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% OLDAL A M E R I K A I  M A G Y A R  H Í R L A P  1920 JUNIUS 24. 

Csehoszlovákia belügyeinek igaz tükre. 
A "Saturday Evening Post'* figyelemreméltó cikke a közép-európai viszonyokról. — 

Roberts, a cikk irója, nem fél az igazságot megírni, noha elkészült; arra, hogy 
a csehek megtámadják. -— A cikjk teljes fordítása folytatólagosan jelenik meg la
punkban. Olvassa el mindenki. 

Kölcsönkenyér visszájái. 
Irta Kenneth L. Roberts. Magyarra fordította Neményi Miklós Ernő 
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(Megjelent a Saturday Evening Poat május 29-iki számában) 
(Folytatás.) 
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EOT KIS VISSZAPILLANTÁS 
A nemzeti érzéa ezen hirtelen el

terjedése a cseheket nagy szigorral és 
ellenségességgel töltötte el szomszédaik 
iránt. A nap vagy éjszaka bármely 
pillanatában készen állanak arra, hogy 
akár a magyarokkal, akár a lengyelek
kel összeverekedjenek. Szomszédaik 
viszont a szerződésszegés minden fajá
val vádolják őket. kz osztrákok pél
dául azt állítják, hogy a csehek meg
szegték szerződésüket és nem küldtek 
naponta annyi szenet Ausztriának, mint 
aet megígérték. A csehek ezt beisme
rik, de avval védekeznek, hogy elszá
mították magukat és nincs annyi feles
legük, hogy egy bizonyos mennyiséget 
szállíthassanak naponta. Azt is állít
ják, hogy ha a* helyzet éppen az ellen
kező volna, akkor a csehek megfagy
hatnának avval a szénnel, amit Auszt
ria küldene nekikr Az utóbbi állítás 
a multat tekintve nem is hangzik olyan 
hihetetlenül. Csehoszlovákia most visz-
szafizeti «t> kölcsönt. Csehoszlovákia 
©gy igen tekintélyes államférfia, aki 
cseh entuziaszta a következő érdekes 
kijelentést tette előttem: 

"A szövetségesek nem ismerik el és 
értékelik kellőleg azt, amit a csehek 
tettek, hogy siettessék Ausztria-Ma
gyarország bomlását és bukását. Mi 
megtanítottuk vasúti kalansainkat a 
lopásra, a szállítási hivatalok tisztvi
selőit az áruk helytelen irányítására, a 
postásokat a levelek kinyitására, köny
velőinket a könyvek meghamisítására, 
mi ösztönöztük őket mindenféle csa
lásra, csirkefogásra és kártevésre és 
mindezt csak azért, hogy a régi mon
archia gazdasági jólétét aláássuk. Mi 
tanítottuk a cseh katonákat az enge
delmesség megtagadására azért, hogy 
a monarchia hadseregének fegyelmét 
megbontsuk. Tanításunk sikerrel járt. 
De ma mi fizetünk érte, mert a nép 
egyhamar nem tudja a tanítást elfelej
teni és időbe telik, mig visszatanithat-
juk őket." 

Azt hiszem, hogy ez az ember kissé 
tulszigoru volt a saját népével szem
ben. De az igaz, hogy szerte Közép-
eurépülten Irettenetasen elharapódzott 
a naploj»Ú8, csalás, lopás, vesztegetés, 
visszaélés, dorbézolás és éhség. Kö
zépeurópa szerte a nép kilencven szá
zaléka képtelen fizetéséből megélni. 
A bomláshoz nagyban hozzájárulnak 
az uj és munkaképtelen kormányok, 
akiket miijt a lovak ragadnak el a 
nemzetközi politika és a belügyi vi
szonyok vágtató paripái. Nem tudnak 
feladatukkal megbirkózni és a gyeplíí-
vel együtt karjukat is kirántja a hely
zet. Szükség bomlással tetőzve igen 
kellemetlen helyzetet teremt. 

Csehszlovákiában látszólag több az 
élelmiszer, mint a szomszédos orszá
gokban, de ez a kép csalóka, mert a 
városok lakói éppen ugy szenvednek 
éhséget, mint a szomszéd országok vá
rosainak lakói. Az oka mindennek a 
magas árakban keresendő. 

