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A "Saturday Evening Post" figyelemreméltó cikke n kSzép-európfti viszonyokról. — 
Roberts, a cikk irója, nem fél az igazságot megirni, noha elkészüli arra, hogy 
n csehek megtámadják. — A cikk teljes fordítása folytatólagosan jelenik meg la
punkban Olvassa, el mindenki. 

«aap. JÜL 1920 JULIUS 29. 
/ 

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

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

Annak &z emlbernek, «É1 éveken át 
ellenzéki politikával foglalkozott, vé
gül a vérébe megy át az ellenzéketke-
dés. Végül mindenféle kormányt el
lenes. Természetévé válik a destruk
ció és nem gondol épitő, alkotó mun
kára. A közép Európában uralkodó 
pártok legtöbbjének tagjai egész éle
tükön át ellenzékben voltak és ezért 
most nem tudnak alkotó elveket kö
vetni. Most, miután ők vannak kor
mányon és csak saját magukkal szem
ben lehetnek ellenzékiek, ezt meg is te
szik* EJbben (hasonlítanak a monte-
negróiakhoz, akik született verekedők 
és, miután kifogytak a külső ellensé
gekből, egymás közt verekednek. A tó
tok ellenzéki politikát követtek. Elle
nezték a magyarokat. Most a csehek 
ellen fordultak, — nem erőszakkal. 
<sak ellenzéssel Még nem érték el azt 
a pontot, hogy el akarnának szakadni 
a csehektől. Valóban a tótok maguk 
sem tudják, hogy mit akarnak. Min
den idegenszerű' és uj előttük. Szlo-
venszkóban négy nagyobb politikai 
párt van és egyiknek sincs határozott 
programja. 

Ami pedig a cseheket illeti, azok
nak a főcélja, hogy a csehekböl é» tó
tokból egy népet csináljanak, ezt egy
általában nem szeretik a tótok. A cse
hek, mint aat már ebben a cikkben 
előbb emiitettem, kemény nép. Vallás 
ntrn játszik nagy szerepet életükben. 
Cselt katonák szétromboltak sok tót 
utmenti szent helyet, amelyek minden
felé találhatók Szlovenazkóban. Mikor 
én Pozsonyban voltam, cseh katonák 
berontottak a székesegyházba és lever
ték a magyar oltár sarkait. Aztán a 
csehek szocialisták. Csehország nagy
részt szociáldemokrata. A szociáldemo
krácia, amely most Németországban, 
Ausztriában, Olaszországban és Cseh
országban uralmon van, nagyon közel 
jár a bolsevizmushoz. Vannak írók, 
akik a szociáldemokráciát kúszó bolse-
vizmusnak nevezik. Alapja, dacára a 
szociáldemokraták tagadásának*.- osz
tályharc és minden vagyon közössé té
tele, Tegye ezt az olvasó * pipájába, 
gyújtson rá és meglátja, hogy a füst 
ragyogó bolseviki vörös lesz. * 

A TÓT BONYODALOM ( 

Mindezek a dolgok nem tetszenek a 
tótoknak. A tótok szelidek, konzerva
tívok és nagyon vallásosak. Birtokol
ják földjeiket és ezért nem kell nekik 

. szocializmus. Szlovenszkóban nincs 
elegendő intelligens ée tanult tót, hogy 
az állami és iskolai állások tiz száza
lékát betöltsék. így az állásokba cse
heket ültetnek, akik Prágából jönnek. 
Igen sok esetben ezek az importált 
tisztviselők inkompetensek. Sokan kö 
zülük hencegnek és garázdálkodnak. 
Soknak nem valami nagy a véleménye a 
tótokról és ezt lépten-nyomou éreztetik 
velük. Természetesen ezek a dolgok 
nagyon fájnak a tót népnek. 

A csehek hallani sem akarnak arról, 
hogy a tótoknak autonomiát adjanak. 
Ennek oka az, hogy Szlovenszkó lakos
sága annyira kevert, hogy egy meg
választott tót parlament bármely perc
ben hirtelenül a Magyarországhoz való 
csatlakozást szavazhatná meg. Egy 
tót vezér igy magyarázta nekem a hely
zetet: "Szlovenszkó lakosságának öt
vennégy százaléka tót, harmincegy 
százaléka magyar, nyolc százaléka né
met és hét százaléka ruthén. A tót 
parlamentben volna vagy 160 tót kép
viselő és 140 más nemzetiségű és a tó
tok sem volnának mind, cbehbarátok. 
Sokan közülük szivük mélyén magyar 
érzelműek. Tehát miután nem va
gyunk. biztosak a parlamenti többség
ben, Szlovenszkó nem kaphat autono
miát. 

