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Csehoszlovákia belügyeinek jgaz tükre. 
"Saturday Evening Post'* figyelemreméltó cikke a közep-eürópai viszonyokról. — 

Roberts, a cikk irója, nem fél az igazságot megirni, noha elkészült, arra, Hogy 
a csehek megtámadják. — A cikk teljes fordítása folytatólagosan jelenik meg la
kunkban. Olvassa el mindenki. 

Kölcsönkenyér visszajár J 
Uta Kenneth L. Roberts. Magyarra fordította Neményi Miklós Ernő 

"P III • II I !• • 

(Megjelent * Saturday Evening Post május 29-iki számában) 
(Folytatás.) 

A IIBÁK mamA&A 
A liba a legközönségesebb eledel 

Csehországban ahol mindenki nevel li
bát. Automobilon tettem egy utat 
északi Csehországban egészen a Bude-
tenlan-lig (Smideták hegysége), akol 
a nagyobbrészt németekből álló lakos
áé* külön köztársaságot kiáltott ki a 
fegyverszünet megkötése után. Ugyan 
Cf>ak autón hajtattam Morvaországon 
keresztül. Ezen az utón annyi libit 
láttam, hogy azelőtt álmodni sem mer
ten volna ennyi liba létezéséről. Min
den házból libák rohantak automobi
lunk felé és nemtetszésüknek hangos 
sziszegéssel és nyakuk nyújtásával ad-
*fk jelét. Utunkat gyakran csapat 
aÍ4m állották el a libák, amelyek han
gos gágogással tiltakoztak ellenünk. 
Mindenhol liba, liba, liba. Csuda tudja, 
hányat gázoltunk össze. Ahol csak me# 
állottunk enni, csak libát kaptunk (li
te levest, liba májat, liba mellett, sült 
Illát, vagdalt libát, főtt libát, liba 
aprólékot, no meg liba pástétomot. 
libahús finom eledel karácsonyra vagy 
fljinepnapra, de liba, délben, liba este, 
a$p-nap után mindén héten, az más va
lami. Egynehány ht^ liba koszt után 
Ség a leglelkesebb libabaráton is 8 

'k4,r>yás ingere vesz erőt és rosszul lesz, 
csak messziről is hallja a libák gá-

gOgáfeát. 
Talá« Hi H soli millió liba, naetyet 

éveüte leölnek Csehoszlobákiában, az 
a sok tollas dunyhának. A vidé-

In»n minden kunyhó, a városban min 
étn lakás és a szállodákban minden 
szobában tollas dunyha és ágynemű 
ttlftlhaté. (Itt Roberts leirja, hogy 
mennyire nem szereti a tollas ágyne
műt.) 

A Hoover gyermek táplálóbizottság 
vezetője Csehoszlovákiában Arthur, 
0. Ringland kapitány, aki a háború 
alatt a hadseregbeu szolgált és a ki az 
Egyesült Államok erdészeti osztálya
ién teljesített szolgálatot a háború 
•lőtt. Ringland kapitánynak öt ame
rikai asszisztense van. Ezekkel fel
tátotta Csehoszlovákiát 200 kerületre, 

•melyek városaiban helyi bizottságok 
lÉtézik a gyermekek segélyezését. így 
tibát 200 kerületi bizottságon kivül 
l^ég vagy 3000 helyi bizottság is mű
ködik. Ezeknek az utján az amerikai 
élelmet 550 ezer gyermek élvezi. 

Az amerikaikat természetesen nem 
érdekli a cseh politika, amely csak 
Munkájukban akadályozza őket. Még 
di'k beszélni sem szeretnek C9eh poli
tikáról. Az amerikaiak azért vannak 
Cbehoszlovákiában, hogy azokat a gyr 
niekeket, akik megbizható orvosi véle
mény alapján élelmezési segélyre szo-
ftlnak, élelemmel ellássák. Az ameri-
$#iak nem törődnek a gyermek fa já
rul, nemzetiségével vagy vallásával. 
Ha a gyermek éhes, ugy séljuk az, 
kogy étellel lássák el. De a nép, amely 
neV körében dolgoznak, nem mindig 
gondolkozik hasonlóképpen. Sok vá-
tosban, ahol a csehek vannak többség
iben, a csehek ugy szeretnék intézni az 
^látást, hogy német gyermekek ne 
kapjanak enni. Az oly városokban, a 
kbl a németek vannak többségben, vi-
iront ezek szeretnék a cseh gyerme
kiek elől az élelmet elvenni. 