1920 februárjában a, csehoszlovák 
korona értéke amerikai pénzben egy és 
egyharmad cent volt, a háború előtt 
a korona értéke 20 cent volt, akkor egy 
dollárért öt koronát kapott az embrr, 
mig 1920 februárjában 75-öt is adtak. 
Különös a valuta helyzet Középeuró
pában. Ttt egy példa: A valuta rátát 
Zürichben állapítják meg. Amikor ne
kem Prágában 75 koronát adtak egv 
'lollárért, ugyanakkor Zürichben 100 
koronát kaphattam volna ugyanazért 
a dollárért. Ennek oka az, hogy a 
csehoszlovák pénzügyminisztérium álla
pítja meg a valutát az ország határain 
belül és a korona értékét iparkodott 
magasan tartani. Tehát ha megvehet
tem volna a koronákat Zürichben és ro
hantam volna Csehoszlovákiába, ugy 
egy harmaddal többet vásárolhattam 
volna pénzemért, mint az az ember, a 
ki dollárjait Prágában váltotta be cse
hoszlovák koronákra. A csehek nem 
veketik magukat körül egy kínai fal
lal és nem kényszeríthetik azokat, akik 
a külföldről jönnek, hogy pénzüket ax 
országban váltsák be és mivel ezt nem 
tehetik, a cseh nép issza meg a levét 
a moterségesen megállapított valutá 
9t*. 

C#ehoszlo*4kia a hábom előtt az 
osztrák-magyar pénzt használta ésl ai 
uj köztársaság is krnvtelen volt 'eg 
al^bb eleinte a régi bankókat használ
ni, de ezeket ellátták cseh felülbélyejj 
zéesel. Miután az ember egy dollárért 
330 osztrák koronát kaphatott ugyan-
akkor, amikor 75 csehoezlovák koro
nát adtak egy dollárért, könnyen lát
ható, hogy egyes emberek főfoglalko
zást <a bélyegzők hamisítása' lett é3 
u Ugy ban készült a cseh pénz az Osztrák 
korosából. Efc igen jövedelmező üzlet 
volt, «le nem valami nagyon segHetto 
a csel? koronát és a pénzügyeket, a 
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rikában éi'.rfefr a régi pénzt mi*d be
vonták, akkor nem less többé pénzha
misítás. 

A VALUTA ÚTVESZTŐ J* 

Egy nagy prágai bank amerikai rész
vényeket állított ki kirakatában, hogy 
felkeltse a nép bizalmát a pénzbetevés 
iránt. A részvények mind a prágai 
bank nevére szólottak. Láttunk az ab
lakban United States Steel Common 
(acél tröszt) részvényt, Pennsylvania 
vasúttársaság} , réfszvénytf, Anaconda) 
Copper (iréz) részvényt. Ezek mind ji 
befektetések,, de nem bankok, hanem 
biznesz emberek részére. Az amerikai 
részvények felbátorítottak és bemen
tem a bankba, amelynek egyik* fő
tisztviselő jét megkértem, hogy magya
rázza meg a bonyolult pénzügyi hely
zetet. Hosszas magyarázatából azon
ban csak azt vettem Jci, hogy annak 
következtében, hogy a pénzügyminisz
térium 75 koronában állapította meg a 
lollár értékét, mikor ugyanakkor a dol 
lár értéke 100 korona volt Zürichben, 
mindenki, aki Csehprszágban adja cl 
lollárját, vészit és aki Csehországban 
vesz koronát, az nyer, mert előbb-utóbb 
i dollár csehországi árfolyama is eléri 
i zürichi árfolyamot. 

Az európai bankáron most mind egy 
íótát fújnak, még pedig olyan hangon, 
nintha a gramofont valaki ttt helyett 
'ogpiszkálóval játszatná, de az biztos, 
hogy áz európai bankárok az utóbbi 
időben annyi pénzt csináltak valuta 
spekulációval, mint még azelőtt soha. 
Miután a bankár felvilágosítása nem 
elégített ki, elmentem Benes úrhoz, aki 
Csehoszlovákia*külügyminisztere és őt 
kérdeztem meg er,re vonatkozólag. így 
felelt: 

"Csehoszlovákia problémái, csak 
ugy, mint a többi középeurópai orszá
gok kormán}'ainak problémái különösen 
nehezek, mert sulvosbitja őket a ret
tenetes valuta. Ez a valuta lehetetlen
né teszi a külföldön való vásárlást. 
Végeredményben az Egyesült Államok 
is ebbe a helyzetbe kerül. Az amerikai 
lollár jelenlegi értéke tulmagas. (Az

