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A. M. SZ. 
HUSZONÖTEZER DOLLÁR A SZIBÉRIAI 

FOGLYOKNAK 
AZ AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG GYŰJTÉSE. 

Az Amerikai Magyar Szövetség, a julius 5-én és 6-án Cleveland 
ban megtartott konvenciójáig beérkezett szibériai gyűjtés eredmé
nyét, azaz $25,000-t,! julius hó 16-án a megfeleld helyre átutalta. A 
pénz vételéről a következő nyugta tanúskodik: - f 

# SIBERIAN WAR PRISONERS' REPATRIATION FUND 
19 Nassau Street, Room 234, New York City. ' 

July ft; 1020. 
X*. Aftthony Peesenlehner, Secretary 

Hungarian American Federation 
, Youngstown, 0, 

Jfcftr Sir: 
I acknowledge i¥eei|>t of ytoft iHrter fct Jfltiy . enetewing 

•toeck of the Hungarian American Federation for $25,000 for the 
tlse of the Siberian War Prisoners Repatriation Fund, and with 
the eordial thanks and appreciation of the Fund for this generous 

itribution, remain 
Yours very truly, 

SA MITEL A; WELLDON, treasurer. 

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG HATEZER DOLLÁRRAL 
SEGÍTETTE A BUDAPESTI KÓRHÁZAKAT 

Még hónapokkal ezelőtt, a* Amerikai Magyar Szövetség, ember
baráti sugallatára hallgatva és saját szűkös anyagi viszonyait elfe
lejtve, pénztárából $6,015-t utalt át az amerikai Vereskeresztnek az 
pal a kérelemmel, hogy ezen összeget kizárólag magyar fenhatóság 
alatt levő kórházak, vagy a legnagyobb mértékben szenvedő egy kór
ház javára fordítsa. Hónapokig nem érkezett hir az összeg hova
fordításáról, amiért is a titkár juníus 24-én felvilágosításért fordult 
á Vereskereszthez. A válasz a következő volt: 

THE AMERICAN RED CROSS" 
National Headquarters 

Washington, D. C. 
tojrá, 1920. 

Dr. A. Pessenlehnefr, fSeeretáry 
Hungarian American Federation 
, Youngstown, O. 
TÖear Sir: 

We have your letter of the 24th ult. regarding the $6,01 «> 
that was sent to the Red Cross from your organization for work 
in hospitals in Hungary. 

This money was sent to Europe early this year, but the <§&* 
tails in regard to its expenditure have not yet reached us. I am 
8ure~~you will understand that communication is difficult abroad 
and that financial statements mtist necessarily come through the 
mails. 

We are cabling our representative in Europe and will try to 
have an answer for you in time for your national convention. 

Very truly yours, 
DONALD ROSS, 

Assistant to the Vice-Chairman. 
A titkár megsürgetvén a kábel utján való érdeklődést, annak 

eredményekép a következő sürgönyt vette a Vereskereszttől: 
Our letter July 2 Red Cross Representatives Europe report 

v Hungarian American Federation contribution has been used for 
purchase blankets to be used in hospital at Budapest, mailed de
tails will be sent from Europe as soon as possible. 

* DONALD ROSS, American Red Cross 

A SZIBÉRIAI HADIFOGLYOK NÉMELY ESETBEN MEGHA
TALMAZOTT UTJÁN VESZIK ÁT A PÉNZT. 

Az Amerikai Magyar Szövetségnek számos nyugta van a birto
kában, amelyek arról tanúskodnak, hogy a szibériai hadifoglyoknak 
átküldött eigyéni segélyeket a címzettek kézhezvették. Előfordul 
azonban, hogy az összeget nem a címzett, hanem meghatalmazott ve
szi át. Félreértések kikerülése és esetleg magukról megfeledkezett 
egyének idejekorán való észretéritése végett a titkár felhívta az 
ügyre a Veres Kereszt figyelmét, amire a következő választ kapta: 

THE AMERICAN RED CROSS 
Insular and Foreign Division -

National Headquarters, Washington, D. C. 
June 20,1920. 

Sty dear Dr. Pessenlehner.j 
Your letter asking fot* fefermation concerning the signatures 

Which appear on the original receipts received from our Siberian 
Commission in1 connection with payments made to prisoners of war 
111 Siberia, has been received. 

