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lie ti fegyverrel azt, ami az övé, ami az ö vagyona volt 
ezer éven át és amit erőszakkal ragadtak el tőle a« étkos 
Versailles zöld posztóju tanácsasztala mellett. 

A cseh megvédetné határát a magyarral és röhögne 
piszkos markába, amint hullanak a magyar fiuk a jelen
leg nem magyar Kárpátok oltalmában^ 

Hol az esze Horthy Miklósnak ? A végromlásba 
akarja vinni az országot. Mit gondol? Ha győzne is a 
magyar tíz oroszsza! szemben, nagy áldozat és ujabb meg-
tizedeltetés árán, visszaadná neki a cseh, az oláh meg a 
rác az elrabolt végeket ? Mit gondol Horthy Miklós fe
hér lovas tengernagy ur, hogy talán a francia ráparan
csolna az erös, a magyar véren kihizott cseh, oláh és rác 
martalőcra, hogy adja vissza a magyaroknak a zsák
mányt? „ ' 

Fenét, Horthy ur. 
Az amerikai magyarság olyan embereket akar látni 

a magyar nép kormányának élén, akiknek nem első a 
Habsburg, a (íott Erhalte, a Hentzi szobor megkoszorú
zása, a franciák talpnyalása és a minden napos tábori 
mise, hanem az ország, a nép becsülete, jóléte és jövője. 

A magyart most háborúba vinni esztelen öngyilkos
ság! 

A megőrült magyar kormány. 
Hónapokkal ezelőtt, amikor Horthy Miklóst kor • 

iaánvzónak választotta meg a magyar nemzetgyűlés, meg
írtuk, hogy aggodalommal /tekintünk a tengernagy al
ti I kormánvzott ország jövője elé. A sok belviszály, őrük 
pártoskodás és felekezti villongások és harcok alatt hall
gattunk. Szivünk fájt a -magyar szülőhazáért. Nem 
k&artwnk nyitott sirjába hantokat, köveket görgetni. 
Nem akartunk a magyar név becsületes hirét a hazai hí
rek túlzott kommentálásával beszennyezni- Gondoltuk, 
megjön az eszük. (íondoltuk elül a feldúlt lelkek vihaia.^ 
Talán százak pusztultak el ártatlanul a nemzet ezen 
gyászkora alatti Hallgattunk, habár szivünk sirt, mert 
ini egy pár száz- ember jogtalanul, igazságtalanul, ke
gyetlenül elvett élete, amikor egy egész nemzet jövőjé
ről, megmentéséről lehet szó. 

De most ismét felemeljük szarunkat. 
Ugy, mint akkoriban megirtuk, hogy nem bizunk sem 

xi ncmzetgvülosbon, sem a konnanj zoban (legy en bai szc 
mélye szent és sérthetetlen. Ugy, mint akkor megirtuk, 
Jiogy nem kell a kardot olyan nagyon a hüvelyben csör 
getni, ugy most megint eljött az ideje annak, hogy meg
írjuk' véleményünket arról az esztelen, dőre, a nemzet 
érdeke ellen tervezett merényletről, amelyről a napokban 
hozott hirt a táviró. 

Megdöbbentünk, amikor olvastuk,, hogy a magyai 
kormány szövetségi unna megegyezést kötött a franciák
kal. De nem szóltunk semmit. Sejtettük bár, de bizto
san nem tudtuk a szerződéskötés célját. 

Most aztán kibújt a szeg a zsákból. A franciák, a 
modern Európa legnagyobb imperialistái, magyarok 
megtizedelt, sokat szenvedett, agyongyötört ezredeit akar
ják az orosz ellen küldeni. A lengyel imperialisták el
vették megérdemelt büntetésüket az oroszok kezéből. 
Nem a bolsheviki orosz kormánytól, hanem a nationalista 
erzelmü oroszoktól. A "vörös" hadsereg ma Oroszor
szágban nem vörös. A szinnek fele kifakult és fehér nem-
feeti lett. A vörös és fehér lobogó alatt, oroszok és koni-
inunisták verték össze a lengyeleket, akik megint csak a 
francia kapitalisták részére akarták a gesztenyét, a tűz
ből kikaparni. ^ 

"A mór megtette kötelességét, a mór mehet." A len
gyelek megtették kötelességüket a franciákkal szemben, 
most mehetnek. Dehogy bánja a francia, hogy mi lesz a 
legyőzöttekkel. De jön a bolseviki. Jön a mumus. Uj 
Ütköző kell. Más népek fiainak holttesteiből kell torla
szokat épiteni, hogy megakadályozd a megújhodott 
prosz oroszlán dühös rohamát. 