óta tényleg esett is és pedig jócskát. 
Szerk.) Amerika nem tud eladni Eu
rópának, ennek következtében tulterme 
lés áll be és a gyárak kénytelenek lesz 
nek kapikat bezárni. Az ipari pongás 
munkásazavarokra fog vezetni és a dol
lár értéke csökkenni fog. Az egyetlen 
mentség a valuta rendezésé. A 'leg
rosszabb jelensége a valuta viszonyok
nak a középeurópai pénz rettenetes 
hullámzása. Ha bármelyik ország l?g 
alább azt tudná, hogy a valuta állan
dó marad, akkor még lehetne valamit 
csinálni, de igy llfcm lehet.* A valutái 
nemzetközi egyezmény utján kellene 
rendezni." 

Megkérdeztem Benestől, hogy talán 
a spekuláció az oka a valuta árfolya
mok nagy árhullámzásának. így fe
jelt: 

"Igaza van. Valahányszor Cseho
szlovákia azon iparkodik, hogy a va
lutát megjavítsa, 1 Németország millió 
és millió csehoszlovák koronát dob r. 
piacra, hogy lenyomja a mi koronáni: 
árát. A neémetekre nézve nem volnp. 
előnyös, ha a mi koronánk többet érne, 
mint az ö márkájuk." 

"Tehát Európa nemzetei egyhásra 
vadásznak," mondtam én, "mindegyik 
csak a saját hasznára dolgozik és az 
ördög vigye a többitj" 

'' Természetesen,'' mondta B#nes ur, 
sajnálkozó mosolylyal az 6 szemében 
gyermekesnek látszó kérdésem felett. 

Középeurópat ügyek egyik, legna
gyobb rejtélye, hogy mig az összes 
nemzetek egyhangúlag azt kiabálják 
és arra fordítják minden igyekezetü
ket, hogy bizonyítsák, miszerint a meg 
oldás az volna, hogy az Egyesült Álla-
mok nagy kölcsönöket nyújtana, ad
dig egyáltalában semmit sem tesznek, 
hogy ^iHcs*mösi megegyezési javit-. 
sák a valuta viszonyokat. 

MEGÉLHETÉSI VISZONYOK 

Fentebb azt mondottam, hogy a meg 
élhftéshezf szükséges cikkek magas 
korona árai (rendkívül megnehezítik a 
várósi lakók életét. Csehoszlovákiáhan 
Prágában a közönséges napszámos évi 
fizetése hét és nyolc, ezer korona, a 
szakmunkások 14 ezertől 20 ezer koro
náig keresnek évente, ha hat napot 
dolgozik egy héten az egész éven át. 
A bank tisztviselő aki haTminc évr, 
áll ugyanannak a pénzintézetnek szol
gálatában szintén 20 ezer komát 
vagyis akkori valuta szerint $265-t 
évenkint. A segédek tanítók és ki
sebb kormány hivatalnokok fizetése kö
rülbelül 7500 korona évente. 

Egy jó öltöny ruha ára Cikoeijow*' 
kiáb&a 2500 korona^ vagyis a galléron 
ember fizetésének e^yb^rm^a- A eze-
aáav aaahaeelc. aluk uti xukát akaraak. 

mert rongyokban csak nem járhatnak, 
kapnak olcsó ruhát 600 koronáért ($8), 
de ez nem tart tovább három hónap
nál és rongyokra szakad. Munkásci-
pők párja 280 ko/ona. A legolcsóbb 
ing ára 70 korona. Talán senki sem 
hoírd alsóruhát Csehoszlovákiában, mert 
arra már igazán nem telik. De ing 
nélkül nem járhat az ember és az ol
csó ingek sajátos tulajdonsága, hogy 
néhány mosás után szétfoszlanak. Néz
zük, hogyan tekinti a csehoszlovák az 
ing kérdésit. A legolcsóbb ing 70 ko
rona. Az átlag fizetés 7500 korona. 
Vagyis az arány olyan, mintha az 1800 
dolláros amerikai hivatalnoknak 17 
dollárt kefíene fizetnie ingekért. 

A megélhetés nehézségéről beszél
gettem egy cseh államtisztviselővel, a 
kinek fizetése 19 ezer korona volt 
évente. Beszélgetésünk közben bejött 
az irodafiu egy kis csomaggal. A hi
vatalnok szégyenkezve bontotta fel. 
Egy vékony szelet sonka és két átlát-
zó darab fekete kenyér volt benne. 
"Látja kérem," mondotta, "ez a 

larab 'sonka és ez a darab kenyér nyolc 
koronámba került. Ha mindennap en
nék egy ilyen szendvicset, at évente 
5000 -koronát tenne ki." 

