kazánok, 
pedig van gyáruk elég. 

A régi osztrák és magyar monarchia 
i'ltal a hábpru előtt kimutatott ipar
ágak közül a mai Csehoszlovákiában 
találjuk a cukor ipar 95 százalékát, a 
gyapjú szövő ipar 95 százalékát, a 
'ivanot szövő ipar 82 százalékát, a gép
ipar 78 százalékát, a vas és acél ipar 
fi5 százaiékát, a szeszfőzők 50 százalé
kát. csaknem az összes porcellán gyá
rakat, az üvegipar 98 százalékát és a 
liőripar 85 százalékút. Szénmezői az 
"gész volt osztrák-magyar monarchiát 
ellátták szénnpl. Csehoszlovákia volt 
•1 régi moiuarchia föle. Ugy tetszik, 
mintha Ausztria és Magyarország egy 
•rdénv gazdag tej |ett volna. A tej-
szin természetesen felül képződött és 
ozt.a fölt leszedték, amikor Csehoszlo-
vákiát megteremtették és a többi ér
dekelt népeknek nem maradt más, mint 
a gyenge, lefölözött, zsírtalan vizes 
-avó. 

Csehoszlovákiának van mindene, egy 
isivétellel — nincs nyersanyaga. Sorsa 
sokkal jobb, mint szomszédaié. Sőt to
vább megyek: a szemlélő elmondhat
ja. hogy Csehoszlovákiának kutyabaja, 
tivéve a ^valuta rosszaságát, egy kis 
szénhiányt, a kormányhivatalnokok s a 
íatonaság fegyelmezetlenségét, ai gya
korlott tisztviselők hiányát, magas ára
dat, tulsok szocializmust, vasúti kocs-k 
hiányát, a békekonferencia tulnagy jó-
ikaratát, tulsok olyan szomszédot, akik 
nem valami nagyon szeretik, tulsok 
gyanakvást, tulsok gyűlölködést, tulsok 
katonaságot, tulnagy határokat, és tul-
?ok politikát. Ezeket leszámítva, Cse-
hoszlevákiaj helyzete valóban rózsás
nak mondható. 

dr. Liber Endre, a menekült 
ügyek kormánybiztosa és a len
gyel koaulátus is képviseltette ma
gát, 

BttNfftRY VAGY ÖNGYILKOSSÁG 

A keleti uályaudvaron két ko
csitisztogató egy harmadosztályú' 
vagon félreeső helyén férfi holt
testre bukkant. A holttest nyakán 
nadrágszíj volt, amelyből arra 
következtettek, hogy éjszaka a 
miskole—budapesti vonaton. Hat 
van állomás közelében vakmerő 
rablógyilkosság történt. A holt-
tsetnél mindössze egy üres bank
jegy tárcát és egy noteszt talál
tak, m&lyben Eedesa Lajos mé
száros, Budapest, Garai-tér 12. 
eim kétszer is fel volt jegyezve. 
A rendőrség ez ügyre vonatkozó
lag félhivít-tálos kőnyomatos ut
ján azt jelenti, hogy a keleti pá
lyaudvaron felfedezett esetben az 
eddigi megállapítások szerint csak 
ingyilkosság forog fenn. 

UJ LÉGIJÁRAT 

TIZ VAGON ÁRDRÁGÍTÓ 

A Keleti pályaudvaron egy 
egész vonatot, 10 vagont töltöttek 
meg olyan menekültekkel, a kik 
a legutóbbi menekültszállitmány 
nyal érkeztek Budapestre. A 
rendőrhatóság szigorú vizsgálatot 
tartott a menekültek között és 
csakhamar megállapította, hogy 
köztük százával vannak olyan 
elemek, a kiknek a fővárosban 
való tartózkodása nem kívánatos. 
Árdrágitók, lánekereskedők és 
áruuzsorások tömege volt a me
nekültek között. Ezeket az ár
drágítókat toloncolták el Buda-' 
pestről. Tíz vagonban helyezték 

Clevelandból jelentik, hogy 
30,000 000 dolláros alaptőkével 
3gy uj társaság alakult, mely az 
Egyesült Államok 70 különböző 
városa között rendes légi posta 
'\s teherszállításra alkalmas 2,000 
repülőgépet állit szolgálatba. Az 
uj légijárat központja Cleveland 
:esz. • 

PÉNZT 
KULD 

Magyarország 
minden részébe 

A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRAK MELLETT. 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

I 
I* B. BURGER, Mgr. 

