
* V ? < *  -  , / . * 

íaao Jüiiius29^ . ! 

-. m»^mmp« *^-

\ 

f , 
«,#•-* 

c 

f'X 

( 

? r v v» -•* y ; *«t ~ • 
, •'••> ' ; , ' :. i •••• VN 1 1 . 

A M E R I K A I  M A G Y A R  H Í R L A P  
V * ' ' ' / 

. • • • *• " v» 
I. OLD At 

A SZENVEDŐ MAGYAROKÉRT 

(A "Bridgeport^' juliusfc 
számából.) 

2#iki 

ERSKINE MAIDEN JR. 
•f REPUBLIKÁNUS ' 

JELÖLI* 

a PROSECUTING 
ATTORNS"; 

(megyei ügyéez) 
lLLÁSRA AZ AUGUSZ
TUS 10 ÉN MEQTAR. 

iTANDÓ ELŐVÁLASZ
TÁSOKON 

Több mini 25 éYe youngs-
fowm lako£. Itt járt iskolá-
'4a és itt élt mindig. 
Pártolásai megbecsülöm 

Szavazatát ino^k oszöhön 

az Ázsiában és Oroszországban 
kínlódó hadifoglyokért, hogy mi
nél plöbb hazajuthassanak., Olyan 

^Állapotban vannak ezek a szeren
csétlen testvéreink, hogy hulla
nak, mint a legyek, s ha még egy 
telet ott kell tölteniök, egy sem 
látja meg többé közülük & ma
gyar földet! 

* 
Hát ezért jött Huszár Károly. 

Elmúlt a titokzatosság, lehullt a 
nagy lepel, s ebben a kérdésben 
igazán nem marad más hátra', mint 
— dolgozni. Lesiznek sokan, a 
kik elfogultak Huszárral és az ő 
politikájával szemben, olyanok ifr 
vannak sokan, a kik nem hisznek 
cl mindent, a mit ő mond, de ab
ban az egyben minden magyar1-
ember egyetérthet vele, hogy a 
politikai kérdések feszegetésével 
nem segitiink a Szibériában és 
máshol pusztuló hadifoglyainkon. 
Azok a szerencsétlenek nem okai 
semminek. Ők nem tehetnek ár
iról, hogy a bolseviki uralom alatt 
hajmeresztő kegyetlenségeket kö
vettek el a megvadult emberek 

Huszár Károly, Magyarország 
volt miniszterelnöke, Amerikába 
érkezett. Nem mondunk vele új
ságot, hiszen magyar testvéreink 
már régen tudják. Azt nem tud
ta azonban idáig senki, hogy mi
ért jött, mit akar Amerikában 
Huszár? ő ugyan megmondta 
ni ind járt, mikor megérkezett, de 
egyszerűen nem hitték el neki, s 
a bolseviki pénz-kollektálók kia
bálása révén valósággal vad hirek 

eltek szárnyra. Ezeknek a nyá
ri kacsaknak most egyszerre nya
kuk szakadt. Szerda estére gyű
lésre hivta egybe Huszár Károly 
New Yorkba a magyarság vezető 
embereid mindenfelől, hogy vilá
gosan megmagyarázza nekik jö
vetele célját. Körülbelül kétszáz 
áiagyar férfi és nő volt jelen a 
gyűlésen, mindenféle vallású, min 
denféle foglalkozású, sőt jnég a 
bolsevikik főrágahnazója, Eehen odahaza, arról sem tehetnek, hogy 

ELADÓ 
egy friss tehén borjával vagy a 
Bélkül. Ugyanott 3 szoba az eme
leten bérbe adó kis családnak 
vagy magános embereknek. Gist: 
47 Montgomery avenue. 

js ott volt hatodmagával. 
Nem akarunk mi most a gyű

lés lefolyásáról irni,^ elvégzik azt 
íft. Napilapok. Huszár Károly sze
mélyéről is csak annyit emlitürík 

-flöeg, ,högy megjelenésében rend
kívül egyszerű," de egyenes szó
kimondó ember, a ki nem ijed meg 
a saját árnyékától, de a másétól 
sem. Tipusa a végsőre elszánt ma 
g,varnak, a ki érzi, tudja, hogy a 
"letiport magyar nép igazáért ve
rekedni kell az egész világgal 
szemben. És verekszik' is, de 
tisztességes fegyverekkel. Belát
ták ezt a gyűlés végén azok a zsi
dó vallású magyarok is, a kik 
kezdetben attakot indítottak el
lene, a végén pedig kezet fogtak 
vele a nemes cél érdekében. 