We are very glad that you have taken this matter up with 
lis, but regret that we have no information in our files which 
should explain the situation. We can appreciate your attitude, 
however, and consider your inquiry a fair one. We are today 
cabling our Siberian Commission asking that they explain this 
procedure and trust that we will be able to clear the matter within 
a short time. 

As soon as we receive the information from them, we shall be 
glad to jet in touch with you. 

.Very imly your*, * 
EMMET 'W. WHITE, 

**** Manager Insular and F-öfeign Div, 
Később a következő levél érkezett a titkárhoz: 

Supplementing our letter of June 29th, we wish to advise that 
we have received the following cable explanation from our Sibe 
fian Commission regarding the signature of Ehrich Gross, which 
appeared on the original receipts which they forwarded tö our 
office, showing payment made to prisoners of war in Siberia. 

"Many Nikolsk camp prisoners signed power of attorney Ull
rich Gross, collect money, arrange transportation Vladivostok. 
All payees powers properly signed and certified by Camp Com-

* Mitteea." 

Heti Krónika• 
Hgmusokfea szedte: O. Ké. 

Alig hogy a villany trublim 
Nagy nehezen elmúlt 
És a felgyülemlett harag 
Bennem tovább nem dult, 
Már megint ujabb baj történt, 
Hozzá a javából, 
Mert hogy egy csomagot kaptam 
Junksztán városából. 

Azt hittem, hogy pénz van benne 
Vagy pediglen ruha, 
Mert gyenge volt a boríték^ 
Hogy ne mondjam: puha. 
Tapogattam és forgattam 
Nagy kíváncsisággal, 
És azután kinyitottam 
Égő, mohó vágygyai. 

Uram fia! Mi volt benőé! 
Majd hanyatt vágódtam, 
A mióta emlékezem, 
így még nem csalódtam! 
Kinyitotam és megnézteÉH 
Oh, de milyen "bader," 
Egy üveg volt a csomagban, 
Benne: "City water" ! 

Megszagoltam jobbrói-balról 
Az ebadta vizét, 
És azután megkóstoltam 
Orrcsavaró izét. 
Öblögetem a szám veit * 
Es aztán lenyeltem, 
Csoda, hogy kutya kínomban 
Zöld béka nem lettem. 

i 
Egyszerre csak azt éreztem, 
Hogy a gyomrom mozog, 
Es hogy benne holmi féreg 
Ide-oda forog! 
Megnyilalt az oldalam is, 
Azt a kutya fáját! 
Még mostan is emlegetem 
A nem jó áldóját I 

Mikor aztán elaludtam, 
Akkor jött a java, 
Népgyűlést tartott a víznek 
Bacillusos hada. 
Ugy szavaltak a gyomromban, 
Mint a politikus, 
Eszembe is jutott menten 
Majd minden patikus. 

De ezen a szörnyű bajon 
Patika sem segít, 
A világ doktoraira 
A viz nem hederít! 
A ki egyszer City watert 
ívott életében, 
Gondoljon a "szárazokra" 
Végrendeletében! 

En is reájuk gondolok, 
Minden jót kívánva, 
Ne tudjanak vizet ifini 
Se ülve, se állva. 
Halásszák ki a bacillust 
Egy üveg tartóba 
Es azt öntsék a viz helyett 
A vizes kancsóba. 

Ha meg zsinzsert iszogatnak 
Vagy pediglen szódát, 
Rézinzsekből játsza nekik 
A Rigó a kottát. 
És ha fél percentes sörrel 
Öblögetik torkuk, v 

Az alkohol utáni vágy 
Fojtogassa kortyuk! 

Az adóhivatal adjon 
Vizes adót rájuk, 
"City water "-bői legyett majd 
Eztán a párnájuk. 
A vizi betegség pedig 
Kisérje az álmuk. 
Most pedig t. c- publikumv 

Magunkat ajánljuk! 

magot ma még, sajnos, nem lehet 
küldeni, de pénzen viszont, ha 
drágán is, meg lehet venni jófor
mán mindent Budapesten. 

A kik küldenek pénzt a szűköl
ködőknek, tudassák lapühk szer
kesztőségével és mi | nyilvános
ságra hozzuk az illetek neveit. 
A szép és nemeit példa mindig kö
vetőkre talál. Az Amerikai Ma
gyar Hirlap szerkesztősége öt 
dollárral kezdi meg az ndakozást 
és ezt a pénzt már elküldte az 
egyik segélykérőnek. 