Szakértő megfigyelők nézete szerint 
a tótok és csehek viszálya megszün
tethető volna, ha a csehek türelmesebb 
álláspontot foglalnának el és nem gya
nakodnának annyit. Szloven&zkóban azt 
állítják, hogy tele az ország cseh spic
likkel. Ugyancsak ezek a szakértők 
azt állitják, hogyha a csehek nem tud
nak megbízni a tótokban, akkor jobb 
lesz, ha minél hamarább megszabadul
nak Szlovenszkótól. 

Akármilyen bonyodalmas és veszé
lyes a cseh-tót viszony, annál sokkalta 
rosszabb a csehek és magyarok viszo
nya Szlovenszkóban. A csch-magyar 
gyűlölködés a legjobb példája annak a 
száz percentes, nagyszerű, példa nél-

t: i' kül álló gyűlöletnek, amelyet a béke 
^ konferencia keltett életre Középeurópá-
kersx ban z» amely ezt a földrészt a Balkán 
1??^ államok nívójára sülyesztette le. 
»>> ? Az öreg osztrák és magyar monar-
«#*•''! sohia helyén alakult államok csaknem 

, íkátsser annyi katonát tartanak fegv-
4r *•vériben, mint a régi monarchia a. há-
y ' T'bosu. előtfr. Minden határt hájamsz,o-

rosan jfrizmBk* Minds* darab ipad-

gyászt a legszigrubfe vizsgálatnak ve
tik alá a határoknál. 

Középeurópában m&r nem mondhatja 
az utas: "Ezensvagy azon a napon el
utaztam erről vagy arról a helyről*' 
Középeurópa Egyesült Gyűlöletei nem 
engedik ilyen szabadjára az utazást. 

Manapság az utas csak akkor utaz
hat, ha útlevelét kellőleg láttamoztat
ta és megkapta a rendőrségi távozási 
engedélyt. Ha megérkezik egy város
ba, azonnal jelentkeznie kell a rendőr
ségen. Ha egy országból a másikba 
készül, ugy engedélyt kell kérnie az 
ország elhagvására, engedélyt kell kér
nie arra, hogy a másik országba belép
hessen és engedélyt kell kérnie minden 
más országtól, amelyeken utja keresz
tül vezet. Sokszor egy napba belekerül, 
mig egy. láttamozást megkap. Ameri
kaiak, akik a legnagyobb előnyben ré
szesülő utasok, sokszor fénytelenek le
velekkel igazolni, hogy nincsenek poli
tikai érdekeik, mielőtt megkapnák az 
utazási engedélyt. Gyakran még kü 
iön engedélyt követelnek bizonyos or
szágrészek meglátogatására. A jó vo
natok katonai ellenőrzés alatt állanak, 
ezeknek használatához még külön ka
tonai engedélyt is követelnek. Jegyet 
és helyet ajánlatos három héttel előre 
lefoglalni, ha az utas nem akar az egész 
uton állani. 

utazások, ai&ehjrek a háború előtt 
három vagy négy órát vettek igénybe, 
most gyakran 15—20 óra hosszat tar
tanak. Ennek oka a liosszadlamas út
levél vizsgálat a határokon. Prágá
ból azelőtt 12 óra alatt elérhetett az 
ember Ungvárra, most két napig tart 
az ut. Bécsből Budapestre öt óra alatt 
ment a gyorsvonat azelőtt, most 14 
óra hosszat tart az utazás. Sokan ta
lán azt hiszik, hogy túlozok Dehogy, 
még enyhítem a leírást. Tgy mikor 
Lengyelországból utaztam Ausztriába, 
saját szememmel láttam, amint öt em
bert ledobtak a "Szövetséges Ex
press "-röl azért, mert elmulasztottak 
rendőrségi engedélyt kérni, hogy el
hagyhassák Lengyelországot. Dacára 
annak, hogy jegyük és útlevelük rend
ben volt, kénytelenek voltak nagy 
költséggel és sok kellemetlenséggel 
visszamenni Varsóba. Magyarország
ból Ausztriába menet 200 embert lát
tam egy kis szobába zsúfolva. Ót óra 
hosszat tartott a podgyászvjzsgálat. A 
prágai amerikai konzulátuson találkoz
tam egy amerikaival, aki sirt dühében 
mert a csehek, akik a határon pénzt 
és gyanús okmányokat kerestek nála, 
tly kíméletlenül bántak vele, hogy a 
mikor kabátját feltépték, leszakították 
összes gombjait. Még sok, sok ilyen és 
ehhez hasonló esetet tudnék elmonda
ni. De hagyjuk ezt most. 