Ar American Relief Administration 
fénytelen volt ezekkel a tényekkel szá
molni és nagy óvatossággal állitotta 
Jfesze a helyi bizottságokat, ugy, hogy 
lkokban minden elem képviselethez ju-
fbtt. Minden bizottságban egyforma 
gfeámmal vannak németek és csehek, 
öletve szlovákok és magyarok vagy 
•lyan nemzetiségek, amelyek abban a 
kerületben élnek. Például emiitették, 
hogy Novi Paka városban az egyik 
s* mzetiség képviselőinek sikerült ma-
P&hoz ragadni a hatalmat és első dol
guk az volt, hogy azt követelték, hogy 
e$ak az ő nemzetiségükhöz tartozó 
jgvermekek kapjanak enni. A tömeg 
siegtámadta az orvosokat nagy zür-
Wivar uralkodott, aug végre A rendet 
lelvreállitották. 

1ELSŐ ZAVABOK 

- Mindezek nagj'oa kellemitleaül érin
tették aa amerikaiakat, akik avval a 
gpménynyel jöttek C^ehoszlová^iába, 

a $i^tal állam lakosait egyértel-
nüen és összetartó munkában találják. 
£vek ugylátszik elfelejtették azokat a 
áürzavaros via^uuv uiií, aaiőlyck az 
Egj'i'sült Államokban uralkodtak a for
radalmi háború vagy a polgárháború 
igtán- Elfelejtették aat is, hogy Cseho-
aciovákia ügyét oly politikusok és tfiplo-
ataták vezetik, akik 1918 október 28-
füt, cilinderes és szaloakabátos alakju
kat a tükörben megbámulták, elsétál
tak a kormány palotához, kogy elő-
saör életükben éllamvezető muijkához 
lássanak, dacára annak, hogy maguk
ban azon tűnődtek, hogyan is kell egy 
ni köztéreaság gépezetét eli*4itaai. 
^ b«]fá vii^lyaK wwlyfll 

rikodvetiewtüc aa amerikaiakat és 
{lesKzimistikusakká teszik őket, mind 
régi dolgok. Ugyancsak régi a csehek 
viselkedése ellenséggel és baráttal széni 
ben. Történetírók és megfigyelők, a 
kik különösen es feltiinően csehbará-
tok voltak, ugy iroak a csehekről, mint 
akik különösen agresszívak, de ugyan
akkor szüklátóköritek és korlátoltak 
politikai szempontokban. A csehek 
egyik legnagyobb bámulója kijelenet-

te, hogy „amig a csehek haladása más 
tereken igen szép eredményeket mutat 
fel, addig a politika terén elmaradtak 
és hogy nem képesek kiváló politikai 
vezetőket produkálni. Ezért veszte
getnek annyi időt és energiát meddő 
nyelvkérdésekre, ezért követnek de-
struktiv és obstruáfó (romboló és aka
dályozó) politikát, ami által aztán so
kat vesztenek ugy a belföldj mint a 
külföld jóakaratából. 

A csehek és a németed közStt a' Vi-
szAly olyan öreg, hogy 'az amerikai 
i atonák kedvenc szavajárása szerint 
mir szakálla térdig ér (már t. i. a vi 
sxály szakála). Természetesen ugy a 
németek, mint a csehek azt állitják. 
hogy ők jöttek előbb az országba. Ér-
iekes, hogv amikor Európában két nem 

zet egy darab fold miatt vitába kezd, 
mindig avval kezdik^ 1 hogy bizonyít
ják, hogy ők értek előbb oda, mint a 
má?ik. így az oláhok és a magyarok 
minden kétség kizárásával azt bizo-
uvitják, hogy ők előbb laktak Erdély
ben, miut a másik. A magyarok és 
tótok egymást felülmúlják a hazugság
ban a fel földet illetőleg. A csehek és 
a németek ezer évre visszamenőleg bi
zonyítanak. 

