
1920 JULIUS 8. A M E R I K A I  M A G Y A R  H Í R L A P  1920 JTJLIŰS 22 

3BE E3BG •3BG 3T=1« 
// 

HÍREK youngstown es kornyekerol 
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A Federal Bank vezetői. 

B. F. WIRT 
elnök-igazgató 

HARRY H. GEITGEY 
ügyvezető-igazgató 

Lapunk más, helyén láthatják 
olvasóink a í Federal Savings A: 
Loan Co. hatalmas hirdetését, á 
melyen bejelentik, hogy uj gyö
nyörű bankpalotájukba költöztek 
a West Federal Streeten. A ma
gyarok közül sokan ismerik fen
nek a biztos pénzintézetnek veze

tő embereit, de itt bemutatjuk 
fényképeiket, hogy azok is lás
sák, akik nem ismerik őket. B. F 
Wirt, a bank elnöke, igen derék 
omber, ő és Harry H; Geitgey vol
tak a megalapítói ennek a pénz
intézetnek, a mely kicsiben kezd
te 10 évvel ezelőtt és ma a leg
jobb hírnévnek örvend. 

. és adnak elő, nem tudnak mást, 
S mint sárral dobálni a papi ruhát. 
Ezt már tudja a nép és nem ki-
vápesi rá. "tehát a nép távol 
mafadt öntudatosan a tudatlan 
vörös komédiáról, melyet akartak 
volna adni Yongstownban a fel
világosodás irányában. A youngs-
towniak azonban már annyira föl 
vannak világosodva, hogy tisztán 
látnak át a szitán és tudják azok
ról a bizonyos öntudatos kisded 
játékokról, hogy azok csak nép-
csalás és világbolonditás és nem 
kellenek nekik. A kinek sötét a 
feje, az csak gyújtson vörös lám
pát eszetokjában» magának, a 
youngstowni magyarságnak erre 
nincs szüksége, mert mindegyik
nek feje nyilt és világos és nincs 
szükségük semmi tudatos proletár 
felvilágosodásra. Különben sze
rencse, hogy vannak papok a vi-
'ágon, mert ha nem volnának, 
ngyan kiről beszélnének akkor a 
"udatosan fölvilágosodottak és 
:it szidnának? 

A szibériai halálvonat magyar utasai. 
JÜr atcsinszki íogoty táborból Budapestre. Mit láttak az őt esz
tendei rabság alatt a magyar fo glyok? Hullák a kirakatban. A 
gyclázatos csehek. A kiütéses t ifusz halottai. Ahol minden ha

todik ember elpusztult. 

(A Budapesten megjelenő "Virrcdat" Junius 6 iki számából.) 

Hírek a Szent István Egyház köréből 
Keresztelés. János, Gombica 

János és Lipták Mária fia, szül 
jun. *2Í7. Keresztelték julius 1S-
án. Keresztszülők: Joseph Kile-
sz|ir és Topolovák Anna. 

Temetések. 1, Nagy bánat szállt 
Hauser Tgnác és neje Magyar Er
zsébet családi tűzhelyére. Ugyanis 
kedves egyetlen fiúgyermeküket, 
Ignácot elütötte az automobil és 
pedig oly szerencsétlenül, hogy 
juáius 15->én éjjel kimúlt súlyom 
sebeiben, a városi kórházban. Te* 
mptése végbement^zoanfyattyí dél^; fölnyílik az? elbut jtott proletárok 

szeme és á pokolba "kergetik majd 
i léha és' semmireval>Ó veffiéreítet 

után Molnár TsTVah "teifíetkeza 
iigves rendezése lriellett. A hol :  

dogtalan szülők iránt nagy £ 
részvét barátaik körében. 

2. Ugyancsak fájó szívvel *kell 
mcgemlékeznüntk (&zilágvi Tmré-
né, szül. Simon Ilona, Szilágyi 
Imre hitvesének gyászos kimultá-
ról, aki néhány napi betegség 
után kimúlt jul. 16-án . Temetése 
nagy fénynyel és pompával ment 
véghez remek egyházi szertartá
sok keretében.. Az elhunyt három 
gyönvörii kis fiút hagyott árván 
Természetesen az ilyen esemény 
igen megható és sokan zokogva 
állták körül a pazaron gazdag ki
állítású koporsót. Szegény Szi
lágyit sajnáljuk s őszinte rokon
szenvet érzünk vele szemben e 
nagy csapás folytán. 

