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HARRY L. DAVIS 
ft^etgnépsgerübb kormányzójÉÖlt 
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Öhio államban az ősszel kor
mányzó választás lesz* Az elővá
lasztásokat már augusztus 10-én 
tartják raegg,hoy azon kiválasszák 
a pártok jelöltjeit, akik egymás 
ellen a harcot novemberben fel
veszik. A republikánus jelöltek 
közül egy ember magaslik ki egy 
jó fejjel a többi közül. Ez az em
ber Harry L. Davis Clevelandból, 
aki lemondott a polgármesteri ál
lásról, amelyet éveken át nagy 
eredménynyel viselt, hogy a kor
mányzói IMfisra pályázhasson. 
- " fcsyik Vezércikkünk foglalko-
gik-H*rry L. DayitoeL. Ahhfip láfr 
hatják olvasóink, hogy mit ír ró
la egy befolyásojs daytoni lap. Ré
szünkről csak arra hivjnk fel az 
olvasók figyelmét, hogy Davis 
megérdemli a magyar születési? 
amerikai polgárok legteljesebb tá
mogatását, mert 

A munkások barátja, 
A bevándoroltak bebizonyult 

barátja,-
Egy nagy város ügyeit sikerrel 

vezette, 
Nem hypokrita, hanvm liberá

lisan gondolkozó ember, aki ellen
ei a szigorú száraz törvényeket. 

MUNKAVISZONYOK 

A héten nem állott be változás 
a munkaviszonyokban. A gyárak 
oly erővel mennek, mint azt a 
munkások száma megengedi. A 
hét elején ugy látszott, mintha a 
szervezett lemez munkások, akik 
olyan gyárakban dolgoznak,' a 
melyeknek az Amalgamated As-
socation of Iron. Steel and Tin 
"Workers» munkás szervezettel 
szerződésük van, esetleg sztrájk
ba lépnének jnlius 1-én. De da
cára annak, hogy egyezség még 
eddig nem jött létre a munkások 
és a munkaadók közt, az uj szer
ződést illetőleg, valószinü, hogy a 
régit addig érvényben tartják, 
mig a Columbusban ülésező bi
zottságok megállapodásra jut
nak. 

A vasutak sztrájkban még nem 
állott be változás. A béremelés 
tmintegy 22 százalék, vagyis 38 
cent lesz óránkint és pedig má
jus l-ig visszamenőleg, de a-
sztrájkoló vasutasok követelni 
fogj4kr ran^sQrozatu^ 
tását. i* 

10YHÁZI PIKNIK 

\ A Szent István magyar római 
IfcEttholikus egyház julius 4-én ren 
dezi szokásos nagy évi piknikjét 
az east youngstowni Zupp-farmon. 
Az egyház piknikjei mindig a leg-
nagyobbszerü események I közé 
tartoznak. Reméljük, hogy áz 
id*i sem lesz kivétel és a ma&yar 
fkg teljes számban keresi fel a 
farmot, hogy ott kimúlássá magát. 

PONTOS ÜGYEK A 
NAGYBIZOTTSÁG ELŐTT 

Lapunk más helyén közöltük a 
nagybizottság tisztikarának fel
hívását a szombat esti gyűlésre. 
A gyűlés egyetlen tárgya az Ame 
rikai Magyar Szövetség 'hétfőu 
kezdődő konver.cijónak megbe
szélése. Bizonyara még emtékoz 
nek a .nagybizottság tagjai arra, 
hogy a mult évben csakis Youngs-
town önérzetes és céltudatos fellé
pésének köszönhette az amerikai 
magyarság, hogy a Szövetséget 
megmentettük a jövőnek. Nem 
vallottunk szégyent teselekedetünk 
kel. A szövetség ma megfelel hi
vatásának és éppen a mostani kon 
venció az, amely végkép megerő
sítheti a haladás utján. 

Javaslatok és indítványok ke
rülhetnek a szombat esti nagybi
zottsági gyiilés eléi Ha ezeket az 
indítványokat a nagybizottság 
mint a youngstowni összmagyar-
ság tényleges képviselője magáévá 
teszi, ugy azok a youngstowni de
legátusok által lesznek előter
jesztve és pártolva- Folytassuk 
a tavaly kezdett munkát. 