Külföldi ember nem sokat ad arra 
hogy ki lakott n vitás területen előbb. 
Ha a hollandusok annak az alapján 
követelnék maguknak New Yorkot, 
hogy ők voltak ott az első letelepülők, 
kinevetné őket a világ. I>e az törté
nelmi ténj*, hogy Csehországban volt 
cseh állam 1200 évvel ezelőtt is. Ab
ban az időben a csehek véres háborúkat 
folytattak a szomszédos német törzsek
kel. Néha a németek kerekedtek fe
lül és ilyenkor Csehország gyüszünyi-
vé zsugorodott össze. Máskor a cse
hek kergétték meg a fémeteket és 
ilyenkor Csehország megnőtt, mint a 
vízbe dobott spongva. A harc a né
metek és csehek között évszázadról év 
századra rendese« megujult. Nem ma
radt el még soha, épp ugy, mint kará
csony ünnepe sem marád el soha. 

Ugyanez a faji harc tart ma is. A 
németek gyűrték a cseheket, most a 
csehek visszaadják a kölcsönt. A vi
szony a két nemzet között ma semmi
vel sem jobb, mint azelőtt és nagyon 
v;<lószinü, hogy semmivel sem rosszabb, 
dacára annak, hogy a németek azt ál
lítják, hogy nem t&rhetik tovább a cse
hek uralmát. 

A németek (három milliós gyürü a 
hat millió cseh körül) vadul ordítanak. 
! pnaszkodnaki, hogy nincs módjukban 
a törvényhozásba befolyni, hogy isko
láikat elveszik tőlük, hogy kényszeritik 
őket arra, hogy a tarbár cseh nyelvet 
használják, hogy kereskedelmi tárén 
megkülönböztetik őket, és kogy Bem 
tür'.k mindezt tovább. 

A MINISZTERELNÖK NÉZETE 

A németek irtózatos panaszorditásá-
val Bzemben áll az a tény, hogy Cse
hoszlovákia cseh része földrajzi egy-
ség Egy hatalmas fensik, melyet kö
röskörül hegyek öveznek, az egész ter
mészetes várat alkot. Ez Csehország 
és skinek nem tetszik, annak kuss. Ha 
a németeknek nem tetszik, akkor azok
nak kuss. Ha amerikaiak nagy tö
megben vándorolnának Csehországba 
és aztán hosszantartó üvöltésben tör
nének ki, mert nekik valami nem tet-
szi, ugy akkor nekik is kuss. Ha a cse 
heknelq, akik az Eyyesült Államokban 
tjnek, nem tetszenek az ameci&ai szoká
sok ,törvények' és ideálok — valamint 
az amerikai iskolák — akkor nekik is 
kuss vagy takarodás az országból. 

A csehek álláspontja az, hogy Cseh
ország a cseheké. Hasonléképpen az 
is a felfogásuk, hogy Szlovenszkó, Ru-
sinia és Magyarország egy réssé is a 
cseheké. De most evvel nem akarunk 
foglalkozni, amikor Csehországról ma
gáról beszélünk. 

De a csehek levesében egy nagy légy 
usrkál. Németors7Í>g északra fekszik 
Csehországtól, Ausztria pedig délre. Ha 
Aurztria kezet fog Németországgal és 
nincs kizárva, és a kettő komolyan fog
lalkozna avval, hegy összetörik Cseh-
szágot, ugy a három millió német, aki 
a cseh határon él, nem igen görditene 
akadályt utjukba. 

A csehek nagyok voltak az Ígéretek
ben az elmúlt év alutt. pe a szomszé
daik és igen sokan lakosaik kÖ£Ül azt 
állitjákj,' hogy ígéreteiket nem tartják 
ba, -é nlmetatoek agplorma jogokat 

Levél Szibériából. 

Is saját iskolákat ígértek más egyebe
iken kivül, de valahány némettel talál
koztam Csehországban 1920 február 
havában, mind hangosan, nyiltan és 
megvetően azt állitotta, hogy az igé 
reteket nem tartottak be a csehek. 

Többek közt megkérdeztem Tuííi 
prat, a cseh miniszterelnököt is ebben a 
kérdésben. Tusár ur boismérte, hogy ;• 
németek és a csehek között igen sok 

uszály van. Szavait jellemezte a.dip 
omácie ke.iete és a miniszterelnöki op

timizmus. így kijelentette, hogy 
a kémeteket, mi-nt a cseheket még mu 
dig a régi gyűlölködés dominálja és ve
zetőik nem tudják a multat elfelejteni 
— innen a gyűlölködés. Az mondt?. t -
vábbá, hogy a nérretek nert büntetik 
a multak hibáiért és hogv több szabad
ságot, nemzeti politikát és kulturát jej' 
gednek nekik, mint a békeszerzódé' 
Nem mondotta azonban , hogy ezt mi 
kor kapják meg. Az iskól^kérdésbc:i 
azt mondotta, hogy korlátozásra pénz 
ügyi okokból volt szükség és szontoruan 
'illapitotta meg, hogy ezt a németek 
igazságtalannak tartják. 