Megkérdeztem mit fisét az ételért, 
így felelt: 

"A reggelim négy koronába kerül, 
"gy kis sajt, kenyér és egy csésze tea. 
.V déli ebéd 15 korona és ezért kapok 
levest, egy kis darab hust főzelékkel 
és tésztát. Az estebédem 13 korona 
és ez levesből, egy kis hus vagy hal
ból, kenyérből ós pohár sörből áll. 
Vagyis összesen az étkezésem 11,580-
koronába kerül évente és mindig éhes 
maradok. Ezért kell még naponta Cgy 
ilyen szendvicsért küldenem." 

Ha egy nőtlen embernek 11,680 ko
ronába kerül ez a szerény étkezés 
évente, akkor látható, hogy a családos 
embernek, akinek fizetése nyolc, tíz 
vagy tizenkét ezer korona, nem igreo 
iut ennivalóra, hogy fűtés, viláffitás, 
házbér és ruházatról ne is beszéljünk. 
Ausztriában és Lengyelországban, igaí, 
sokkal többet szenved a nép, de a kö
zépeurópai országok pénzének elérték
telenedését megérezték minden ország
ban egyaránt. 

Amerikainknak igen olcsó az élet 
Oselioszlovákiába'n. /Prágában, K8-
niggratzben, Wittingauban, Brünnbei 
és Pozsonyban a szállodák legjobb szo
báiban laktam és sehol sem fizettem 
.10 amerikai centnél többet a szobáért 
és reggeliért. Prágában fényes ebédet 
ehettem 70 vagy 80 centért és a legfi
nomabb borokat kaptam üvegenkint 
olcsóbban, mint egy dollár. Egy nagy 
üveg legfinomabb Rajna menti Lieb-
fraumilch vagy Hochheimer például 
csak 40 centbe került. Egy nagy üve,* 
magyar pezsgő 90 centbe került és leg 
nlább 10 dollár ára fejfájást okozott. 
Ebéd után a legfinomabb likörökért 
csak öt centet számítottak kupicán-
ként. 

Ha már a tiltott gyümölcsről beszé
lünk, akkor megemlítésre méltó az a 
tény, hogy Csehoszlovákia az egyetlen 
ország közép Európában, ahol valódi 
sört mérnek. A pilseni sör és a bud-
woisi sör még mindig jó, keserű és sbr 
vu, mig a többi német, cseh, osztrák 
és magyar sörök alaposan megbosszant 
iák a sörre vágvó/- szomjas embert, 
"zeknél még az amerikai "near beer" 
is jobb, vagy talán erősybb. A sör an
nak néz ki, színe szép sárga, szaga a 
sör szaga ,tetején szép vastag hab lát 
ható. amely jól esik a szomjas ember 
szemének, de az ize az legjobban a 
*nosogatóvizhez hasonlítható és olyan 
sryönge, hogy még^ a szomjúság oltásra 
8;ncs ereje. Alkohol tartalma aligha-
iem. gyengébb az aludtej alkohol tar
talmánál, 'd« a tényleges tartalmat 
nem tudtam megállapítani, mert az 
emberek itt annyira utálják, hogy még 
beszélni sem szeretnek róla*. 

VALÓDI CSEH SZOKÁSOK 

Az utas, aki Csehországban utazik, 
hamar rájön arra, hogy léteznek kü
lönös cseh szokások. A csehek a ma-

f / ' 
guk életmódja szerint élnek. New 
Yorkban azt hiszik, hogy a bohém £s 
^ bohemian (cseh) az egyet jelent é« 
tz, ki bohém, az ugy él, mint a bohe-
triianek (cséliek), vagyis nappal alszik, 
este kel, haját moVzasan és hosszú für
tökben hordja, fogait nem mossa, kül
sejére nem a/l, millió cigarettát szi stb. 

Az igazi bohemianek (csehek) bi-
'zony nem igy élnek. Sőt ellenben, a 
csehek rengeteg libahúst esznek, min 
den ételükbe keménymagot tesznek, a 
leglehetetlenebb ágyruhát használják 
és este pont nyolckotr ágyban vannak. 
Tehát meglehetős a különbség a csehek 
és a bohémek között. 