Ez a nemes cél pedig — és eV-
ről akarunk mi is szólni most — 
semmi més, mint: dolgozni teljes 

később a meggyötört, kifosztott; 
gyalázatba kergetett férfiak és 
nők állottak boszut szintén bor
zalmas módon. Azok a hadifog
lyok csak azt tudják, hogy őket 
elvitték a harcterekre küzdeni & 
hazáért s foglyul esve, évek hosz-
szu sora óta szenvednek a vad ide
genben, szörnyű nyomorúságban, 
keserű nincstelenségben. Ezek is 
szeretnének végre ismét emberek 
lenni, hazájukban élni, szeretteik
kel egyiiít lenni. 

•Akinek érző szive van, meg 
tudja érteni a hadifoglyok szo
morú sorsát. És mi is arra kér
jük testvéreinket, hogy értsék 
meg jobban, mint eddig. Ne le
gyen ebben a kérdésben semmi

féle választó fal, tűnjenek el a val
lási és politikai válaszfalak, ne 
legyenek se keresztények, se zsi
dók, se hazafiak, se boísevikiek, 

gyarok, emberek, a kik kaza akar
juk és tudjuk segiteni az idegen 
rabságban 'szenvedő testvéreinM 
ket. Oh magyarok, ha mi egy
szer meg tudnánk egymást érte
ni. ha mi* össae tudnánk tartani, 
egymást megsegíteni legalább a 
nyomorúságban! Legalább a szen
vedők érdekében! 

Ha majd azután mindenik 
otthon lesz, ha a magyar föld el
rabolt részei ismét az ország,ősi 
törzsével kapcsolódnak egybe: 
nkkor döntsük majd el, hogy mi
lyen államformában éljünk to
vább az ezeréves földön! 

• • • 

A gyűlésen észlelt tanulságokra 
még visszatérünk. Azt azonban 
más most leszögezzük, hogy nem 
értünk egyet azokkal, a kik azt 
mondják, hogy kár volt azt a gyű
lést összehívni. Nagyon is he
lyes cselekedet volt. Szóijói ért 
az ember, s vita keretében tisztá
zódnak. a nézetek. A kik érvek
kel harcolnak, végül meg1 is értik 
egymást. Bár több alkalom adód
nék arra, hogy az ellentétes ele
mek találkozzanak. Hamarább 
belátná azt például a harcias zsi
dó kisebbség, hogy nem muszáj 
okvetlenül a kersztény többség 
fölé kerekedni és annak paran
csolni, viszont a vadabb antisze
miták azt, hogy a zsidókat össze
tartásukért, ügyességükért nem 
üldözni, hanem utánozni, kell! 
Kölcsönösen megfogadhatnák Hu 
szár szavait: "Én keresztényW-
ber vagyok, saeretem, megtartom 
vallásomat, és föltétlenül tiszte
lem, becsülöm azt a más vallású 
felebarátomat, a ki szintén ragasz 
kodik vallásához. Megvetem azon
ban azt az embert, akár keresz
tény, akár zsidó, a ki vallástalan 
és becstelen."* 