A cseh-magyar gyűlölet. legfőbb 
fészke Pozsony vag.v ahogy a csehek 
elkeresztelték Bratislava. Ez a varo." 
Szlovenszkó fővárosa. Régente a ma
gyarok székvárosa volt. Évszázado
kon át ott koronázták a magyar kirá
lyokat. Lakosainak legnagyobb része 
német és magyar, köztük itt-ott szór
ványosan tanult, elmaeryarosodott té
tek. A temetőkben a sírkeresztek fel
iratai kizárólag magyar és német Írást 
mutatnak. 
. Ma az egész város cseh. Tizenöt
ezer magyart túrtak ki állasukból és 
otthonukból, toogy helyet teremtsenek 
ugyanannyi eseh tisztviselőnek, cseh 
tanitónak és cseh kereskedőnek, aki
ket ugy szálitattak le Magyarország
ba. A magyar tanárokat kidobták az 
ősrégi pozsonyi magyar egyetemről. 
A városnak cseh nevet adták. Az ut
cák jelzéseit és a kereskedők cégtáb
láit mind csehre változtatták át. 

A város előtt, az osztrák és a ma
gyar határon dnét sövények, lövészár
kok, gépfegyverek és katonaság kere-
kitik ki az elcsehesitett magyar város 
képét. 

Azel&tt vitlarÉsáa járt Pozsonyból 
Bécsbe. Akik ma használják ezt vo
nalat, azoknak 100 méterrel a határ 
előtt le kell szállni és miután átmen
tek a cseh szöges dróton és kiállták a 
szigorú határvizsgálatot, beszállnak 
egy másik villamosba és igy mehetnek 
Pozsonyba. 

A magyarok olyan vadul dühösek a 
csehekre, hogy csak annyit kell előt
tük mondani, hogy "cseh" és már a 
guta környékezi őket. A majjyarok azt 
állítják, hogy a csehek olyan területe
ket foglaltak el, melyekhez egyáltalá
ban nem volt joguk. A magyar had
sereg a fegyverszünet megkötése után 
elpárolgott és' akkor o csehek minden 
ellentállás nélkül megszállották Po
zsonyt. A magyarok azt állítják, hogy 
ha lett volna magyar hadsereg, Ugy 
ezt soha sem tehették volna meg. 

A i-sehelE azért foglalták el Pozsonyt, 
mert Szlovenazkóhoz tartozik. 
hogy magyar ráró#, v mégis 

veszkóban van, Ugyanakkor dunai ki
kötő és a csehek mindenáron birni 
óhajtottak egy dunai kikötőt De nem 
csak Pozsonyt és más magyarlakta vi
dékeket foglaltak el a csehek, hanem 
tnegszállatták a Csalóközt is. Ez a 
dunai sziget hatvan mértföld hosszú és 
U0 mértföld széles. Foldja rendkívül 
gazdag. Lakossága 100 ezer magyar és 
talán egy pár száz tót. Ez a darab 
föld nem tartozik Szlovenszkóhoz és 
nem laknak rajta tótok, a csehek még
is elvették, mert azt mondják, hogy a 
Duna védelmére szükségük van reá. 
A magyarok kétségbeesésükben a ha
jukat tépik emiatt. A magyar-cseh vi
szony a legjobban a fiumei olasz-ju-
goszláv viszonyhoz hasonlítható. De 
azt jobban ismeri a világ, mett tübbet 
irtak róla. " 

A magyarok aet mondják, hogy a 
csehek 700 ezer magyart szakítottak el 
a magyar hazától akaratuk elleuere és 
erőszakkal. Azt mondják, hogy nem 
fogják tűrni. Szájuk tajtékzik és nem 
tudnak lélegzetet venni, mikor erről 
beszélnek. Pozsonyban falragaszokon 
a- várost a magyar Straszburgnak ne
vezik. Térképekkel bizonyítják a cse
hek kisebbséget a felföldön Kijelen
tik, hogy Pozsonyt és a 700 ezer ma
gyart visszaveszik. A tótok közt ál
landóan propaganda munkát íöjtenek 
ki. 
ELLENIGÉNYEK ÉS IGÉNYEK 

De a csehek sem alusznak. Ok szö
ges drótsövényeket és lövészárkokat 
készítenek, ők is terjesztik a propa
gandát. Képeiken szép szál tót* embert 
mutatnak, amint kisepri a magyar pat
kányokat a felföldről. Azt mondják, 
hogy szükségük van arra a földre, a 
mit elfoglaltak és hogy azt megtart
ják, ha a magyarok a fejük tetejére 
állanak is és hogy nem félnek a ma
gyar fenyegetésektől. 