Az idén csak upy, mint tavaly, a 
nagybizottság küldi ki*a képvise, 
löket a főgyülésre az összes egy
letek és egyházak nevében. Tdén 
is, mint tavaly, arra kérjük a nagy 
bizottság tagjait^ hogy lönként 
vállalkozzanak arfa, hogy saját 
költségükön tegyenek eleget ha
zafias kötelességüknek. 

Tudomásunk szerint már vagy 
20-an készülődnek a részvételre. 
A nagybizottsági tagok közül, 
mint halljuk, ott lesznek a kon
vención IIabodás% Gusztáv elnök,, 
Neményi Miklós titkár, Főt. Vác-
laky Sándor, aki a Szent István 
egyházat is k-'pviseli, Föt. Suba 
Ernő, a rzént *£prgy egyház ré-
'>zér<il,'"®ptal a slcó fly orgy alelnök, 
Horváth István alelnök. Debrócz-
ky András, a Verhovay egylet 
lOa-ik fiókjának ülnöke, Mihók 
Sándor, Czene Oábor, Gogdány 
Grábor, Molnár Mihály, a Kossuth 
kör elnöke, Tomory Tstván, a Pe
tőfi egylet elnötep, Vaskó Ferenc, 
Druga Mihály, Oimeisz Károly, 
Buckey Károíy, Péli Ferenc, Fi !-
linger Aurél, Hámory Gusztáv, 
Grosshandler N.. Tóth István mé
száros, Bartha Péter, Éber Fe
renc, Mixich Gáspár, Ress József 
és még sokan, akik készülődnek. 
* Kérjük a nagybizotsági tago
kat és azokat a szövetségi tago
kat, akik részt akarnak venni 
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Mit üzent a 'Verhovay-Egylet 
Horthy Miklósnak ? 
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A Verhovay Segély Egylet uj tisztikara 
a. napokban tartotta első gyűlését H&zletonban. B 
gyűlésen Daragó József közp. elnök a követkecó je
lentést terjesztette be, amelyet jóváhagytak: 

A Clevelandban megtartott Konvenció^ 
megbízott azzal, hogy a Verhovay Segély 
Egylet tiltakozását a magyarországi munká-, 
fok megbotoztatása, a zsidók üldözése, vala
mint a Habsburgoknak a magyar trónra való 
visszahívása ellen kábel utján tudassam Ma
gyarország kormányzójával, Horthy Miklós
sal. 

A megbízásnak eddig nem tettem eleget* 
mert a Konvenció után olyan hirek jelentek 
meg, amelyek teljesen cáfolták a fehér terror 
létezését. Többek között az a hir látott nap
világot, hogy az angol munkásbizottság is 
megállapította, hogy Magyarországon sem 
munkás, sem zsidó üldözés nincs és ha vol» 
tak is szórványos esetek, amelyekben erősza
kosságok történtek, a magyar kormány azók-
4hft felelőssé nem tehetf. » 

1 
. V - '  

1 Sajnos, a cáfoló hirek nem bizonyultak 
falónak, mert Konvenciónk óta ujabb szé
gyenteljes erőszakosságok, sőt gyilkosság ele 
terténtek |0^gyaror&sáff íövárosá^an, EudA-
^esten. -;\v. 

A tettesek annytra Ismerteit ,hogy végire 
úgynevezett katonai különítményeket ftíl 

ellett oszlatni. 
Szerettem volna azzal a tisztviselők gyű

lése elé jönni, hogy felesleges a Konvenció 
liatározatát végrehajtani, mert Magyaror
szágon megszűnt a fehér terror. Sajnos, eltT 
Hem tehettem, mert e féktelenség olyan naggr 
fnéretü, hogy annak megakadályozására a. 
Világ szállító munkásai bojkottot hitÁrTTttilr 

*••^1 a magyar kormány ellen 
P* 1 Meg vagyok győződve, hogy a magyar nép 

éppen ugy elitéli a terrort, mint mi. Azért 
Is kértem táviratomban Horthy kormányzóig 
hogy annak tartalmát tudassa a magyar nép-

•í - pel, mert szükségei?, hogy az megismerje a 
$ fcírnagyobb amerikai magyar testület azon 

álláspontját, amely szerint elítéli a megté
vedt városi intelligencia és a városi csőcsi* 
|ék garázdálkodását. • 

"#~4 

1 
1 kábel s2övege: 

"A Verhovay Segély Egylet husfclfljSjjtézer keresztény magyar tagjának 
CHevelandban ülésezett delegátusai eg|i§tngulag utasítottak arra, hogy ne
jükben tiltakozzam Kormányzó urnái § munkások üldözése és botozása, a 
zsidók bántalmazása és a Habsburgoknak a magyar trónra való visszahívása 
ellen. •' 

A huszonötezer amerikai magyarnak a tiltakozását abban a reménybeé 
közlöm Kormányzó úrral, hogy azt wilfcen késedelem nélkül tudomására 
adja Magyarország népének. 

v - w ' '  ' '  d a r a g ó  József, ' 
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terror és; e 

lésen, hogy a Szövetség ügyeit 
megbeszélhessük. 