Hát itt a magyar. Itt van Horthy ur főkegyelmes-
gége. Szállit Ö jó magyar fiukat torlasznak a kutyafejű 
|)olsheviki ellen* Mondá a francia. Ugyanaz a francia, 
aki amikor Apponyi kérelmére az olasz és az angol haj
landó lett volna a békeszerződés által megállapitott gya
lázatos határokat revízió alá venni, azt egyedül ellenezte. 
Jíost jó neki a magyar és Horthy bedül. 

Ugyan micsoda nagyszerű diplomácia vezeti Horthy 
fcirat és nagyszerű tanácsadóit % Sehol sem olvassuk, hogy 
It csehek készülnének felvenni a lengyelek által elejtett 
fearcot, pedig a mai Magyarország és a muszka között a 
tőlünk jogtalanul elrabolt, cseh iga alatt szenvedő felső 
(Magyarország áll. A Kárpátok hatalmas bástyáit ma nem 
^agyarok őrzik. 

Miért nem fordul a francia a csehekhez? Hiszen 
!»agy b aratok. Lám a francia tisztek tanítják a cseh had-
feereget. Miért nem küldenek esek csapatokat a musz-
Iták ellen,, hisz azok verekedtek már velük Szibériában? 
(Vagy talán a csehek hajlanak a bolshevizmus felé és had
peregük megbízhatatlan? 

Dehogy. A cseh ravaMK, a francia még ravaszabb'. rA 
jmagyart kell gyöngiteni, a magyart kell teljesen elvérez
hetni idegen földön, idegen vagyon oltalmában, mert a 

> jnagyar majd néhány év múlva bajt okoghat. Tisszavt-. 

Mások véleménye. 
Alig irtuk meg mai vezércikkünket, amikor megérkezett a 

pittsburghi Magyar Hiradó mult heti száma. Abból vesszük át 
az alábbi cikket, hogy olvasóink láthassák, hogy) nem állunk 
egyedül véleményünkkel. Pittsburghi laptársunk épp olyan ag
godalommal szemléli a magyar helyzetet, mint mi. Olvassák el 
cikkét. 

MOZGÓSÍTANAK MAGYARORSZÁGON 
zeti hadseregben is. A csehek majd 
fújják a talpalávalót a haláltánchoz 
és tusst húznak, valahányszor egy ma
gyar fiu holtan esik össze. S mig a 
magyarok harcolnak nekik, addik ők 
a háttérben kikergetik még azt a ke
vés magyart is, akik az elrabolt terü
leteken még ottmaradtak, bezárják a 
megmaradt pár magyar iskolát is és 
vígan sorozzák tovább a magyar és tót 
fiukat, hogy hasznukat vegyék majd 
akkor, amikor majd nem az oroszszaf, 
hanem a magyarokkal kell leszámol-
niok. 

Hogy a kormányzó és a kormány, a 
nemzetgyűléssel egyetemben, mi jót 
vár ettől az égbekiáltó lépéstől, nem 
tudjuk, de nem is vagyunk képesek át
látni. Azt nem várhatják, hogy ju
talmul visszaadják az ország elszakí
tott területeit, mert ez uj háborút je
lentene a szomszédokkal. Ha ez vol 
na a jutalom, mindenki örömmel külde
né a magyar fiukat az oroszok ellen. 
De tudjuk, hogy erről szó sincsen. 

Micsoda jutalom lehet hát más, a 
miért érdemes a nemzet megmatradt 
fiait ujabb vérfürdők áldozataivá ten
ni? Ugylátszik, van egyéb is, amiért 
érdemes pár ezer magyar fiúval a fű
be haraptatni. Pj'nz áll a házhoz, jó 
francia pénz, fim ív el majd állítólag' 
talpra lehet állitani az elcsigázott or
szágot, jó zsiros kölcsönök, amiket 
esetleg el is engednek valamikor, amik
ből azonban mindenkinek haszna lesz. 
csak a népnek nem, annak a népnek 
nem, a melynek pusztulnia kell a meg
kapásáért. Pénzért mindenre kapha
tó a mai Magyarország, még arra is 
hogy összecsókolózik azokkal az ellen
ségeivel, akiket egész mostanáig jogo
san nevezett veszett kutyának s vala
mi irtózatosan elszomorító meghunyász-
kodással még arra is vállalkozik, hogy 
cselédje, bérese, engedelmes lakája le
gyen azoknak a gyűlölt szomszédok
nak, a kik az ő zsírján, M ö nyomorú
ságán hiztak kövérre. 

