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Vettem f. hó 23. becses átiratát, fitkcljjtAdf tűdöslt, z#i 
dó vallású honfitársaink az A. M. Sz. Pittsburghban f. évi au
gusztus 19-én tartott gyűlésén óhajtották, hogy • Szövetség1 

a zsidókérdésben nyilatkozzék. 
Nézetem szerint, kapjunk hát az alkalmon hogy egyenesen 

és nyíltan beszéljünk magyar származású hitsorsosaimhoz és 
figyelmeztessük őket, hogy saját vérbelije ellen dolgozik*ma 
mindenki, ki a Szövetség munkájában segiteni nem akar. 

Vagyok olyan jó zsidó, mint akárki, ki csak nyilatkozatok 
után nyargal. A clevelandi konvención a katholikus klérus s a 
többi felekezetek szó-szólói nyiltan és fréfiasan kiejlentették, 
hogy együtt akarnak dolgozni mindenkivel, kik Magyarország 
népének sorsát szivükön viselik, s e nyilatkozatokban kétel
kedni senkinek joga nincs mijadaddig, mig cselekedeteik mást 
nem bizonyítanak. 

Tiltakozom az elten, hogy *» A. M. Se. valamikor te, vagy 
legalább is, mióta én tagja vágyik, terrort palástoló intézmény 
lett volna, hogy intelligens tagjai az amerikai demokratikus 

lásunk ünnepét, környezve a vi
li'g tiszteletétől és elismerésétől. 
Reménységgel és öntudattal in
dultunk neki a napsugaras útnak 
a második millenium felé. És ime, 
a balsors lesújtott ránk, nyomo
rékok lettünk és szegények. Most, 
hogy uj kormányt keresünk, nem 
arról döntünk, ki lakjék a Szent 
György téren. Most döntünk ar
ról, fenn akarunk-e maradni az 
élő államok sorában, tudunk-e 
dolgozni, képesek vagyunk-e párt-
önzésröl és egyéni becsvágyról le
mondani, van-e bennünk eltökélt
ség komoly munkára és a jövő 
megalapozásra? Jöjjön az építő
mester, akinek szavára mindnyá
jan engedelmes munkásokká vá
lunk, akiknek meg vannak a vilá
gos tervei az állam felépítésére és 
korszerű berendezésére. Ezt a 
nagy architektust szeretnők üd'-

eszmékkel és életfelfogásokkal ellenkező, a müveit világ meg-! vözölni az uj miniszterelnökben. 
vetését kiváltó tendenciákat el nem Ítélné, bárhol és bármilyen 
formában is nyilatkozzanak azok meg. 

Az Amerikai Magyar Szövetség szent meggyőződéssel hi
szi, hogy a forradalmi lázból a magyar nép szenvedésein ke
resztül hamarosan felocsul, megtisztul a reakciótól, a mint meg-

(8 Órai Újság). 

CSONKA MAGYARORSZÁG 
lett 

•* 

A zsidó-kérdés. 
Rosszhiszemű egyének,.akiknek lelki egyensúlyát a 

közelmúltban és jelenleg lejátszódó világesemények meg
zavarták, az utóbbi időben még a sajtó utján is terrori
zálni akarják az amerikai magyarságot s el akarják riasz
tani az Amerikai Magyar Szövetségtől, ténj'ként tüntetve 
fel olvan feltevésekét, amelyekről még a gyermek is tud
ja, hogy teljeséri alaptalanok. - v • ' 

A szemérmetlen vád röviden az, hogy az Amerikai 
Magyar Szövetség a ómagyar kormány amerikai ügynöke 
és mint ilyen annak ténykedéseiért, vagy mulasztásaiért, 
bármikép is Ítéljük meg azokat, felelős. v*> : 

A kinek a tárgyilagos bírálatra csak egy sárik
ra nyí képessége is van, az pillanatnyi habozás nél
kül megállapíthatja, hogy * e rögeszme azok agyában 
szülhetett csak meg, akik érzik, hogy számadással tartoz
nak magatartásukért. Azért a magatartásért, hogy 
akkor, amidőn Magyarország és népének sorsán tő
lünk telhetőleg akarunk segiteni azáltal, hogy a ma

ijai kérdést kedvező világításban terjesztjük Amerika 
éb as angolul .beszélő világ Ítélőszéke elé, egyene
sen ellenségeink cinkosaivá szegődnek, mikor Ma
gyarországról olyan hangon irnak és beszélnek, amely 
alkalmas arra, hogy még azokat is elriassza a magyar 
ügy iránt való jóakartu érdeklődéstől, kikben ez a haj
landóság különben bizonyos fokig megvolna. 

Az Amerikai Magyar Szövetség legutóbb tartott 
cleYélandi konvencióján világosan kifejtette álláspontját 
a magyarországi helyzettel kapcsolatban, midőn kábel nt-
ján értesítette a nemzetgyűlést, hogy a jogrend, szemé
lyes szabadság és jogegyenlőség helyreállítására irányuló 
törekvéseket szívesen üdvözli és ezt, a Magyarország érde
kében külföldön kifejtendő propaganda sikerére nézve, 
elengedhetetlenül szükségesnek tartja. 

Mindezek dacára, a tények szándékos elferdítésével, 
egy kolosszális hazugsággal akarják elkábítani az ameri
kai magyarságot. egyesülési és gyülekezési szabad
ság flagráns megsértését kitörő kárörömmel dicsőítik és 
terrorról, létező vagy nem létező terrorról, mernek be
szélni éppen azok, akik másokat terrorra felbujtanak és 
ilyennek alkalmazásában nekik készséggel nyújtanak se
gédkezet. Es ezt azok teszik, akik a veres rémuralom 
gaztetteit hozsannával üdvözölték, vagy legalább is rosz-
szul palástolt megelégedéssel szemlélték. 