"Végül," (mondotta Tusár, "eléir-
iük majd azt az időt, hogy a két nem
zet közös gazdasági érdekei állandó 

békés együttélésre fognak vezetni." 
A Csehoszlovákiában lakó németekre 

nézve nagy olőnv, hogy ők csehoszlo-
vák és nem osztrák vagy német alatt
valók. Tgen sok o-ehoszlovák harcolt 
mindvégig az osztrák hadseregben és 
mégsem korlátozzák őket és nem resze-
sidnek a legyőzött ellenség megveté 
sében. Csehoszlovákia nincs boycott 
alatt. Ez ma nagy előny közép Euró
pában és a németek is részesei. A leg
több német békülékeny, ha nem is 
mendja hangosan. A csehek óhaja 
hogy Csehországot elcsehesitsék, köny-
nven megérthető különösen a benszii 
lött amerikai áltnl. De még a legben-
szi.lött'ebb amerikai is bajt jósol a cse 
hegnek, ha nem kezelik a németeket 
kezt.vüs kézzel a közel jövőben. 

A TÓT NÉP 

A Csehoszlovák toraaefpő tét sarká
ban a viszonyok olyanok, hogy a jöve
vény fejfájást kap és elhaló hangon 
könyörög aszpirinért. A helyzet ott 
jendkivül bonyolult, sőt annyira bonvo 
lult. hogy a Nemzetek Ligájának épp 
annyi esélye van a gordiusi csomót 
megoldani, mint egy yizüón^k „így 
kulcslyukon átbújni. 

A tótokat nem nagyon ismeri * vi
lág. Az amerikai azt hiszi róluk, hagy 
legalább tizenöten vagv liuszan laknak 
egy szobában a legnagyobb piszok kö
zepette. Én sok tót községben jártam 
és a tót népet mindenütt kellemesen 
vonzónak és sz^retereméltónak talá^ 
tam. A házak egyszerűek, takarosak 
és kényelmesek. Minden tót paraszt
asszony a saját maga által kézimunká
zott ruhákat hordja, ágyneműje és 
asztalneműje szintén házi gyártmány 
Csaknem mindegyik tót asszony maga 
festi ki a szoba falakat és pedig oly 
szimmetrikus díszítésekkel és oly riki-
tó színekkel, ho.7y a meglepett idegen 
csaknem szeme világát veszti a bámu
lattól. Vagyis más szóval a tótoknak 
jű síz izlése és szeretik a szépet. 

A tótok nagy hátránya az irástudat 
lan&ág. Közel 1000 év óta Szlovákia 
Magj'arország része és ez alatt az idő 
alatt a magyarok elnyomtak mindent, 
ami szláv volt. Vagyis a magyarok 
megakadályozták a tótokat, hogy mir.t 
szlovákok fejlődjenek. A tót nyelvet 
csakis a népiskolákban taníthatták. 
Ha tót magasabb műveltségre vágyott, 
Ugy magyar iskolába vagy egyetemre 
kedett mennie. A magyarok előnybea 
részesítették azokat a tótokat, akiií 
magyarul beszéltek és az ilyenek- köny 
nyen jutottak hivatalhoz. 

Tehát csaknem az össses müveit tó 
tok elmagyarosodtak. Vannak embe 
rek, akik nagyon elitélik a magyaro
kat, mert nem engedték meg a tótok
nak, hogy középiskoláik és egyetemeik 
le?yenek. És lám, mi Amerikában 
nem engedjük meg a nemzetiségeknek, 
hogy iskolákat tartsanak. Mi minden 
kit amerikanizálni akarunk, hogy egy 
sé? és össztartás uralkodjon az ország
ban. s. 

Tény azonban az hogy a tótok, akik 
n":n jártak magyar iskolába, irástudat 
lauok, mig^ar" tótok, skik magyar isko
lába jártak, elinagyarosodtak és gyak
ran előfordul, hogy mig a magyart ki
tűnően beszélik, elfelejtettek tótul. 
Ezek az elmagyarosodott tótok mindig 
ellenzékben voltak a magyar kQrmány-
nyaj szembea, de sz egyetlen óhajuk 
az volt, hogy autonomiát kapjanak Ma 
gyarországtól -r— de soha a a, hogy füg
getlenséget vagy autonomiát kérjenek 
Csehország alatt. 