El fog maradni a jubileum. 
Ugy látszik, hogy a youngstowni 
katholikus magyarság nem igen 
hajlandó jubilálni, mert a 
mult vasárnap a mise után sen
ki se maradt eldönteni, hogy meg 
iiljiik-e a Szt. István templom fel
építésének 10 éves jubileumát 
vagy sé. Miután senkise érdek
lődik ; a® ügy iránt, tehát elejt
jük ezt a 10 éves jubileumot. 
Ugyanjs tudja mindenki,hogy költ 
sógek nélkül nem lehet megtar
tani egy ilyén ünnepet. Már pe
dig manap mindenki fázik a pénz 
kiadásoktól, amit józan ésszel 
senkinek se lehet zokon venni. 
Amikor egy tonna szén ma $13 és 
mindennap az ára léggömbön 
száll a nagy magasságba, olyan
kor ki-ki azon igyekszik, hogy 
mentül szorosabban tartsa kezét a 
zsebén. És igaza van. Én külön 
ben is nem vagyok barátja a nép 
zsarolásának s nagyon meg va
gyok elégedve, ha ki-ki megfizeti 
azt a dollárt havonkint, amit is
mét joggal el lehet várni minden 
igaz katholikus embertől. 

Orgona-alap. Vannak hivek, a 
kik szeretnének egy szép hangú 
orgonát hallani a Szt. István 
templomban. És teljes igazuk 
van. Egy ilyen orgona nagyon, 

* de nagyon elkelne már a Szent 
* Tstván templomban. És bizonyára 
meg is lett volna, de lett volna 

is már egyéb is, ha az átkozott sztráj 

kok ki nem rabolják a népet és 
el nem veszik tőle a pénzt a szer
vező urak, akik munkás vezér-
kedésből akarnak megélni komoly 
és hasznos munka' nélkül. De 
nemcsak megélni, >mert az kevés 
a munkás vezér uraknak'! ők en
nél többet akarnak. Ők &nom 
szivart akarnak szivni, finom ven 
déglőkben étkezni, automobilon 
járni stb. a proletárok pénzéből. 
Reméljük azonban* hogy végre 

Hírek a ref. egyház 
Lelkész: Geron'lay László. Ma
honing Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnak Qéressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint & lelkészi. 

i sztrájkokkal együtt. — No de 
beszéljünk az orgona alapról. 

Tóth József egyike azoknak, 
'dk lelkesedtek azért, hogy le 
ryen szép orgonája a Szt. István 
emplomnak és megkezdte a mun-
cát ezirányban. Ugyanis a julias 
l-iki pikniken elárvereztefett egy 
virágot, melyre ő maga jelentke
zett $5-ral mint első árverező. Az 
"\rverés behozott $2f>-t, melyet 
fvrokk Bertalan megpótolt $5-ral, 
izv. Horváth Gáborné $*1, Buko-
vies Ráfáel $1, Varga János $1-
ral. Tgv hát az orgona-alap $33-
ból áll, melyet a Dollár Bankba 
teszünk le azzal a szíves kérelem
mel, hogy gyarapításába® járul
janak hozzá a hivek. 

Jön a cirkusz. Azt hitték" a 
katholikus magyar hivek. amikor 
vasárnap két hete cédulákat osz-
fogattak a Szt. Tstván templomnál 
a nagy mise után, hogy jön a 
cirkusz és mohón kaptak azokon. 
De mikor látták, hogy cirkusz nem 
usryanis megunta már, hogy az elv
társ 'Clevelandból felvilágosí
tani," annál kedvetlenebbül váo: 
ták a járdához azokat a cédulá
kat. Egyik boszuságában el is 
szólta magát: "Nem csoda, hoey 
"sryre esik, hiszen folyton bőgnek 
ezek a sok vörös csacsik." És 
csakugyan bőgött a csacsi és esett 
is, de nem dollár-eső.. A dollár
ból vajmi kevés esett a kalapba, 
mert alig voltak jelen, a kiket ér
dekelt Volna a papi ruhának sár
ral való megdobálása. A nén 
ueyanis meunta már, hogy az elv 
társak, mikor cirkuszt hirdetnek 

1. Julius 12-én kereszteltetett 
Mártha és Juliánná névre Dem-
jén Ferenc és neje, Molnár Julián 
na, leánykája. Ker. szülök: Dóka 
Sándor és Péderi Istvánné, szül. 
Kerekes Erzsébet. 

2. Julius 15-én kereszteltetett 
Imre névre Laskai Mihály és ne 
je, Korcsmáros Irma, fia. Ker. 
szülők: Osépke Balázs és neje, 
Kerekes Veronk^a. \.m 

- 3. Julius 18-án keresztrftetett-
János éá István névre Deák Fe
renc és neje, pselle Erzsébet fia. 
Ker. sz.: Kis Gábor és neje, Jun-
ku Mária. % 

,4. Julius 18-án kereszteltetett 
Edward névre Timár Péter és ne-
;e, Demjén Zsuzsánna fia. Ker. 
,z.: Timár piktor és neje Kas 
Mariska. 