Ha valakinek bősége van, ha va
laki érzi, hogy segíteni szeretne, 
akkor ne sajnáljon öt dollárt. 
Válassza ki a cimek közül azt, a 
kit legérdemesebbnek tart a se
gélyre, irjon neki egy buzditó le
velet és Vegyen akármelyik pénz
küldőnél egy hazai csekket öt do! 
lárért, kap érte vagy 700 koronát. 
Mellékelje, a csekket. a levélhet 
és akkor nyugodtan elmondhatja,' 
h°gy jót tett, mert szenvedő, nyo-,, 
morult munkást ársain segített.*. . 

működő "Amerikai Segitő Bizott
ság" 10 és 50 dollár értékben 
Élelmiszer Utalványokat ad el 
Amerika majdnem minden bankja 
utján, a mely utalványok ellené
ben Magyarországon: Budapes
ten az ott székelő amerikai rak
tárból zsirt, lisztet, szalonnát, ba-
bot.békent, és egyéb élelmiszere
ket adnak. Persze csakis azok 
kaphatják meg a szóban forgó 
élelmiszereket,; a kiknek ilyen 
utalványuk van. A szóbanforgó 
levelezőlapokon is főleg élelmisze
reket kérnek tőlünk, azért a Bu
dapesten székelő Amerikai Segi 
tő Bizottság megtalálta a módját 
annak, hogy a kártyákat hoz
zánk juttassa. 

% 

Lapzártakor ujabb levelező la
pok jöttek. Margitai Flóris beteg 
tanitó Budapest VII. Dembinszky 
utca 25, bármilyen segítséget kér. 
Ugyanezt kéri Dauntérer József 
iskolaszolga, a kinek cime: Buda
pest, VII. Dembinszky utca 25. 
Halápy Ede iparművész is elfogad 
na bármily segiséget. Cime: Bu
dapest, I. Cseri ut 79. Zsarnóczay 
János éhező kis csecsemőjének 
kér segítséget erre a címre: Bu
dapest. VIÍ. Dembinszky utca 2-">. 
Strebo Jánosné, a ki iskolaszolga. 
Péezel, Pestmegyében lakija és 
bármilyen segítséget elfogadja. 

Már most csak arról van szó, 
hogy segítsünk a szerencsétlen ma 
gyar testvéreken. Mi nem aka
runk gyűjtést indítani. Ez hos1?-
szadalmas dolog volna, itt pedig 
sürgős segítségre ^van szükség. 
Olvassa el ki-ki figyelemmel új
ból a szereplő neveket, hátha fel
fedezi rokonát vagy ismerősét. 
Ha pedig sem rokona, sem ismerő
se nem volna, az sem baj, mert 
mind megannyi magyar testvére. 
Öt dollár neln sok pénz., köldjűk 
?1 nekik. ' •-

A ki akaf adni valamit" legoko-
sabban teszi, ha pénzt ad. Cs?,-
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| A. L. & E. REES 
| Bell. 804. FÉNYKÉPÉSZ. Auto., 6629. 
( 143 We»t Federal Street, Younftítown, Ó. 
H Nagyított lépek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák atb. 
Ü Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 

SZAPORODNAK: AZ 
AUTOMOBILOK 

Am mmárn 
y  

PÉNZT 
KULD 

Magyarország 
minden részébe 

A-MGOLCSÓBB NAPI ÁIIAK MELLETT. 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN Klit. 

LITUN& ÉS ELINTÉZÜNK 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

L. B. BURGEE, Mgr. 
llll'lilt* 

Az állami hivatalok 1919 de
cember 31-ig 7,558,800 automobil
nak adtak engedélyt, ebből 750,-
000 volt teher autó. 1920-ban az 
összes automobilgyárak körülbe
lül 2,425,000 automobilt fognak 
gyártani és eladni, melyből 425, 
000 lesz teherkocsi. 1921-ben 3 
millió automobilt fognak a gyá
rak előállítani, beleértve egy fél 
millió truck-ot. , Ezen számok 
álapján előre még lehet állapita 
ni, hogy 1921 december 31-én kö
zel 12 millió automobil fog sza
ladni az Egyesült Államokban. 

JÓ LEÁNYT 
vagy megbízható asszfWiyt kere
sek állandó házimunkára. Cim: 
Ress Testvérek, 408 West Fede
ral street. Jó fizetés. 

A NAGY BANK 
The Dollar Savings & Trust Company of 

Youngstown, Oliio, a legnagyobb takarékpénz
tár Cleveland es Pittsburgh között. Ez a bank 
most fiókot nyitott Struthersben. 