A csehek szigorúan cenzúrázzál)? a 
leveleket, amelyeket magyarok kapnak 
Pozsonyba. Sok magyar azt állítja, 
hogy leveleiket elkobozzák. 

A csehek avval is vádolják a ma

gyarokat, hogy bolseviki agitátorokat 
Cschoszlovákia é. 2 
küldtek Szlovenszkóba, / A magyarok 

iszont avval vádolják a cseheket, hogy 
védelmükbe vették azokat a'bolseviki? 
ket, akik tönkre tették Magyarorszá
got és hogy segítenek nekik liamis ki-
rek terjesztésében. A magyarok azt 
állítják, hogy a tótok nem értik a cseh 
ntelvet. A csehek azt állítják, hogy a 
magvarok ellopták a tótok kultúrád 
ját és igy tovább. A magyarok azt 
mondják, hogy a tótok szeretik a ma-

" ' gynrokat de gyűlölik a cseheket A 
csehek azt állit ják, hogv a tótok meg
vetik a magyarokat, míg imádják a cse
heket., i3s ez ipy megy napról-napra, 
éjszakáról-éjszakára. Azt hiszem, ha 
nem akad lmllgató közönség, ugy ma
gliknak beszélnek. Rendkívül érdekes 
példája a gyűlölködésnek. 

Megkérdeztem Tusár miniszterelnö
köt, hogy mi lesz a vége a csehek és 
tótok rossz viszonyának. Tgv felelt: 

"A tót viszonyok majd megjavul
nak. Csak türelem kell. Meg kell 
várni, mig a magyar propaganda ereiét 
veszti. Aztán minden magától rendbe 
jön." X 

Megkérdeztem Sztóveáseó magyar 
verfető embereit, hogv miért piszkálj ik 
a cseheket és hógv miért nem hagyják 
őket békében dolgozni? > 

"Nincs valami mód 8lta, hogj)*- a 
csehekkel megegyezhessenek?'' kérdez 
tem tőlük. 

A magyarok, arca kipirult és Ök
lükkel verték^az asztalt: 

"Nem! Nem! SNília!" kiabálták. 
Nem! Nem! Soha!" 

Tudom, hogy sokan vannak Ameri
kában, akik azt hiszik, hogy a béke
konferencia jó munkát végzett és hogy 
Középeurópa ügyeit majd rendben tart
ja a. Nemzetek Ligája. Említést tettem 
erről egy amerikai ba-rátomnak, aki 
bejárta Középeurópa összes álmait 
hivatalos ügyökben. 

"Tudom, hogy 'Vaunak Hyeaokj" 
mondotta fáradtan és türelmesen," d<> 
ne felejtse el," — és itt nagyot só 
hajtva lefújta szivarja végéről a há-

ymut, — "hogv azoknak a szerencsétle-
Leknek halvány fogalmnk sincs Kö-
zépeurópáról.'' 

(Vége.) 
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a 19-ik kerület 

Congresszusi 
képviselője 

kéli a magyar származású 
szavazó polgárok támoga-

Magyarország 
minden részébe 

A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRAK MELLETT. 

iN&RVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOK^ 
ÚTLEVELEKET STB, SZABÁLYSZERŰEN KI ÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

avmgs & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

i 
L. B. BURGEE, Mgr. 

"•WWPWI 

K I A D Ó .  
Két üres szoba augusztus 1-től 

eset.le«r fatal házospárnak is. Cin; 
Miko Mikita, 102G Orange Ave. 

4 

AZ AUC4USZTUS 10-ÉN 
MEGTAílTAííBÓ 

ELŐVÁLASZTÁSOKON, 

amikor i.-smét pályázik 

Képvise lőségre 
A REPUBLIKÁNUS 

TICKF.TEN 

Cooper eddig két cikluson 
át képviselte, a 19-ik kerü
letet. Kéri, liogy válasszák 
* meg ujbóK 

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

,  V I R Á G O K  
VÁGOTT FRISS VIRÁGOK ÉS OSEREPN0V|L!Y|I£: 

nagy választékban esküvők és temetésekrt 

THE KAY-DIMOND CO. 
33.35 N. WHELPS ST. YOUNGSTOWN, 0. 

Szemben a Salow szállodával 
Bell telefonok: Main 0615 és Maî  3296. Automatic: 61601 > 

JO FESTEK 
mindig olcsóbb, mint az olcsó festék. 