ELADÓ I 
egy friss tehén borjával vagy a' 
nélkül. Ugyanott 3 szoba az eme
leten bérbe adó kis családnak 
vagy magános embereknek. Cim: 
47 Montgomery avenue. 

(10,17,24) 

Dr. Pessenieker A. 
AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD 

Elvállal mindenféle peres ügyeket 

KNIGHTS OF COLUMBUS BLDG. 
Ajtó 206. 

A központi tűzoltó laktanya mellett 

Telefon: Automatic 74459 

!ií;Í ''IllHüMUllUliibfi1 füilHü'ililiü 

ÉRTESÍTÉS 
Van szerencsém tudat

ni, hogy elsörangu soft 
drink üzletet ftritottam, 
a hol állandóan jc'gboliü-
tött italok kaphatók. Szi
varok és cigaretták nagy 
raktára. 

Honfitársaim s z i V e s 
pártfogását kérem. 

Szappanos Ferenc 
823 ft. Boardman street 

Yonngstown, O. 

Megérkezett 
friss hazai piócák 

hazai földbe 
csomagolva 

íteetezze be még most, amig 
a készlet tart, inert hamar el 
fog fogyni. Ára 75 cent, 3 da
rab 2 dollár, postán 15 centtel 
több. «rj$ 

Megváltó Gyógyszertár 
15 SPRING COMMON 

Youngstown, O. 
FILSINGER AURÉL 

okieveles gyógyszerész 
. tulajdonos. 

Miért hagyja fogai által életét 

elkeseríteni? 

KÉRJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány rosss 
munka van a szájában, ne ve
szítse cl bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun
kámért. 

DOLLÁR BANK^GPÜLif 

4-ik emelet, 412. számú szoba, 
Bell telefon, 6945 
Auto. telefon, 4772 
Youngstown, Ohio 

OROVOSI BEJELENTÉS 

D  R .  B R O W N  

United States sebész. Specialista 

FÉRFIAK BAJAIBAN 
263 EAST FEDERAL STREET 

a Watt Street közelében 
Trodai órák: 10-töl 12-ig. 2-től 4-ig' 

és 7-től 8-ig. 
BESZÉLEK MAGYARUL 

f ELADÓK 

jó farmák kitűnő épületekkel. Jó 
• föld. 

7i ^fcer, kitűnő helyen, 17900. • 
80 aker, legjobb, $4500. 
66 aker, jó épületek,* jó föld, $5000. 
Nagy nyolc szobás ház — istálók, 

mind jó karban, $4500. 
10 aker hagymát termő föld. Ki

tűnő alkalom, $2200. 
100 aker jó föld, jó épületek  ̂

$6500. 

És egyéb jó vételek. 
írjon vagy jöjjön személyesea 

Farmdalere (Kinsman állomás). 
Sok magyar farmer a vidéken. 

T. T. BOWER & SONS 
rnfm 

WWW 

PEOPLES Mi aldozatot hozunk az 
árakban — de nent & 

minőségben 

Nincsenek magas arak a 
PEOPLE'S ECONOMY 

üzletekben SHOE STOgs^ 
tU :'JW 

Férfiak, itt ajánlunk egy cipöértéket, 
szalaszthat el 

' '  '  

mm. 

Igen sok divat mintá-
n? Blucherek' Angol és 

Brouge magas és félcipők 
— sárga, fekete, mahago-
ny stb. szinekben, csak 
ezen a héten _ 

Máshol ezekért^a cipőkért $10 és $Í2-t_ 
kérnek 

v 
tj 

KÉT ÜZLET A VÁROSBAN 
250 West Federal Street 
221 Bast Federal Street 

amelyik közgjflfr 
T r  'vaa'v* 

NEZZE MEG KIRAKATAINKAT 
— minden kiállított cipő áráról meg
győződhetik, hogy mennyit tpkavtt, 
ha nálunk vesz. 

v 
.bÉ&ti-U i5-

KÉT ÜZLÉT A VÁROSBAN 
250 West Federal Street 
221 East Federal Street 

Menjej* abba, amelyik közelebb 
vai* 

' ' v: * v - "• ^ ^ • 
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