(Vége következik) 

A FÜRDÉS ÁLDOZATA 

Pestről irják: Az újpesti Itana-
£gból a vizmütelep közelében egy 
tilz éves fiu holttestét fogták ki. 
Miután a halott teljesen ruhátlan 
volt, valószínű, hogy fürdés kö^ 
b e j i  f u l l a d t  a  r i z b e . ;  

az 1 ső oldalról) 

" Egymást megértve dolgozni a 
hű nemzeti céljainkért" —•> hatjr* 
ma át minden iga& magyar lói
két s igy a harc, ha nehéz is, de 
felemelő,en boldogitó. Nem ad 
tuk fel mi sem reményünk egyet
len szálát sem, hogy célhoz jutunk 
és ugy hozzánk nőtt ez, hogy az 
"amerikai magyarság" nagyará 
v.yn munkálkodását bizonyító hi 
rek is csak egy erős faji öntudat 
örömkönnyeit csalják szemünkbe 
Benne van ez vérünk minden 
cseppjében s ez a mi erősségünk 
— s a mely nlp hazáját ugy szer? 
ti, f.ttól azt el nem vehetik sohi. 
A mi á magyarországi nemzeti 
ségi terelést illeti, azt maguk sem 
hiszik, akik oly nagygyá neve1-
ték. Száz és száz más oka van 
Minak, hogy oly jóakarólag akar 
jfili megtanultam az egész világ 
7a1 a kis népek szabadságánal 
íltaluk szőtt meséit, holott egv 
ezeréves, együtt átélt mult erő-
szálai tartanak mindent és mir 
denkit. A mese lehet szép és káp-
rázlató a gyermekévekben és má 
moros időkben, de a szent legen
dákon itt e nagy idők történet1 

igazságainak felismeréséhez a gon 
dolkozás és való érzés vezet. ' 

Nem gfeándékom politikailag 
foglalkozni a Magyarországon le
folyt "veres időszakkal, "a reak 
eionárius irányzattal" sem, nem 
az Oroszország heléletében leját
szódott politikai eseményekkel. 
m< Ívbe belesodortatott oly sok 
hadifogoly magyar is. Ma mé<? 
neT» ismeri a nagy világ előtt 
mindaz, ami itt történt — de ne 
kunk tudni kell — és önöknek is. 
— hogy az a keret, melybe millió
kat egymás mellé rakott a sors 
gzoszélye, épp pgy nem volt szi
lárd és állandó mint annak alak 
iai. A hadifogság és eme óriási 
lázban fetrengő ország fergetege 
az, melynek számtalan zugából 
minden eszközze1 dobták le a sze
rencsétlen hadifoglyot, hogy el 
keseredett, enei eiátlan hangulati
ban álmodott vagy parancsolt, 
rákényszeritett útra keljen. 

Majd tisztá^ya lesz e kérdés is 
év ugy mint azo» magyarok ügye, 
kik a lekapesf'ltnak mondott te
rülethez tartozván, nagyrészben 
máris elmentek tőlünk, el ismer w 
azon államokat.. Mi nem lehetünk 
birák, csak -sggnii&ői a sajt-eok 
mindennek. * 

Fa ha majtT minden elcsende
sül kezdődik egy uj kor — s * 
tapasztalatokon egy ujabb nem
zedék! 

Ön levelében megemlítette, 
hogy kedves öcscse Krasno ja rák
ban van — mindjárt éredklődtem 
a most táborunkba került bajtár
saktól, kik 1919 dee. havában 
még ott voltak. A tábort nem 
tudták evakuálni, igy ő is ott ma
ralt. ismerték többen, jó egész
ségben volt és anyagilag sem szen
vedett különösebben. Csitátí'i 
nyugatra lévőkről most nem tu
dunk közelebbit. Egyeseknek 
szórványosan sikerül felénk el
jutni s szerintük a nyugat feV' 
való hazajuthatást teljesen lehe-
tetelennek látták. A járványok 
és más mizériák száma nő. Mim 
értesültünk, megkísérlik — a 
Vemzetközi Vereskereszt részéről 
hozzájuk eljutni, — ők állítólag 
minden támasz nélkül állanak 