ELFOGOTT BICIKLISTÁK 

(N.) Éppen ma éheztek a ma
gyar lapok. Az utolsó szám a ju
lius 13-iki Agódva és szívszo
rongva vártuk e lapok érkezését. 
Bennük kerestük a Budapesten' 
és az országban junius első heté
ben történteket. Rövid kábel hi
rek ugyanis, amelyek az ameri
kai lapokban jelentek meg, véres 
zavargásokat emlegettek. A za-

a | vargások kapcsán Grant Smith 
konvención, hogy okvetlenül je-: budapesti amerikai megbízott ko-
!enjenek meg a szombat esti gvü-1 moly felterjesztést tett a wash

ingtoni kormányhoz. A jelentéB 
lényege szintén megjelent ameri
kai lapokban. Grant Smith külö
nösen zsidóüldözésekről számolt 
be. 

Megérkeztek a budapesti lapok, 
de azokban zavargások hírét, 
azok pontos tudósításait hiába ke
restük. Ellenben találtunk hir
detményeket. Az egyikben a mi
niszterelnök, az akkori Simonyi 
Semadam, mert azóta talán már 
kétszer is megbukott, — újból ki
hirdette a szigorú statáriumot. A 

I másikban Soós hadügyminiszter, 
nagy szigort igérve, hadjáratot; in
dít "felelőtlen egyének ellen," a 
kik egyenruhában, amelyet jogo
san vagy jogtalanul viselnék, 
"visszaéléseket követnek el a 
nemzeti hadsereg nevében." , 

Ugyanakkor olvassuk Apponyi 
Albert gróf jászberényi beszédét, 
amelynek során a zsidókérdéssel 
kapcsolatban azt mondja, hogy a 
személy és vagyon biztonság egy
formán illeti meg Magyarország 
minden polgárát. Ugyanakkor a 
nemzetgyűlés színe előtt izgalmas 
zárt ülések v.tán Huszár Károly 
volt miniszterelnök élesen felelős
ségre vonja av kormányt Héjjas 
Iván karhatalmi főhadnagy egy 

A rendőrség a hét első napjai
ban öt biciklistát tartóztatott le, 
a kik nem törődve a városi sza
bályrendelettel őrületes sebesség
gel száguldottak végig az utcá
kon. 

A legnagyobb büntetést- ac a 
biciklista kapta, a ki kedden ebéd 
után szélvész módjára rohant ke
rékpárjával a Market Streeten, 
hogy a járókelők nem is mertek 
az utca egyik oldaláról a feásikra 
átmenni. ' 

A büntetéseket a rendőrség 50 
és 100 dollár között szabta meg. 
Ezt jó lesz megjegyezni azoknak, 
a kiknek motorciklijuk van és a 
kik gyorsan szeretnek hajtani a 
forgalmas utcákon. Vigyázzunk, 
lehogy magyarok is kerüljenek a 
"fekete lisztára." 

•tói* 4 . 1  
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. BETÖRŐK A PATIKÁBAN 
Szerdán virradóra eddiig még 

ismeretlen tettesek betörtek a 622 
Oak Streeten levő Moack-féle pa
tikába, ahonnan kivitték a kézi 
pénztárt és az ut^án hagyták, mi
után annak .60 dollárnyi tartalmát 
magukkal vitték. Hogy hogyan 
kerültek a betörők a patikába, az 
ma is rejtély, mert az összes aj
tók zárva voltak szerda reggel, 
mikor a pénztár eltűnését felfer 
AajrtAlr • • •=«' * •>.'V ' - •/ UVAtCA* 
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lain. Szemünkbe ötlik egy nyffet-
kozat. Szmrecsányi György, a 
nemzetgyűlés egyik alelnöke, szó
lal meg mint &z Ébredő Magyarok 
Egyesületének alelnöke. Tiltako
zik Szmrecsányi. Tiltakozik: az 
ellen, hogy az ő egyletét avval 
gyanúsítják, hogy az rendez min
denféle zavargásokat. Kijelenti, 
hogy ha voltak ilyen zavargások, 
azokat "felelőtlen emberek," a 
kik "befurakodtak" az egyletbe, 
okozták és szigorú házitisztogatást 
ígér. 