A bank olyan, mint a csolnak — minéf 
gyobb, annál biztosabban állja a viharokat. 

A Struthcrs fióknak is van bevándorlót, osz
tálya a bevándoroltak kényelmére: Szívesen 
meghívjuk, hogy vegye igénybe szolgálatunkat 

- A-
DOLLAR SAYINGS & TRUST COMPANY 

STRUTHERSI FIÓKJA 

BDEN LETARTÓZTATÓ** 
BOKÁN KÉM 

Síegedről jelentik, hogy a Ti-
sxa-szállóban néhány héttel ezélőtt 
Oalláry Arnold néven egy magya
rul hibásan beszélő férfi szállt 
meg, akit a rendőrség figyelem
mel kisért s megállapította róla, 
hogy örosescu Arnold a neve és 
kémszolgálatot teljesít Hománia 
számára. Letartóztatták. 

LÉVÁN BETILTOTTAK Á MAGVA* 
SZINIELŐ ADÁSOKAT 

Léváról jelentik: Az aranyos-
maróti zsupán rendeletet adott ki, 
amelyben betiltotta Polgár Ká
roly színigazgató Léván tartott 
szinielőadásait. A betiltásra az 
adott okot, hogy a cseh ellenőrző 
hatóságok információja szerint 
Polgárék ^ működése fokozottan 
magyar jellegű és a c^h állam-
eszmére nézve káros hatású volt. 

K vsiy8ia.dK 

Siró levelek hazairól. 
(Folyt, az 1. oldalról) 

Beteg asszony és két gyermeke 
ennivalót kér. 

Szegény nyugdijai hivatal
nok neje vagyok, két gyermek-
kel, sokat nélkülözünk s igy az 
amerikaiak nagylelkűségéhez 
folyamodom, s kérem nekem i3 
juttatni élelmisfert. Isten áld
ja meg érte! 

Schweiger Endréné. 
Budapest, VI. Fel*őerdő««r *. 

17. ss., II. 8. r h 

Tisztelt honfitársaink! 
Különösen élelmiszerekben 

szenvedünk nagy hiányt. Ru
hafélékből pedig a cipőhiánj 
a legégetőbb. { f-

Gzab&n Satttt. 
Budapest, m. Pacsirtamező u. 

22-6 m. 

Azt ma már minden olvasónk 
tudja, hogy a Herbert Hoover, 
élelmiszer biztos felügyelete alat$ 

NYITVA ESTE 7-TŐL 9:30 IG 

SZERDÁN és SZOMBATON 
" is SZOMBATON DÉLUTÁN 2 TÖL 5-18 

A mi irodánk és minta szobánk, a 618 Poland avenue alatt, nyitva van minden 
szerdán és szombaton este 7-től fél tizig augusztus havában azok kényelmére, akik 
nappal nem kereshetnek fel. 

Ezt azért tesszük, hogy mindenkinek alkalma legyen még most a nagy roham előtt megláto
gatni a 618 Poland avenue alatt megtalálható irodát és kiállitási termünket. Nagy on fontos, hogy 
már most gondoskodjon arról, hogy télen jól fűtött háza legyen. # 

Ne késsen, mert akkor csalódik 

Idei gyártásunk sbkat szenvedett a szén és káré hiány miatt és 
kályháink száma az idén sokkal alacsonyabb, mint más évek 

volt, pedig most kellene a legtöbb furnace. 

Ne várjon, anüg a hideg idő beáll, mert akkorra annyi renaeié 
sünk lesz, hogy gyárunk nem győzve a munkát, kénytelen less késni 
a szállítással. 

Ha javito munkára vagy uj furnacera van szüksége, jöjjön hős-
iánk és beszélje meg velünk télre és őszre szóló terveit. 

A Mahoning furancet országszerte hasz&nlják. Mindenki tudja, 
hogy minősége és szolgálatképessége minden tekintetben elsőrangú. 
Mindegyik kályháért jótállunk. Ha nem tudja árát készpénzben 
fisetiki, Mívesen adjuk részletfizetésre is. 

A mi kiállitási termünkben megláthatja a furnacek kft 
lönböző mintáit. Ott minden részét szakértők magyaráz
zák meg és bebizonyítják, hogy jobb és tartósabb kályhit 
nem vehJt sehol sem. 

*ÉPES KATALÓGUST INGYEN KÜLDÜNK 

Telefonálion: 
Automatikus 
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