Hát ha eddig sajnáltuk a szeren
csétlen szülőhazát, amerikai magyarok, 
ha eddig keserű sóhajtásokkal emlékez 
tünk meg róla, most már igazán van 
okunk rá, hogy sajnáljuk és megsiras
suk. Semmije sem maradt, mert min 
denét elrabolták: csak az önérzete volt 
sértetlen, a melyet semmiféle balsors 
s$m tudott összetörni. Mindössze any-
nyi vigasztalásunk maradt, hogyha 
koldussá, világ szegényévé lett is, de 
mégis fölemelt fejjel nézhet a viltg 
szemébe. Most már ennek is vége. 
Itt már a nemzeti becsület, a nemzeti 
önérzet eljátszásáról van czó. Az a 
nemzet, a mely arra képes, hogy gyű
lölt és gonosz ellenségeinek lesz a tá
nyérnyaló jává, nem méltó többé ar
ra, hogy a világ önérzetes és tiszteletet 
érdemlő nemzetei között helyet foglal
hasson. 

Vezetői ebbe vitték bele az orszá
got, nyomorult kölcsönpénzért piacra 
dobták a letört nemzet egyetlen meg
maradt ékszerét: a becsületét, hogy 
az rúgjon bele, az köpje le, as röhög
jön rajta, akinek épen tetszik. 

S a nemzetgyűlésiek csúfolt gyüle
kezet, a mely viszont a kormányzónak 
volt engedelmes szolgája mindenkor, 
a mely olyan meglapuló tisztelettel vár 
ta mindig a korbács sunogtaAását: 
most is méltónak bizonyult önmagá
hoz. Jött a parancs a királyi palotá
ból s a képviselő urak hajbókolva ter 
jesztik, elő. a ijyomában •, a törvényja
vaslatod, a mely felhatalmazza a kor
mányzót, hogy sürgős szükség esetén 
az ország határain tul ÍM kttldheue t 
magyar hadsereget. 

Ez alatt természetesen csakis azt 

A lengyel orosz háborúról jövő hire's 
bennünket magyarokat is elsősorban 
érdekelnek, mert ugy látszik, csak
ugyan igazat mondtak azok a híreszte
lések, a melyek szerint újra a magyar 
népet akarják vágóhídra vinni. Hogy 
a franciák nagyon szívesen dobj ás 
oda a magyarokat az orosz hordák eíé-
be, hogy megint csak magyar katonák 
holtteste legyen az első akadály az 
orosz előtt, azt könnyen elhisszük. 
Elhisszük azt is, hogy a kapzsi és ra
vasz csehek kézdörzsölgetve és moso
lyogva látják a készülődéseket és szin
te alig akarnak hinni a szemüknek, a 
mikor látják, hogy a magyarokkal 
csakugyan lehet mindent csinálni. 

A franciákat és a cseheket megért
jük, mert utóvégre sohasem az a bo
lond, aki vágóhidra visz másokat, ha
nem az, aki hagyja faágát odavinni... 
de azt semmiképen sem .tudjuk felfog 
ni, hogy az a Magyarország, a mely
nek hadserege, kormánya és kormány
zója van megint olyan könnyen vál
lalja a megnyírandó birka szerepét s 
valami hallatlan bárgyusággal megint-
késznek nyilatkozik hogy a maga ro
vására rántson ki másokat a bajból, 
pláne a mikor azok a mások nemhogy 
barátai, de a poklok ördögeinél is ke
gyetlenebb és lelketlenebb ellenségei. 

Ennek a megértéséhez csakugyan 
kemény koponya kell s az amerikai 
magyarság koponyája nem ebből a 
megértő fajtából való. Mi, bár a há 
ború milliónyi nyomorúságát nem érez
tük, meg tudjuk érteni, hogy egy ujabb 
ilyen őrültség mit fog jelenteni, nem a 
kormánynak, nem a kormányzónak, 
nem a vezető uraknak, hanem megiAt 
csak az agyongyötört magyar népnek. 
Ma már egészen bizonyosra lehet ven
ni, hogy valóban a magyar hadsereg
nek kell odavetni magát azok elé az 
oroszok elé, akik a lengyelek sokkal 
nagyobb s bizonyára jobban ellátott 
hadait is szinte gyerekjáték módjára 
verték szét. S ha már ezek az orosz 
hadak ott állanának az uj magyar ha
táron s pusztulással fenyegetnék mé^ 
a megmaradt Magyarországot is, ak
kor megértenők, ha az egész nemzet 
halálos elszántsággal rohanna a ma
gyar föld védelmére. 