Elővesszük a nagyító üveget és 
a pesti lapok napi hírei között 
keressük a zavrgásokat, amelyek
nek áldozatairól a hatalmas ame
rikai lapok legnagyobbrésze az 
első oldalon számolt be. No vég
re ott találunk nyomra. "A rend-
ség hivatalosan jelenti, stb. stb. 
Mit jelent a rendőrség hivatalo
san? Békésen tüntettek az Ébredő 
Magyarok. A békési tüntetőket 
békésen feloszlatta a rendőrség. 
Csak így. A feloszlatás után né
hányan ismét összeverődtek. Az 
egyik este meglátogatták a kor
zót és a Hungária szálloda terra-
szán két embert ólmos botokkal 
fejbevertek. Csak igy békésen. 

I Négy tüntetőt lefogtak magas-
rangu tisztek, akik az eset szem
tanúi voltak. Mind a négy az Éb
redő Magyarok igazolványával 
igazolta magát. Hármat elenged
tek. Másik este hasonló jelenet 
az Angol Parkban. Itt már va
lamivel többen voltak. Egyenru
hás emberek vezették a tömeget. 
A vendégeket alaposan elverték. 
Másnap a városligeti tóban egy 
fiatal, négy évet a fronton szol
gált nagykereskedő hulláját ta
lálták. A hatósági vizsgálat sze-

nyilatkozatáért, amelynek sorai rint szivét bajonettel szúrták át. 
közt ott a fenyegetés, hogy ''még j Más kép. "Az éjjel két ember ke-
kutyább dolgok is következnek.'' | rült életveszélyes sebekkel a kór-

Tovább lapozunk a hazai lapok házba. Mindkettőn bajonett szu-
nagyon megcenxurázott és meg-, rásokat állapítottak meg az orvo-
nyirbált, szegényes külsejű olda-1 sok. Más kép. A pesti lapok ál

landó napihir cime "A Duna ha
lottai. '' Ugy látszik mánia Pesten 
a vizbefulás akár önszántából, 
akár más szándékából. Egy hét 
alatt ilyen cimek alatt 12 férfit cs 
nőt találtak a Budapest alatti Du
na menti falvak határában. Más 
kép. A Gellért hegyen szivén és 
halántékon lőtt gyárigazgatót ta
láltak. Azt hiszik öngyilkos lett. 
Hogy m|ért? azt nem tudják. — 
Egy Duna-Tisza közötti vasútál
lomáson legyilkolták a főnököt, a 
feleségét és még két vasutast. 
Azt hiszik, rablógyilkosság volt. 
Más kép. A nemzetgyűlés előtt 
panaszkodik egy képviselő, hogy 
egy tiszthelyettes ráparancsolt, 
hogy vegye ki a gomblyukából 
azt a piros rózsát, melyet neje tű
zött oda. A képviselő megmond
ta, hogy kicsoda, mire azt a vá
laszt kapta: "Már nagyobb urak
kal is elbántunk." Végül figyel
meztette, hogy ha nem vigyáz, 
Somogyi Béla, a meggyilkolt, meg 
csonkított Népszava szerkesztő 
sorsára jut. Más kép. Egy má
sik nemzetgyűlési képviselőtől 
egy magát Ébredő Magyarnak ne
vező ember 4000 koronát zsarolt, 
mert különben ... Elég. 

Mindezeket kiböngészheti aá 
ember, ha nagy figyelemmel ke
resi a híreket a hazai lapokban. 