A REFORMÁTUS NŐI 
EGYHÁZI BS. EGYLET 

összes tagjait ezúton felkérem 
írra, hogy okvetlen jelenjenek 
meg a folyó hó 25-én, azaz most 
vasárnap délután 2 órakor kez-
lődő közgyűlésünkön.. ~ 

Amint tagjaink mindnyájan 
hidják, arról van szó, hogy egy-
'etünk csatlakozzon a Reformá-
tus egyházi férfi bs. egylethez. 
Ebben a kérdésben bennünket il-
'et meg az utolsó szó, épen ezért 
a most vasárnapi gyűlésen fo
gunk szavazni, ezért fontos tehát, 
hogy minden egyes tag megjelen-
ien. Azon reményben, hogy egy
letünk tagjai kötelességüknek 
^ogiák tartani, hogy azon a gyű
lésen kivétel nélkül mind megje
lenjenek, maradunk tagtestvéri 
szeretettel « . 

Géressy Sándorfié, jegyző. 

SZÖVETSÉGI GYŰLÉS 

A Református Szőve 
youngstowni fiókjának tagjait 
ezennel felkéri a tisztikar, hogy 
a vasárnap délután megtartandó 
eryülésre minél nagyobb számban 
íelenienek meg a református egy 
ház gryüléstermébea. 
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A Budapesten megjelenő "Vir
radat" c. napilapban olvassuk az 
alábbi tudósítást. Szőszerint le
közöljük a megható és megindító 
'eirást, mint beszédes tanúbizony
ságát. annak, hogy milyen mérlie-
terlen szenvedéseken és megalá-
z'tsokon mentek keresztül a mi 
hadifoglyaink. 

Az atcsinszki fogoly tábor egyik 
rab magyarja: Horváth Zoltán 
zászlós mondotta e| a "Virradat" 
munkatársának áz alábbiakat, a 
melyek már csak azért is érdekel
ni fogják olvasóinkat, mert ugyan 
abban a táborban szenvedett öt 
hosszú esztendőt Géressy Ferenc 

| is, Géressy Sándornak, közismert 
I majryár testVérf nkÉek édes test
vére. 

Géressy Ferencről még ma épen 
'így nem hallottak hirt, mint Mi
hók Gézáról, azért mégis vigasz
taló. hatással lpsz a hozzátarto
zókra az a tájékoztató híradás, 
amely igazolja azt, hogy néhá
nyan már szerencsésen haza ke
ni1 tek. 

Íme a tudósítás: 
"A Virradat minapi számában 

megírtuk, hogy hazaérkezett az 
első nagyobb magyarországi fo
goly transzport, melyet rövidesen 
föbb ezren fognak követni. Osó-
'on, a hol az érkező foglyokat 
7viijtik össze, még vannak néhány 
«zázan oroszországiak és egyönte
tű hirek szerint csak Kiev felől 
mintegy négyezren vannak út
ban hazafelé. A háború vala
mennyi fogsága köíiil az orosz 
vrlt a legrettenetesebb, innen 
ludtak legnehezebben hazaszaba-
dulni hős katonáink. Most elér
kezett végre a szabadulás várva-
várt órája. A Kelet-Szibériában 
levőket hajón hozzák haza az 
amerikaiak segnsegével, a töb
biek gyalogszerrel, vonaton teszik 
meg az utat, melyet eddig elvá
gott előlük a front, a cseh ékből 
alakított táborőrség és a tél ke
gyetlen hidege. Jönnek haza. 
viszontagság, száz kaland és ezer 
veszedelem közben. Az átutazó 
magyar tisztek befogadására egy 
villaépületet rendeztek be az And-
rársv-ut vége felé. Beszélgettünk 
nchánynyal itt közülök, akik bi
zony rettenetes események emlé
két hozták magukkal. Horváth 
Zoltán zászlón a következőket me 
sélte: 

< 
— Január 30 én indultunk el 

Vosínszkből, Szibériai fogolytá
borunkból, ahová 1018 októberjé-
ben kerültünk. 