Á csehek nagy szenvedélye a kemény 
mag iránt olyan, mint a déli olasz ezen 
vedélye a foghagyma iránt. A cseh 
szakácsné akármit is készítsen, önkén 
telenül a keménymagos dobozba njrnl 
& egy jó marék magot szór az ételbe. 
Keménymagot tesz levesbe, előételbe, 
húsba, halba, főzelékbe, sőt még a 
tésztába is. Ismertem Prágában egv 
amerikait, $ki állandóan egv csíptetőt 

id

ült enni, elővessai a csíptetőt és kisfce-
di a kenyérből a keménymagoit. Ez 
az ember kétszer annyi időt tölt ©1 a 
keménymag kiszedéssel, mint az eves
sel és az orvo«a azt mondotta a minap, 
hogy ha nem adnak neki keménymag 
nélküli ételt, ugy a szegény nemsokára 
a bolondok házába kerül. Csak a cse
hek és németek tudják, hogy mi az 
előnye a keménymagnak az ételben. 
Megkérdeztem egy cseh embertől, hogy 
miért annyira. népszeTÜ a keménymag. 
Yálát vonta és igy felelt: , 

"Miért szereti az északsarki utasé 
a jégestengert?" 

No hát erre még én nem tudtam fe
lelni. 

A csehek nemzeti eledele minden 
kétséget kizárólag a libahús. Prágá
ban lakó amerikaiak azt mondják, 
hogy a cseh állam címerébe fel kellene 
venni a középen a libamellet gombó
cokkal körítve és három "keménymaggal 
a sarokban. A gombóc akkora, mint 
egy base ball és* a csehek a libahús 
után legjobban szeretik. A gombócok 
olyan kemények, hoigy abban az eset
ben, ha háború ütne ki a csehek és ^ 
magyarok közt hát komolyan ajánla* 
nám kézi gránátok helyett. Az, akijr 
pgy ilyen gombóccal fejbetalálnának, 
azt hinné, hogy rászakadt a ház. Ide
genek, akiknek sikerült egy gombócot 
megenni, azon véleményen voltak, 
hogy elnyelték az egyik pyramist. 

TJTBAN' HAZAFELÉ 
' (Folyt, az 1. oldalról) 

tak egy áfryon ülve, cipőik ócska 
papucsokból álltak, sapkája volt 
egyik-másiknak — cigarettája 
egyiknek sem. Láttam amint a 
clrót mögül az öröktől koldultak 
cigarettát. Oomentem és szétosz
tottam közöttük néhány doíbozzal, 
ami a zsebemben volt. Egyetlen 
egy mondta csak: 

— Köszönöm, nem dohánymm. 
Á »zegény már leszokott róla a 

hosszú "nincs" alatt. 
Csodákat beszélnek arról, hogy 

'milyen jók voltak hozzájuik a 
san franciscoi magyarok. Egyik 
se jött hozzájuk üres kézzel, pe
dig jöttek sokan. Az utjuk on
nan Virginiáig három hetiig tar
tott. Azalatt felélték, amit ott 
hz áldozatkész magyarságtól kap
tak. Panamában tiz napig állt h 
hajó és 4000 tonna szenet vett fel. 
Ez nem oly kis dolog, mint az em 
ber gondolná. Th napig szénpor
ban úsztak, a vizbon fürdeni, hoi-
?tt tropikus,hőség volt, nem volt 
szabad, csak a cseheknek, akiket 
ff partra engedtek és egész nap a 
vízben sütkérezhettek. A magya
rokat és va germánokat neín en
gedték le a hajóról. Egy izben 
fiirödhettek csak, akkor is öt 
percig. 

Persze ennek as s magyaráza 
ta, hogy a csehek szövetséges ka-, 
tonákként szerepelnek, mig a ma 
gyarok ellenségest hadifoglyok. 
Különbséget tisztek és legénység 
között nem tesznek. Egy óriási 
rakás szeimét volt pár lépésnyire 
tőlünk. Kérdem, ebeket mikor 
viszik el? Azt mondja Térey: 

— Csak most. hordtuk ki a tá
borból, éppen a tiszteik, raj
tunk volt-a sor. 