Ezek után leülhetünk töpren
geni: "Van-e terror (t. i. fehér), 
mert verös az már volt Magyaror 
szágonl " 

• _ ; • • ;v' 

Talán nem is kellene töpren
geni, Talán élt bennünk a meg
győződés, hogy igenis van Ma
gyarországon terror. Legyen az 
"fehér" vagy "ébredő" vagy 
"különítmény" vagy "Héjjas" 
stb. terrornak jelezve. Talán már 
azelőtt is olvastuk a sorok között. 
Talán már azelőtt is hallottunk a 
cenzúráról. Talán tudtuk, hogy 

(Folyt, a 2. oldalon)' % 

Zászlószentelés Warrenben. 
A Warreni Első Magyar Férfi és Női Ba. Egylet 'Jtílfüi 5-én fáit-
ja amerikai zászlójának felszent elési ünnepélyét a Walnut Streeten 
levő Bomán Hallban. Az ünnepély műsora. A templomi szertár-
tást a zászló szegek beverése, azután bankett éfc hajnalig* tartó< 
— táncmulatság fogja követatí. ' ^ 

X'rt.i 

V 
A warreni magyarság egyet

len egylete: a Warreni Első Mag 
var Férfi és Női Betegsc^Pyző 
*>ylet julius 5-én, hétfőn tartja 
amerikai zászlójának felszentelési 
;innepét. 

A rendezőbizotság élén 7>ruga 
?!i» ály elnpkkel már minden elő-
l:és*r,1etet megtett, hogy a közön 
s«'g minden tekintetben meg le-
fryen elégedve és amint mi érte-
süliünk, az ünnepély a legnagyobb 
siker jegyében fog lezajlani, 

A rendező bizotság újságok ut
án szíves szeretettel meghívja 

Warren, Niles és Youngstown 
ojíópz környékének magyarságát, 
valamint a szó<banforgó városok 
magyar egyházait és egyleteit. 

Az ünepély sorrendjét az aláb
biakban adjuk: 

1. A vendégek fogadtatása déli 
12 órától kezdve az Erie vasút ál
lomáson és a villanyos vasút vég
állomásán. 

2. Gyülekezés a Walnut Stree
ten levő Román Hallban déli fél 
kettőtől déli 2 óráig. 

3. indulás a templomba déli ? 
órakor, ahol Várlaky Sándor 
youngstowni magyar római katho-
likus plébános felszenteli az egy
let uj amerikai zászlaját. 

4. A szentelés befejézt§v?l 
marcsolás vissza a Román Hall
ba, a hol a magyar Hymnusz el-
éneklésével kezdetét veszi az ün
nepély. A" beszédek elhangzása 
után következik a zászló szegek 

f%**Veré«e."-~ —: •- - -»• 
5. Este hat órakor kezdődik a 

társas vacsora, a melynek befe
jeztével hajnalig tartó tánc köevt-
kezik. - ! 

A vmingstowni Nagybizottság 
legutóbbi gyűlésének határozata 
értelmében a tisztikar felkéri az 
összes youngstowni és ast youngs
towni magyar egyleteket, hogy 
ugy amerikai, mint magyar zász
lóikat küldjék ki Warrenbe a 
zászló szentelésre. A legjobb út
irány Warrenbe az Erie vasút 
vonata, amely déli 11 óra 55 perc
kor indul Youngstownból. A ki 
nem m<jhet a vasúttal, az vegye a 
warreni villamost, vagy ha van 
autója, akkor jöjjön ki autón. 
A vasúti és a villamos állomáson 
a rendező bizottság várni fogja a 
vendégeket. \ 

A rendezéséig gondoskodott jég
hideg hűsítőkről és pompás, izle-
netes ételekről. A zenét Codla 
Gyula vonós zenekara fogja szol
gáltatni. 

1 Miután a zászlószentelés jlő-
kj?szitő bizottság a rend kedvéért 
tudni óhajtja az ünnepélyen részt 
vevő egyházak és egyletek név
sorát, azért kérjük ugy az egyhá
zakat és egyleteket, valamint a 
magánosokat, hogy jelentsék be 
jövetelüket a bizottság elnöké
nek, a kinek pontos cime: Druga 
Mihály, 651 East ave., Warren. 
Telefonja: Automatic 2452 R. 