Két és félezpren voltunk ma
gvarok, közöttük 440 tiszt. A tá
bort az utóbbi időben nem őriz
ték, de nem gondolhattunk a ha
zajövetelre a nagy hideg miatt, 
.^rvány is volt c? a vörösök rend
szerint feltartóztatták az utrakelt 
foglyokat és erőszakkal a hadse
regbelépésre kényszeritették. Min
denki,mi tisztek is, a legdurvább 
munkával kerestük meg kenye
rünket. Gomb, kefe, fésügyára-
k°t csináltunk, sok tiszt asztalos 
munkát végzett, vagy cipőt vart. 
Negyven fokos hidegben indul
tunk el. Utunkban vonathoz ér
iünk, melyre mikor felszálltunk, 
irtózattal láttuk, hogy a vaggonok 
tele vannak hullákkal. Ekkor volt 
a Kolcsák-féle előnyomulás és a 
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THE COMMERCIAL NATIONAL BANK 
2J W. Federal St. Youngstown, O. 

JCiild pénzt Maírvarorszáp: minden részebe a 
nat>i legalacsonyabb árfolyam szerint. 

Elfogad pénzbetéteket kamatozás végett, fizet 
4% kamatot betevőinek,. 

Mindenféle hazai üdvben eljár és okmányo
kat lfiállit és törvényesen hitelesít. -* r ' * * * 

r Köller A. Béla, a magyar osztály vezetője. 
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töltöttünk el azzal, hogy a jégre 
fektetett síneken áthuzgáltuk a 
mozdonyokat. 

Kievtől a Lengyelországig ter
jedő utat gyalogszerrel tettük 
meg. 

A lengyelek azt hitték/hogy mi 
is bolshevikiek vagyunk és elzár
tak a berdicseri fogolytáborba, á 
hol hangárépiilrtekben mintegy 
^—4000-en lehettek. Nehezen si
került kieszközölni, hogy Risz-
towszky generális elé kerüljünk, 
aki aztán elismerte tiszti voltun-
kit, a főparancsnoksághoz utasí
tott, a hol fölvettek bennünket 
szabályszerűen és az ő kosztjukat 
ehettük. Itt halV.ttuk, hogy mint 
egy 4—5000 magyar hadifogoly 
van már Kiev környékén hazaté
rőben, akiknek legtöbbje Krasz-
n« jarszk, Tomszk és Acsinszkból 
irriult el. 

Utunk (alatt ugy tapasztaltuk, 
hogy a nép, de különösen a pa
rasztok nyíltan híresztelik, hogy 
megelégelték a vörös uralmat és 
rdiol csak lehet, ártanak is nekik. 
\ Kolcsák-féle visszavonulás al
kalmával igen sokat lelőttek a 
falvakban a katonák küziil. A 
vövösek között, sajnos, van «ok 
mí gyar is. '* 

— Az élelmiszer árak helvsé-
srenkint váltakoznak. Penzában 
i silány feketekenyér fontja 300 
rubel, a vajé 1300. Novo Nikola-
;evszkben már csak 20—30 rubel 
a kenyér fontja Omszktól kelet
be. egy kis állomáson a fehér ke
nyér 4i rubel volt száz versztayire 
oíinan már ismét 300 rubel. 

— A csehek a leggvalázaosább-
ban viselkedtek a magyarokkal 
szemben. Atcsiuszkben egy vo
naton a magyar rokkant foglyo
kat meg akarták harmadolni, mert 
izza! gyanúsították meg őket, 
'lógv fegyvert rejtegetnek a ko
csikban. Ebből persze egy sző 
>em volt igaz és Frischanz alezre-

a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYE^ 

& leggyorsabb és a társaságok által megsza
bott áron. 

ÚTLEVELEK 

az utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzést. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

Wiclr Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Youngstown, Ohio 
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kiütéses tífusszal fertőzött, kiéhe
zett foglyokat vonatra rakva, na
pot ig szállították élelem nélkül a 
dermesztő hidegben, ugy, hogy 
azok a kocsik padlóján fetrengve 
ipegfagytak, vagy éhen haltak. 

Ennek a vonatnak az egyik 
nyitott kocsiján érkeztünk meg 
Novo-Nikolajevszke. A nálunk 
levő Kolcsák-pénznek itt már 
semmi értéke sem volt, ugy, hogy 
emiatt kénytelenek voltunk utun 
kat félbeszakítani. Három hetet 
töltöttünk cigaretta készítéssel és 
árusítással, keresve annyi pénzt, 
hogy megindulhassunk. Gyalog, 
mczdojiyokr^ vapy ütközőkre ka<* 
naszkodva haladtunk Kiev felé. 
Az Irtisz folyónál a vasúti hidat 
felrobbantva találtuk és napokat 

^lesnek, a rokkantak vezetőjének 
^sak nehezen sikerült őket meg
győzni vádjuk alaptalanságáról 
\s megakadályozni, hogy felkon
colják a védtelen, tehetetlen em
bereket. 