és szebb. 
Tartósabb 

Mi évek óta csakis jó festéket árusítunk. 

The Youngs town Glass & Paint Cfe 
140 EAST FEDERAL STREET 

Automatikus 6224 .Bell Main 112& 

Friedman Józsc 
magyar ügyvéd és közjegyző 

202 STAA1BÁUGH v BUILDING 
Az Electric Shop felett 

YOUNGSTOWN - - - OHIO 

A magyarok mnideu ügyben biza
lommal forduljanak hozzá. 

ittUUlllUllíKiUiUiÜUilIUiiülstalQífiUUIIIUWUtliBliítíültUBIHíyiiHllU&lUQillUUilf 

1  A .  L . & E .  R E E S  
| Bell, 804. FÉNYKÉPÉSZ. F Auto., 6629. 
| 143 West Federal Street, Ycranfrstown, O. 
p Nagyított képek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák ath. 
H Elsőrendű munka, mérsékelt ára'x. 
líiHöiniHinRwiniiüüiHHiHffianffliriiffltfHiinii! 
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-e. miért 
Választják á tapasztalt vevők 

a "Miíler"-t ? 

A 
% \ 

MILLER tixe-t használók közt találja a legtapasz
taltabb automobil tulajdonosokat. Ezek az em
berek mindenféle gyártmányú gummikat kipró

báltak és pontos könyvet vezettek a különböző tire-ok 
mértföld szolgálatáról. As eredményt összehasonlítot
ták. 

Mind egyforma szolgálatot tesz. 
Ezek az emberek azért látták el gépsiket Miller tire-

okkal, mert rájöttek, hogy azok teljesen egyforma Hosz-
sitt szolgálatot nyújtanak. A Millerek mind hosszabb 
szolgálatot nyújtanak, mint más gyártmányok. 

Nagyon szeretnők, ha érdeklődne ezeknek az embe-
Xficnek tapasztalata után. Jöjjön el hozzánk vagy hiv-
jon fel telefonon. Ha egyszer meggyőződik, akkor soha 
sem fog más tire-t használni. 

«*• 

Lukács András, 
a Miller-gyártmányu Tire-k főraktára 
1732 WILSON AVENUE YOUNGSTOWN, OHIO 

tttitfor 

ELADO 
hetven akeros íaria. .Kitűnő ter
mőföld. Nagy ház" és istáló. 
aker erdő, 6 aker legelő, folyó vis
zel, a többi szántó föld, szép sima 
és lankás, de nem /dombos, a/8 
mért-föld kövezett úthoz, amelyen 
Voüngstown csak 12 mértföld, 
ugyanannyira' A villamostól és 
21/2 mértföldnyire a P. F. W. & 
C. vasút fővonalától. Valakinek 
~ó vétel. Bővebb felvilágosítás
ért irjon erro a cimre: T. A. Ren-
kenberger, Sr., 'Columbiana, Ohio. 

ELADd 

egy jó karban levő, uj tire-okkal 
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. 

W. federal St. 

Ha van egy 1918-, 1919- vagy 1920-as, 
FORD-GÉPE, 

- Amelyet becserélni szeretne egy zárt kocsira, akár kupé, 
akár szedánra, MOST az ideje, hagy tervét végrehajtsa. Hozza 
el gépét és mi megmondjuk, hogy mennyit kel! ráfizetnie. 

H. R. Hooper Company 
2105 MARKET STREET 

l>í-!l telefon. Main !>'>6. Automatikus S232. 

NOBSeBBi&ÍW 

GEARED-TO-THE-ROAD 

ATVi'OOD 
republikánus jelölt ^ 

County Recorder 
'(telekkönywezetői) 

állásra 
AZ AUGUSZTUS 10-IKI 
ELŐVÁLASZTÁSOKON 

Kéri az ön és barátai
nak támogatását. : 

A NAGY 
The Dollar Savings & Trust Company of 

Youligstown, Ohio, a legnagyobb takarékpénz
tár Cleveland és Pittsburgh közölt. Ez a bank 
most fiókot nyitott Struthersben. 

A.bank olyan, mint a esolnak minél na
gyobb, annál biztosabban állja ét viharokat. 

A Struthers fióknak is van bevándorlók osz
tálya a bevándoroltak kényelmére. Szivesen 
meghivjuk, hogy yegye igénybe szolgálatunkat. 

V - A - ^ 
DOLLAR SAVINGS & TRUST COMPANY 

STRUTHERSI FIÓKJA 
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