Mi, akik most a véletlen foly
tén talán egy politikailag holt
pontra jutott részen vagyunk és 
a tenger parthoz közel, elérhetők 
minden külföldi bizottság részé
ről, sem tudnánk mostani helyze
tünkről távolról sem megnyug
tató képet adni — de annál job
ban érezzük ezen bajtársaink mos 
tani helyzetét. A mi reményeink 
megvalósulása is messze van 
még, de azzal a reménynyel fekhe 
tünk, hogy mégis csak közeledünk 
a szabadulás napjához. ' 

Ez minden, amit meg kívántam 
Öni.ek irni H egyúttal üzene' 
jminden az ön közelében levő de
rék honfitársamnak. N«m érz&m 
magam feljogosítottnak, hogy a 
nyilvánosság előtt többek nevé
ben beszéljek általános, bennün
ket érintő ügyekről igy rész
letesebben nem foglalkozhatom az 
amerikai magyarságnak ugy az 
otthoniak", mint' érdekünkben ív 

jnisitott nagyarányú áldozatkész
ségével sem, azonban biztosítha
tom önöket, hogy mindannyiunk
ban oly jóleső érzést váltott ki az 
önök megértése és önzetlen mun
kája, hogy annak eredményeit 
biztosra véve, közel érezzük ma
gunkat önökhöz és e tudat igen 
becses marad részünkre. 

Hazulról még mindig nem kap 
tam közelebbi hirt, bár amerikai 
rokonaim utján küldtem levele 
ket, de szives ajánlatát elfogad
va, közlöm szüleim cimét — arr?% 
kérve önt, szíveskedjék megirn', 
hogy egészséges vagyok és kellő 
en informálni: Csorba György, 
Nagykálló, Szabolcs megye. 

Megírom amerikai rofcónaim 
cimeit is: 1. k .Cseprega Jánot, 
Clearfield, Éigfer avej, Pk A , 
Cleveland, O. 

2. Major József, 333 % 124th 
it,. New York, N. Y. 

Kérem Őket is értesíteni, hogy 
^z első levelüket és abban jelzett 
küldeményeket megkaptam — 
többször irtam azóta, de további 
leveleket még nem kaptam. Ké
rem informálni őket is, különö-
•sen az általam :s irott (t hazauta
lási költségek fedezése" ügyben 

Ha oly rövid lenne még itt 10 
tünk, mint ön is irja, ugy talán 
ezek lennének az összes kéréseim 

és most még egyszer hálás kö
szönetet mondok szivps jóindula
táért azon reményben, hogy meg
érkezésem után lehetek még vi
szontszolgálatára is, vagyok ha-
yafias üdvözlettel tisztelő hive 

Csorba Ferenc. 

i.—Most kaptam épen a 
youngstowni újságra hivatkozás
sal egyik földimtől levelet: Ko 
váes Ferenené, 38 Parnell st., 
Yoiingstown. O . 

KÜLD 
Magyarország 

minden részébe 
ik LEGOLCSÓBB NAPI ÁBAK MBLUETf, 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL, . 

UTUNK is ELINTÉZÜNK 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

PU B. BUBOES, Mgr. 
•w U'H'I 

NE TÉRJEN VISSZA AZ Ó-HAZÁBA 
betegen, megfertőzve, családjához. Bajával és betegségével másokat 

is szerencsétlenné teheti ha nem gyógyítja magát). 

Jöjjön el hozzánk, mi értünk a bajához ! 
Gyógyszerészi gyakorlatainkat a budapesti és kolozsvári orvosi 

egyetemen és klinikán szereztük. Erenkiviil éveken át v. gyógyszerésze 
a hires New Yorki Német Kórháznak és Polyklitükáliak stb 15 évi 
tapasztalatunk biztosíték arra, hogy férfiak és $cut és chronikus 
idült bajait biztos eredménynyal gyógyítják. Ssivesen Utunk minden
kit és tanácsot ingyen adunk. 

Orvosságainkat haaai okleveles gyógyszerészek készitil^ 

Kien patika tulajdonosa okleveles Ohio állami gyó?yszccéBz és rtíf^ész. fJhr. 
OhÍQ Állami Gyógyszerészeti Testület megválasztott rendes tagja, ezenkívül tagi» 
még a következő gyógyszerészi testületeknek: Amerikai Vörös Kereszt, New Yorki 
<• yógyszorénzi Testület, National Drug Clerks' Association Yoongatownl yástsi 
Gyógyszerészi Testület ttb. 