— Leírhatatlanul borzalmas 
volt a novo-nil:olajevszki tifnsjp-
járvánv. Ez mindenütt föllépett* 
ahol Kolcsák katonái megfordul
tak. Atesinszkban, Krasznojarszk 
ban, Tomszkban egymásután. No-
vo-Nikolajevszkbcn százharminc
ezer volt a halottak száma, átla
gosan minden hatodik ember el
pusztult. 

Az üzletek már régen nem vol
tak nyitva s ierv a bolthelvisége-
ket, kávéházakat, vendéglőket 
alakították át kórházzá. 

A betegek és halottak az üzle
tek kirakataiban feküdtek. 

Orvos alig, gyógyszer egyálta
lában nem volt. A hullák taka-
rittatlanul hevertek az utcákon. 
Vasárnapokon, mikor egy szovjet 
rendelet szerint mindenki köte-* 
les ingyen közmunkát végezni 
kihajtották a "burzsujókat." és 
a tábor foglya.ít és velük temet
tették el a holttesteket ekrazifc 
tal robbantott gödrökbe. 

A foglyok közül azok, akik Ke* 
let-Szibériában vannak, jót élnek, 
semmiben hiányt nem szenved
nek. Japán és amepikai fenha-
tóság alatt állanak és ők lesznek 
az ekők. akiket hazahoznak, ha 
megindul a tengegrjm való szállí
tás. ' ' • c. •• / • •„> •• • 

Itt jegyezzük meg, hogy a f»-
wlytisztek között általános a 
nanasz amiatt, hogy akik nem meg 
^záHott területen laknak, 600— 
000 korona előleget kapnak, mik 
h megszállott *erületre tartozók 
semmit sem kapnak. Hisszük, 
hogy ez nem marad így továbbra 
is. és legalább itthon ellátjuk 
mindennel hős foglyainkat, akik 
úgyis annyi rettenetes s*e»ved# 
stn mentek keresztül. ( 

Tépelődés , 4 
— TT&yan honnét sz^rríiii^M-

tott az a közmondás, hogy a pénz 

HQSY ALSZIK A BEBI? 
Minden bébi jó egészségéhez szükséges a 
jó alvás. Ha a bébi sir, vagy nyugtalan 
éjjel, az sokszor azért van, mert a táplá
léka nem megfelelő. Ha Ön képtelen 
szoptatni a bébijét, használjon 

EAGLE BRAND 
{Cü.\iJEX±tD l-h LE) 

Az orvosok ezrei ajánl iák és helyeslik. 
Több bébi lett eredményesen felnevelve e 
tejen, mint az összes többi mesterségesen 
készült élelmiszereken együttvéve. 
Az elsőrendű minőség — a mindenkori egyfor
maság — és az olcsóság az EAGLE BRAND-et 
elsőnek teszi meg konyhai és asztali használat
ra. Vegyen egy dobozzal még ma, használja 
minden olyan célra, melyre tej és cukor szüksé
ges. Próbálja meg rizskása — vagy tapioca 
puddingba tej és cukor helyett. 
Hogy bébijét erőben tarthassa meg é& kogy sz 
jól érezze magát, küldje be alanti szelvényt még 
ma és megkapja ingyen Baby Book cimü füze
tünket magyar nyelven. 

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK. 

Alapit** 1837-bem. 

VfljíJn k! pit a welvínyt. JfgyMKf mrit melyik 
künyvecHkét akurja é« adjn jtoatára Még MA. 

í. 

Street 
Baby Welfare Book 

»••••••« 

•••••%••••••< 

Otty 

fltate 
Becipe Book 

beszél ? 
— Furcsa, hát nem vetted ész

re, hogy majdnem minden papir-
bankón női fej van?! 

ELADÓ 
Jersey tehén, 5 éves, jó tejelő. 
Cim: Markovics Mihály, 1373 
Poland avenue. . 

PRICE SÁNDOR 
az egyetlen magyar ügynöke a 
Western-Southern Life Insur

ance Co. 
itteni irodájának 
5-6 Federal Buildiftf 

Telefon: Auto., 3294c 
Youngstown, O. 

[PMRTtCTUlaR-CLQTHES PKOPUl 

Mi készítjük é legjobb 

- - - Youngsiownbah 
Miért fizet többet, 

*50 $40 $60 
Pittsburgh 

"íoungatown 
• '« Oanton 
Btet Liverpool 

Lorain 17-19 West Federal Streett 

Cleveland 
Kilea 
Akron 

New Cut|| 
Warren -