HOGYAN BECSÜLIK MEG A 
8S8BBX* AZ BLLBNSÉGE2 

A szerb megszállt vidékről Sze 
íredre érkezeit úriasszony sirva 
panaszolta el, hogy a határállo
máson, amikor bőröndjeit átku 
tatták, az egyikben megtalálták 
az úrinő vejének katonai érdem
keresztjét., A kutatást végző 
szerb katonák az érdemkeresztet 
nagy káromkodások között elvet
ték és egy szerb tiszt kutyájának 
nyakába ak isztották* A meggyö
tört, kiutasított magyarok pedig 
egy egész napig, amig az állomá
son vesztegeltek, kénytelenek vol 
tak a magyar vitézséget meggya
lázó tényt szemlél hi, amennyiben 
szerb katonák egész nap a ma
gyarok között futkároztatták a 
magyar vitézségi éremmel deko 
rált kutyát. Ez as&pset a szerb ta 
pinfcat és kultura egy látszólag 

jelentéktelen, de jellemző mozza
natát tárja az égése miiveit világ 
elé. 

ország is erre törekszik, legfel
jebb az ellenségei vehetik rossz 
néven tőle, akik nem szeretnek 
f e g y v e r t  I á i m  a  í n a i r v a r  k é z b e n . '  

NÉMET HADISZER A 
MAGYAR SEREGNEK? 

Hire jött, iiogy a szövetségesek 
elrendelték a budapesti dunai ki
kötő Iraktáraiuak átvizsgálását, 
mfvel valami módon tudomásuk
ra jutott, hogy Németországból 
nagymennyiségű fegyver és lőszer 
érkezett a idagyar hadsereg ré
szére. Hir szerint a fegyverek 
leginkább géppuskák voltak, a 
melyeket darabokban szállítottak 
oda, hogy ott állítsák össze őket. 

A dologban nincsen semmi le
hetetlen, hiszen ahhoz kétség sem 
fér, hogy mindegyik ország ha
sonlóképen cselekszik s igyekszik 
magát minden lehető és lehetet
len módon minél bőségesebben el
látni fegyverrel. S ha. Magy^ 

Házmestert 
keresünk 

firetés mellett 
az 

•> 

Amerikai 
Magyar Hírlap 

nyomdájába 
320-322 W. FEDERAL 

A SjTREET 
Youngstown, OMo 

erővel a szenvedő magyarokért,!hanem legyünk mindnyájan ma 
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- finom tiszta 
Gyapjúszövetből 

Hft casárfc a pénzért tiszta gyapjúból mértéke után készítve kap ruhát, ak* 
"|pjnr tudja, hogy jól vesz. 

A $40-08 ár mellett mi csak igen kevés hasznot tudunk csinálat De oly 
sok öltönyt készítünk és annyira jól szervezett a műhelyünk, hogy képesek 
vagyunk ilyen áron a legjobban szállítani. Más kisebb üzletek biztos^ $£0 
# $004 i», elkérnek ilyen ruhákért. 

, $65, $60 és $65-órt finom -Sergek, Worstedek, Kazsmirok ós 
más elsőosztályu szövetek 

1- N A D R Á G  
.  f . . .  INGYEN minden most rendelt 

öltönynyel INGYEN 
A rendkívüli értékre ráadásul még egy nadrágot adunk teljesen ingyen- Vá

laszthat a legfinomabb $10 és $15-os nadrág szövetekből. Ezt a bőkezű ajánlatot 
sahol sem teszik.i, .••• 
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HAZAJÖNNEK A 
HADIFOGLYOK 

Már javában tart a szállítás a 
Rajkái-tón innen levő területekről. 