Megváltó Gyógytár 
MAGYAR PATIKA A PENNSYLVANIA ÁLLOMÁSNÁL 

V 

\ 
<1 
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Dr. Pesseniehner A. 
AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD 

Elvállal mindenféle peres ügyeket 

KNIGHTS or COLUMBUS BLDO. 
Ajtó 206. 

A kttsiponti tűzoltó laktanya mellett 

Telefon: Automatic 74458 

Dr. Vágó Pál, 
okleveles hazai gyógyszerész 

vegyész 
v,' koavéd gvógyazerés? ÍJ 

nagy 

Filsinger Aurél, 
okleveles gyógyszerész és vegyék 

v. kórházi gyógyszerész; 
tulajdonos 

i 

MAGYAR ORVOS ITT MINDEN IDŐBEN TALÁLHATÓ! 

Ü g y e l j e n  a  p o n t o s  c i m r e !  

OROVOSI BEJELENTÉS 
D B .  B R O W N  

United States sebész. Specialista 

FÉRFIAK BAJAIBAN 
863 EAST FEDERAL STREET 

a Watt Street közelében 
M órák: 10-től 12-ig. 2-141 4-ig 

é3 7-től 8-ig. 
BESZÉLEK MAGYARUL 

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

(10,ir,24) 

ELADÓ 

egy jó karban levő, uj tire-oH&al 
ellátott 7 személyes tura automo
bil. Bővebbet megtudhat Csépke 
Balázsnál, 73 Washington street, 
East Youngstown. Ugyanott két 
festőnek való létra és dzsek is el
adó. 16 W. Federal St. 

•m 

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

nagy választékban esküvők és temetésekre 

THE KAY-DJMQND CO. 
33-36 N. PHELPS ST. YOUNGSTOWN, 0-

Szemben a Salow szállodával 
Bell telefonok: Main 661$ és liláin 3298. Automatic; 6168 

S500000-os Csődtömeg-Kiárusítás 
Villanyos Felszerelések és Világítási Cikkek 

, Egész raktárakat el kell adni, bogy a hitelezőket kidégithesaük. A mi 
y«f«teségünk az ön nyeresége. Száz és száz alkalmi vétel uj csillárokban, 
gyönyörű asztali lámpákban és villany felszerelésekben. Sétáljon egy block-
ot nyugatra a Spring Commontól és 50 százalékot megtekarit bevásárlásán. 

AZ ÖSSZES CSTLLÁBOg 
FÉLÁRON 

A mi aj választékunkban a legszebb 'mintákat. 4a 
a legújabb éa legfinomabb üveg ellenzőket találhatja. 
Az egész raktár fél áron kerül eladásra. Az árba a 
Szereié* £iftca líészp^j^i^.^ 

MEGTAKARÍT 50% OT , 
$12-tol $15 értékű asztali lámpák $0.00 * 

Gyönyörű minták művészies üveg ellen
zőkkel. OlvaBÓ lámpák féláron. 

$30-os asztali lámpák csak $13 ' 
Gyönyörű áttört művű éa művésziesen faá- • 

tett minták, amelyeket ilyes áron soka B4M* 
vehetett. 

$7—^$8,50-os hálószpba lámpák $4.75 
Csincís, kedves lámpák, sziues sely^jn. el

lenzőkkel, nagy választékba^ 

• $lQ-e» villamos kályha $3.50 
Ezeknek ára $5 aagyban. C$ak néhány 

. van belőlük Vigye el az önét holnap reggel. 
Selyem ellenzős lámpák 

Gyönyhü minták, mihagony állványokkal, 
v Hatalmas álló lámpák, melyek diszei lehet-
. liek otthonának, $30 és $45-oa értékek. 

«&19.75-től kezdve. 
'$60-os Royal v^llai^r ^.eprő $45 

• Ez a közismert yiljjmfi»92m 
a  l e g j o b b  a l k a l m i  v é ^ a í .  ,  ; '  * » ? •  /  

CITY ELECTRIC CO c-.'VV' 

•}.» % -i. 

'i l 
i81 W<** Fedelei Street Egy blocknyin » Spriü^ Oommomtól 

t ' '•'* '* " , ' Vj' 'l -7/ 
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