íme, Amerika valósággal de
mokrata ország e tekintetben. 
Térey hadnagy a hajón pincér 
volt. Bemutat két foglyot. So
mogyi Kiss József és Erkl Gyula. 
Ők szerkesztették^ a hajón kiadott 
magyar újságot. Kiss József ir
ta, Erkl rajzolta az illusztrációkat 
hozzá. Becsületére válik ez a li
tografált kis újság a szibéiraiak 
nak. Az elkeseredettség és a m i 
gyar hazaszeretet, a "honvágy szó! 
ki minden sorából. Gratulálok 
nekik a lapjukhoz, ők meg nem 
győzik elégszer ismételni, hogy 
milyen hálásak az amerikai ma

gyarságnak azért, amit értük s a 
uzibériaiakért tett. 

— Meg van-e in4í az faezeff, a 
mi a hazaszállításhoz kell! V 

Mindegyik ezt kérdeztet Ez 
fontosabb volt nekik minden már. 
b irnél. Az ember azt hinné, hogy 
most, mikor ők már hazafelé men 
nek, nem érdekli őket, mi törté
nik a többivel. Fz tévedés. Sem
mi más nem érdekli őket ugy. 

— Szent Isten, ne hagyják őket 
ott még egy téleni^ —-^flondja 
az egyik. \ . ' 

Vigasztalom őket, hogy nem 
hflgiyjuk. Akármi történik is, az 
amerikai magyarság ezt sraent kö
telességének ismeri. 

Azután újra panaszkodnak* a 
csehekre. 

Hogy dédelgették a well foglyo
kat. 

n — Mi meleg, s5t forró vizet it-
tank a panamai tartózkodás alatt, 
a csehek annyi jeget kaptak, hogy 
ice creamet csinálhattak, antiyit, 
hogy a többi szomjas és agyoniz
zadt fogolynak eladhatták a fö
löslegüket 10 centért adagonkint. 
A csehek mind harácsolok a 
Mount Vernonon Hiába, élelmes 
nemzetség ez a cseh. Otthon a 
felső vármegyéket, a Panama szo
rosnál a 10 centeket szedték el a 
magyaroktól. Tiz cent igen sok 
pénz a Mount Vernon fedélzetéi, 
éis a Pier No. 2 emeletén a nor-
folki Navy Yardban, mert ők a 
tiz centet a magyar korona érték 
ben taksálják. Nekik az 20 ko
ronát jelent és olyan kevés a 20 
koronájuk. Kérdem, mennyi a 
pénzük ugy átlagban. Talán 2— 
3 dollárja van mindegyiknek ösz 
szevéve. Abból még hat hétig él
ni kell. A Y. M G. A. csinál itt 
nekik kantint .a napokban, ott 
lehet majd 5 centért fagylaltot 
kapni a rettentő hőség eliten. 
Hány öt cent van két dollárban? 
Azután cigaretta is kell, mert a>-
unalom öli őket. 

Arra kérem az amerikai Ma
gyarokat, mindazokat, akiknek a 
helyén van a szivük, hogy küld
jenek egy-egy csomag — akár uj. 
akáa* ócska — ruhát, alsóruhát, 
cipőt, cigarettát: a következő 
cimre. 

• i 
Lieut* Pool Terey, Prisoner oí 

War, Army Base, Pier 2, Nor
folk, Virginia. Térey majd ki
osztja a többi között. 

Szegények, megérdemlik. 
Szebenyei József. 

_ • * * 

Mikor e tudósítást megjelenik 
lapunkban, akkor a magyar fog
lyok már elindultak az "Anti
gone" nevü hajóval hazafelé. 
Igy tehát nem lehet már csoma
got vagy pénzt a hajóra küldeni. 
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Magyarország 
minden részébe -

A LEGOLCSOBB NAPI ARAK MEL1 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

L. B. BURGER, Mgr. 

Dr. Pesseniehier A. 
AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD 

Elvállal mindenféle peres ügyeit 

KNIGHTS OF QOLUMBUS BLDG. 

Ajtó 206. 

A köspontl tűzoltó laktanya mellett 

Telefon:. Automatic 74469 

GUMMIK 
ÉS FECSKENDŐK 

YOONGSTOWNI MAGYAR 
6YÓGYSZERTÁI 
15 SpTÍT^ CoTimonJ. 

JÓ VÉRŰ LÓ 
eladó, 6 éves, jó szerszám és ko
csi. Cim: 1217 Central avenue. 
Lizzie Benish. 