Az egyik budapesti lap irj» m 
alábbiakat: S 

Hadifoglyaink hazaszállításának 
immár elvi .és jjjpzügyi nehézségei 
nincsenek. A iechnikai lebonyo
lítás kérdése is biztosítva van. 
J linger, a magyar kormány ki
küldött meghatalmazottja, aki 
a hadifoglyok hazaszállítására vo 
natkozó egyezményeket létesítet
te, visszaérkezett. Szerinte a kö
vetkezőképen, bonyolódik le fog
lyaink hazaszálitása: Szibériából, 
Turkesztánból és európai Orosz
országból egy általunk kivánt ha
tárállomásra vagy kikötőbe hoz
za Oroszország a foglyokat. Mig 
Oroszország badihelyzete és bol-
kádja miatt más útirányok meg 
nem nyílnak, az orosz kormány 
az észt. határnál Narvában, a finn 
határnál pedig Bjeloosztrovban 
julja át foglyainkat. Innen az 
Északi tengeren át jönnek Stettin 
be hajón, azután vonaton Passau-
ba. Az evakuálást Oroszország
ban az orosz kormány végzi, az 
orosz központi hadifogoly-kollé
giummal és a német evakuáló szer
vezettel. Külön evakuáló szervek 
! esznek felállítva Moszkvában, 
Orenburgban, Taskendben, Omsk 
ban és más fontos központokban. 
Ez az utja az európai Oroszország 
ban, Turkesztánban s Nyugat- és 
KözépszibériábaQi levő foglyok
nak. A szállítások ezen az uton 
már erősen folynak. Narvánál 
oly tömegekben érkeznek, hogy az 
Eséaki tengeren rendelkezésre ál-
!p hajók alig tudják tavábbitani 
a foglyokat. A Bajkál-tótól ke
letre levő, körülbelül tiz-tizeökét 
ezer magyart pedig a többi nem
zetiségekkel együtt ae Ameriká
ban gyűjtött pénzzel Vladivosz-
^okból tengeren szállítják ham 

KEGYELEM KÉT HALÁLRAÍTÉLT 
RABLÓNAK -

Debrecenből jelentik: A debre
ceni; rögtönitélő bíróság még, áp
rilis végén halálra itélite Eterka 
Imre és Biró Antal debreceni le
gényeket, lakik Ha|duiiadha/.on ki 
akarták' rabölni^ Os^tli^ Mkjós* 
ottani malomtulajdonbst. Az el-
it«lt«k védője kegyelemért folya
modott és a kormányzó mindkét 
halálraítéltnek mAgJkegyelmezett. 
A bíróság ezután 15—-15 évi fegy 
házra ité&e őket. 7^ . < 

r BUDAPESTI, IRODÁNK 
VIII. Kerepesi-ut 1. szám.j 
A haz autazó magyarok) 

rendelkezésére áll. 

3E DC JL 
3I%V inden^ 

Pénzküldés 
Magyarország minden részébe 
gyorsan, pontosan és teljes fe
lelősség mellett. A legalacso
nyabb napi árfolyam mellett. 
Budapesti irodánk utján a leg
rövidebb idő alatt beszerezzük 
az eredeti ő-hazai nyugtát és a 
bankkönyret. 

Jól jegyezze meg ezt a cimet minden 
honfitársunk - - -

Óhazai ügyek , ; '"^Hajójegyek 
telekkönyvi hiteles másolatok, 
árvaszéki ügyek lelkiismere
tes, szakszerű elintézése. Buda
pesti irodánk ügyfeleinek kész
séggel áll rendtílkezésére hozzá
tartozói felkutatásában. írja. 
meg pontosan milyen ügyet in
tézzünk el. 

a magyarok részére legalkal
masabb hajókra. Permit nem 
kell többé, csak irjon levelet 
é® küldjön, előleget a hajó
jegyre és mi aztán értesítjük,. 
hogy mikor kell New Yorkba 
jönnie. A vasútnál megvár-
ftíti -A >4 *•>. 4 f 
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KISS EMIL, Bankár 
V, 

133 Second Avenue #" New York, N. Y 
DC DG 3D 

A SZERENCSES 
TIZEDIK 

Az Egyesült Államok népességének 
90 százaléka irigyli Youngstownt. 

Es pedig azért, mert Youngstown 
közönsége közte van annak a 10 száza
léknak, akik természetes gázt használ
hatnak, 

A természetes gáz el van ismerve a legjobb, 
legtisztább és leggazdaságosabb fűtőanyagnak. 
iliitoka ritka kincs. Áldásait jól kell őrizni. 

« 

Sajnos, a természetes gáz mennyisége korlá
tok és pótolhatatlan. A készlet belátható időn belül 
teljesen elfogy. 

» - *. i " 

Becsülje meg jó szerencséjét a gáz 
takarékos használatával. Tömje be a 
lyukakat, ahol szivárog; ne égessen töb
bet, mint amennyire szüksége van. 

A kék láng a legmelegebb és a leg
olcsóbb, - ne használjon gázégőt & szén-
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