A helyzet azonban ugy áll, hogy a 
magyar nem a maga földjét, hanem azt 
a földet fogja védelmezni, *». mely bár 
az övé volt, de amit rabló szomszéd
jai elragadtak tőle. Ezeket a rablókat 
a világ hatalmasai arról biztosították, 
hogy az elharácsolt drága terület örök
re az övék marad. A gyűlölet és a mér
hetetlen elkeseredés még korántsem 
halt ki a magyar szivekből s most, a 
mikor a bosszú és a visszaszerzés gon
dolata lánggal ég a lelkekben, már 
most is azt kell látnia annak a kifosz
tott és ezerszer becsapott magyar nép
nek, hogy ujabb véres komédiát akar
nak végig játszatni vele, olyan komé
diát, a min elsősorban maguk a rabló 
szomszédok fognak a hasukat fogva ne
vetni: a magyar fegyvert fog, hogy 
megvédelmezze a csehet, az oláhot az 
oroszoktól, ^harcolni, szenvedni jkész, 
csakhogy azok a megsiratott földek vég 
éfvényesen megmaradjanak az oláhok 
#8 a csehek kezén. 

Sok komédiát végigjátszottak már 
a világon a -nemzetek, a vezetőik jó
voltából, sokszor megtörtént már, hogy 
kinevették az ilyen jó bolondokat, 
mint a magyarok is mindig voltak, de 
ehez hasonló vérlázító,, égbekiáltóan! 
bűnös játékot még nem kíséreltek meg 
soha, mint amilyenbe most viszik beU 
szegény magyar hazánkat. 

Horthy kormányzó, ugy látszik, min
denben helyesli a tervet. Helyes, 
menjenek magyar katonák a cseh orosz lehet érteni, hogyha a cseheket fenye-
határra. A hadseregben csehek is lesz- j geti az orosz veszedelem, a kormíny
nek, hiszen a katonabandák többnyire ; zónák szabad magyar seregekkel qieg-
csehekbffi átlónak, még a magyar nem-> védelmezni a bőrét s ha ő főméi-

tr'sgának ugy tetszik, akár az egész 
magyar hadsereget átküldheti Masary 
kék országának védelmére. Mert ne 
felejtsük el: ahos nincsen joga a kor
mányzónak, hogy a magyar hadsereget 
az elrablott magyar földek visszaszer
zésére mozgósithassa, de arra yan, 
hogy ezzel a hadsereggel, magyar fiuk 
vére hullása árán, megmentse a zsák
mányt a cseheknek. 

Ugy látszik, joggal tartják balén-
dokházának a^ egész Európát, ha 
ilyesmi is megtörténhetik. Szegény ki
rabolt, összetört szülőhazánk, aki még 
a nemzeti becsületedet sem tudtad 
tisztán kihozni a nagy világégésből! 

FELHŐSZAKADÁS KAPOSVÁEOIT 

Kaposvárról jelentik: A Dunán-
íul déli felében, különösen So
mogy éií Zala vármegye területén 
óriási felhőszakadás volt, ameiy 
jégveréstől kisérve ugy & (gyü

mölcs-, mint a gabonatermésben 
jelentékeny károkat okozott. Kü
lönösen nagymérvű volt a felhő
szakadás Kaposvárott, ahol az 
órákon át tartó vizár a város terű 
Jetének legnagyobb részét viz alá 
borította és az épületekben is 
nagy pusztítást vitt végbe. 
* 

2 - Uzlet-cimek 

YOÜNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ 
31 W. Commerce Street 

Szemben az Erie állomással. 
A legjobb órák, ékszerek és 

órajavitás. A tulajdonos magyar. 

EIÖALSZKY ÉS ZAJAC 
• 820 South Avenue 

M A G Y A R  S Z A B Ó K  
Elsőrendű öltönyök mérsékelt 

áron. 

O. P. appel 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

Olesó házbér, olcsó árak 
4-ik emelet, Federal épület 

10 N. Phelps Street 

ff. J. ORIEL 
S Z A B Ó M E S T E R  

257 West Federal Street 
Bell telefon: Main 682 

ELADÓ 
Nagyszerű alkalmi bútor vétel. 

Alig használt bútorok olcsó árbn, 
teljes berendezés. Aki korán jön, 
jól jár. 1411 Juniata avenue. 

-«É*» 

P É N Z K Ü L D E M É N Y E K E I  
MAGYARORSZÁG vagy CS ECHO SLOVAKIA bármely részébe^ 

téljes felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk, 

B A N K U T A L V Á N Y O K A T  
a legmegbízhatóbb ó-hazai bankokra kiállítunk. 