OROVOSIBEJELENTES 
D B. B R O W H 

United States sebész. Specialista 

FÉRFIAK BAJAIBAN 
263 EAST FEDERAL STREET 

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

és 7-töl 8-ig. 
BESZÉLEK MAGYARUL 

iaefc * plperectk-
sK* sósborszeszt 

^yp-m orr e^ül&tor 
/ / / , / / / i  

FILSINGERAURiL 
- OKL.MAGY. GYÓGYSZERÉSZ.-

®*-ORVOSI RECEPTEE 
mérsékelt árak mellett. 
wmmmnmmmmmmmmMmmsm 

ELADÓ v 

egy friss tehén borjával vagy A 
nélkül. Ugyanott 3 szoba az em»* 
leten bérbe adó kis családnak 
vagy magános embereknek. Gimí 
47 Montgomery avenue. 

(10,17,24) ; 

PUSZTA TÉNYEK 
Akar egy Ford automobilt tavaszra? Miért nem ad fog

lalót egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. Havonta 
csak korlátozott számú &épet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kap^a meg a 
gépet. Nem kerül semmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon. 

SODEMAM 
Federal: 2496 ^ Automatic: 6249 

A Universal Service Co. elánisitója. 

NE LEGYEN BETEG! 
Megrongált egészségét ismét vissza lehet állitani. Okvetlenül volt oka betegségének 

hogy meggyógyuljon, okvetlenül szükséges, hogy a baj okozóját keressék meg, Ép 
a baj kutforrását keresem és a gyógyulás magától következik. N 

FEJFÁJDALMAK SZEMBÁNTALMAK GYOMOR BAJOK 
VÉGTAGOK FÁJÁSA ALTESTI BÁNTALMAK 

, legnagyobbrészt idegbajokra vezethetők vissza < 
ÉN A TERMÉSZET GYÓGYMÓDJÁT HASZNÁLOM — PRÓBÁLJA MEÖ 

v ALAPOS VIZSGÁLAT INGYEN" 
Házhoz is megyünk mérsékelt díjszabás mellett olyan esetekben, amikor a tfeteg képtelen 

irodánkat felkeresni. 

PAUL H. STRAND, D. & 
X-suglr képek 

4 JfJLLMER (JHlROPRAKTIKUS INTÉZET VÉGZETT NÖVENDÉKE 
501-4 ÖTÖDIK EMELET, DOLLÁR BANK ÉPÜLET 

Irodai telefonok: Autó 6368—Bell 1655 

GAM JBtiflSSS 
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5 r CAR5 AMD is Használt Autók 
MÉG EGY HETI VÁSÁK, HOGY ELADJUK NAGY RAKTÁRUNKAT 

l^akaritBoa péaxt befektetéafa. A javitás költségei sokszor több,re rúgnak, mint a különbség egy olcsó gép Üf egy főttünk vásárolt g#p IMfaött. 
ENNÉLFOGVA A KÉPZELT MEGTAKARÍTÁS eltűnik az első javitáei számlánál és MÉG TÖBBE kerül, mert több számla jön. SAFETY FIRST 
ftzt jelenti, hogy VEGYEN ott, ahod már 4—500 megelégedett vevő szerezte be gépét. Mi jótállással adjuk el gépeinket és különösen jó feltételeket 
ajánlunk 192a jitf*!*, fcj# fbegy iMMKotlt gépeinket> J04m»itf|}k. "j»j jöf #1, n^zen köftti 4%«sekély feczeggel lefoglalhat egy 
amikor akar. - " ' 

' If' -

könnyű géfekít '$& eoadstebe&et ei,fog£dtjnk cssré be,— törlesztéses feltételek. 

. qtDáMOBILE 8, hét személye*. 
Z OLDSMOBILE 8, roadster * 
! y OLPSMOBILE 6, ttfragép 

t>VERRAND 4, tiwgép 

FO&P 1 tonoif truck, zárt ejedrtaz' e«pr«sp. 

OAKLAND, könnyű 6, Sedan, alkalmi vétel 
BRISCOE 4, túragép, 5 uj gummi. 

mo 4, csaknem uj, alkalmi vétel 
1914 4CAD1LLAC, 7 személyes, jó farban 

' hifi"íWjl: Í •* 
' • í 

* * 

•>.2 

iiyr-s THE fál-SÍATE MOTORS CO. 
J ̂  

>Í^217^WI0^ AVJUTOS tZEMSSN A RAYEN ISKOLÁVAL 

gép ggftkértő. itt vegye gépété * -
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