A rend és a pontosság uky kí
vánja, hogy a vendégek legké 
»őbb déli 12 órakor a Román Hall
ban legyenek, azért, aki eljön, az 
ne késsen, mert a rendező bízott 
ság nem várhat a vendégekre az 
állomáson félkettőnél tovább. Ha 
tehát valaki később jönne, az kér
dezze meg bárkitől, hogy merre 
van a Walnut streeti Román Hali 
és jöjjön oda. A maresolás a 
templomba pontosan délután 2 
órakor kezdődik, tehát épen ezért 
ne késsen senki sem. Aki esetleg 
elfoglaltsága miatt nem jöhetne 
a templomba, az jelenjen meg este 
6 órakor a Román Hallban, amikor 
a .beszédek és a zászlószegek be-
verése következil^ 

A warreni magyarságnak ez lesz 
# legelső nagyobb szabású ünne

pe, épen ezért hisszük és remél 
jük, hogy a youngstowni magyar
ság hatalmas számban fng megje
lenni, hogy ezzel is igazolja a test
véri szeretet nemes igazságát. 

Lapunk szerkesztőic, akit 
ünnepély egyik szónokának kér
tek fel, hagy sajnálatára nem je
lenhet meg személyesen a zásztó-
szentelésen. Az Amerikai Magyar 
Szövetség konvenciója okvetlen 
megkívánja Clevelandba menetét. 

Az Amerikai Magyar Hirlap és 
szerkesztőnk képviseletére azon
ban felóértük Mihók ' Sándort, 
lapunk munkatársát és a "Szabad
ság" youngstowni irodavezetőjét 
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\Kl NEM ÉLTr . , , . 
CSAK SZENVEDETT 

Egy szegedi magyar asszoxíy 
levele, akinek a férje Szibériában 

sínylődik. 
A napokban ismét kapott lew-

let Szegedről Mihók Sándor, aki 
több Szibériában sínylődő magyar 
hadifogoly üaeneteK • közvetíti 
a hozzátartozókrak. 

A levélírók a szibériai fogoly
táborokba járó magyar újságok
ból vették ki Mihók Sándor cimét, 
\ ki minden héten kap 2—3 ilyen 
'evelet. Legutóbb a Szegeden la
kó Ruzsicska Jánosné kereste fel 
soraival, a ki többek közdtt * ki
vetkezőket irja: 

"Május 7-én kelt megnyugtató 
reménykeltő levelét még ma-

his 28-án megkaptam, de nagy el 
eogtoltságom miatt nem tudtaái 
•lőbb válaszolni. Ugyftnis frivatal 
ba járok és azonkívül odahaza:» 
vannak teendőim. 1 ' 

A múltkori levelemben már ír
tam, de remélem, hogy ön nem 
veszi rossz néven, ha megismét
lem, hagy a megélhetés nagyon 
lehéz, de ha a férjem itthon vol-
ia, akkor könnyítve lenne Szomo
rú sorsomon mindeuféW tekintet
ben. , í 

Azért nagyon kérem, ha leve-
"em vételekor a szibériai foglyok 
nég nem volnának útban, akkor 
cérem, ha lehet, minél előbb szál-
itsák őket haza a jószívű ame
rikai magyarok, mert ez az élet 
uár egészen tűrhetetlen és borzasz 
'óan keserves. Megemlítem, hogy 

an egy 5 éves kis leányom, a kit 
iz apja 2 hetes korában látott 
itóljára. Borzasztó a sors kegyet 
'ensége, hogy a végletekig kinos 
bennünket. 

Előre nem látható csapások ér-
ietnek bennünket, mint például 
zegény Belovits főhadnagyot, a 
:i a férjemmel Szibériában rabos
kodik és a ki 1914-ben ment el 
Szegedről és bizony nagy gyász
ba jön haza, mert 27 éves szépsé-
res feleségét május 31-én temet
ték el. Hét éves leánykája si-
etía. 
Hála Istennek egészséges fa

gyok, de a télen a spanyol influ
enza engem is ágyba döntött. P»i-
zony nagyon féltem, mert csak 24 
^ves vagyok, augusztus 15-én lett 
hat éves házassági érfordulónk 
és mégis csak kilenc hónapot vol
tam együtt a férjemmel. Bizony 
én még nem éltem, csak szenved
em. 

Lázas türelmetlenséggel várom 
kedves levelét, a melyben értesít, 
hogy a férjem már hajóra szállt 
és azt is tudassa kérem, hogy mi
korra várhatom?" 

A fenti sorok beszédes tanúsá
gai annak, hogy a férjeiktől meg
fosztott szegény magyar fcnyák 
milyen lelki kínokon és szenvedé
seken mennek keresztül. Épen 
ezért kettős emberi kötelesség se
gíteni a magyar foglyokon, a kik
nek kiszabadulása javára az ado
mányokat szívesen elfogadjuk és 
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