Gondoljon családjára, most segitse őket, használja ki az alkalmat, 
mig a koroua árfolyama alacsony. 

H A J Ó J E G Y E K E T  
az 6 hazába vagy az ó-hazából id* a legkitűnőbb hajókon, a társaságok 
eredeti árai mellett adunk el. Utasainkat New Yorkba személyesen 
kisérjük. 

Hozassa ki családját most^c 6-hazábóL A kihozatalhoz szükséges 
okmányokat elkészitjük. 

K Ö Z J E G Y Z Ő I  O K I R A T O K A T  
szakszerűen állítunk ki és a konzuli hitelesítéseket beszerezzük. 

Mindenféle ügyeiben forduljon hozzánk teljes bizalommal és győ
ződj ék meg közismert becsületes kiszolgálásunkról. 

Loschitzer & Engel 
PÉNZKÜLDESI. HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁJA 

3S6 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, O* 

Dr. A. Pesseniehier 
Elvállal mindenféle peres Ügyeket 

KNIGHTS OF COLUMBUS BLDGh 

Ajtó 206. * 

A könponti tűzoltó laktanya mellett 

Telefon: Automatic 74489 

AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD 

ELADÓ STRUTHERSBEN 
szobás ház, telek nagysága 
50x150 láb, gáz és viz. 

Ára $3200 
Á Sharon Li ne-on, Stop. 25 
2 telek, 30x120 láb. $200 
Bővebbet ezen a cimen: 

0. R HEADRIC8 
153-West Chalmers ave. 

lhe_ Kitchen Cabinet ihat saves miles of steps 

Select 
a Hoosier 

FELESÉGET 
keres egy állandó jó munkával 
biró 38 éves róm. kath. vallású 
özvegy ember, aki hazai asztalos. 
Megismerkedne házasság céljá-
gyermektelen nővel, aki esetleg 
az óhazába is visszatérne vele, 
hogy ott gondos anyja legyen két 
árva leánykámnak, az egyik 10, 
a másik 12 éves. Kevés hozomány 
megkívántatik. Nekem az óhazá
ban házam és kis birtokom is van. 
Ajánlatokai "Szorgalmas" jeligé
re, c. o. Ress Bros., 3418 Wilson 
ave., East Youngstown, O., kérek. 
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WISE & SUTHERLAND 
.TRANSFER 

A nap vagy éjszaka minden 
órájában szolgálatára áll. 

Helyi vagy városközi muffolá-
sok, bútorszállítás a legjobb 

kiszolgálással. 
3431 Beiden Avenue 

<532 Mahoning Aveno* 
YOUNGSTOWN, O. 

E 

M i n d e n  a  
kezeügyében 

ZER és ezer konyhában szerzett tapasztalatok 
alapján készült a Iloosier. Élelmiszerek, edé-

,nyek és konyha szerszámok mind kezeügyéi e 
esnék. 

Leülhet a Hoosier hatalmas, tiszta munka lapja 
/ elé és minden, amire szüksége van, előtte fekszik, 
fiúiident elér gyorsan, biztosan és könnyen. 

Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt tölt a kony
hában és ráér idejét másra forditani, ha Hbosiei' 
van a konyhájában. 

Miért nem jön hozzánk, hogy megmutassuk ön
nek. Á látogatás jiem ^kötelezi vételre. 

i 

The Michigan Furniture Co. 
220-222 EAST FEDERAL STREET 

BUDAPESTI, IRODÁNK 
VIII. Kerepesi-ut 1. szám 
A hazautazó magyarok 

rendelkezésére áJl. 

3C DC m 

Jól jegyezze meg ezt a cimet minden 
honfitársunk - - - ^ 

al% 
mden^ 

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 ó-hasai nyugt&t is ft 
bankkönyvet. 

Óhazai ügyek 
telekkönyvi hiteles másolatod, 
árvaszéki ügyek lelkiismeah 
tes, szakszerű elintézése. Budit* 
pesti irodánk ügyfeleinek kétOr 

séggel 611 rendelkezésére hozzá
tartozói felkutatásában. Irjü 
meg pontosan milyen ügyet In
tézzünk el. 

; Hajójegyek 
a magyarok részére legalkal
masabb hajókra. Permit nem 
beU több^ csak irjon levelet 
és küldjön előleget a hajó
jegyre és ml aztán értesítjük, 
hogy mikor kell New Yorkba 
jöuoJi. A *aautnál wgvár-
j o k .  . . .  •  . .  

KISS EMIL, 
133 Second Avenue 

Bankár 
New York, N. V* 
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