Az amerikai magyar zsidóságot is félfe akarják ve
zetni. Eltekintve egészen attól, hogy az Amerikai Ma 
gyar Szövetség nem erkölesrendészeti'testület és hogy!e^ija 

-nagy adag naivság kell ahhoz, hogy valaki azt higyje, 
hogy az Amerikai Magyar Szövetség ráüzenhet a magyar 
kormányra, hogy mit cselekedjék és mit nem az ilyenfajta 
üzenetküldés már oly gyakorivá vált, hogy szinte nevet
séges színben kezd feltűnni. Az Amerikai Magyar Szö
vetség nem jelszavak után futkos és nem képzeli magá
ról, hogy a világot innen Amerikából dirigálhatja. Elég 
komoly ahhoz, hogy ne tegye magát hahota tárgyává és 
ne izengessen lépten-nyomon, hol egyik, hol másik kér
désben. Különben is, a maga méltóságának tartozik av
val, hogy útszéli meggvanusitásokra ne is hederitsen és 
nem tartja szükségesnek azt, hogy akár a zsidó kérdés
ijén, akár a fehér terror ügyében előirt módon nyilatkoz
nék. Az Amerikai Magyar Szövetség csak a maga tetteiért 
felelős, a zsidóságnak pedig azt ajánlja, hogy szívlelje meg 
az alábbi nyilatkozatot, melyet egy amerikai magyar zsidó 
Irt, oly^, rakinek a tudása, jellei^e és j^d^iupa el^gtga-

. tancia "arra, hogy véleményét a nyilvánosság elé bocsás-
Hlk. ' T ^ . *" * r.*h J V, ' *H 

v - •• / 
• v Ír. WmeetMuttr íbúM , '  ~  

a mi gyönyörű hazánk, in-
szabadult a vörös terrortól. A magyarországi zsidóság, mely j ség tanyája a tejjel-mézzel !?o-
zsidó maradt, SEGÍTSÉGET és NEM VÁDLEVELET vár | lyó Kánaán, gonosz és silány el-
Amerikától. Kiknek a szivük sajog, tanuljanak a spanyol zsi
dóktól, kik évszázadokkal az inkvizicó után is szivükben spa
nyolok, s a klasszikus zsidóság gyöngyei maradtak. 

Én tudom, hogy magyar származású hitsorsosaim Ameri
kában más utat nem választhatnak s nem is fognak. 

Teljes tisztelettel, 
DH. WEISSBTJRG ZOLTÁN. 

Az A. M. Sz. kormányzó tanácsának tagja. 

Szemelvények a hazai 
lapok vezércikkeiből. 

A LELKEK VAGYODASA 

. :iL 

Youngstown, 0.„ 1920. szept, t* 
az A. M, Sz. tit^ád1*. 

Ezer baj, küzködés és. megpró
báltatás közepette is fanatikus hit
tel hisszük és hirdetjük, liogy Ma
gyarországon is elkövetkezik a 
teljes konszolidáció, a nyugal
mas béke és a régi rend korsza
ka. A lelkek vágyódása hozza 
ezt magával. A lelkek vágyódá
sa és az emberek élniakarásának 
józan ösztöne, amely nemesak áhi-
tozza, de meg is teremti magá
nak az uj fejlődés és az épitő 
munka létfeltételeit. 

A történelem során sokszor 
felborult már a társadalmak egyen 
súlya, — de a mérleg nyelve hosz-
szabb-rövidebb idő után visszabil
lent helyére, s a törvény, a jog és 
az igazság a legnagyobb erkölcs
telenségek után is mindig vissza
nyerte birodalmát. Mert a jog
rend és az igazság ereje nem frá
zis, hanem a lelkekben él és utat 
kér. A természetnek ezt az 
örök társadalmi törvényét nem le
het megmásítani vagy kijátszani 
nálunk sem. 

Az erkölcstelenségben fojrant 
forradalmak megukban hordták 
büntetésüket: a szégyenletes bu
kást, amely után az ország önma
gától, belső sugallattól vezetve 
tért a másik csapásra, a rend és 
a nyugalmas fejlődés ösvényére. 
És ki meri tagadni, hogy nagy 
utat tettünk meg ezen >az uton? 
Ki meri vitatni, hogy ma már fel
felé megyünk azon a lejtőn, me
lyen olyan mélyre csusztunk alá? 
Igaz. még mindig nehéz, rögös és 
küzdelmes kinlodással teljes ez az 
ut, sőt sokak előtt titokzatos és 
ismeretlen is. Pedig iránya és 

nem lehet többé kétséges: 
a társadalmi rend helyreállítása 
és a békés fejlődés ez, amelyet már 
csak megnehezíteni lehet, meg
akasztani nem. , 

Az idő jelentőségének átértéke
lődése mutatja, hogy diagnózi
sunk helyes. A forradalmak ide
jében órák alatt éveket, sőt évti
zedeket éltünk át. Akkor percek 
alatt évszázados tradíciói;, nem
zedékek alkotásai dőltem romba, 
s a robbantáshoz, óh, oly rövid 
idő kellett. Ma, — m ahónapok 
alatt látszólag mi sem történik, 
ma az évek perceket jelentenek, 
mert ma sírva kell felépítenünk 
azt, amit nevetve bontottunk le 
s a tégláknak egymáshoz illeszté
se nehéz, keserves, hosszadalmas 
munka. . . ) r ^ 

Miíit mindig,' most is -vamiájk— 
-|#kik hozzá nem értésből-e, avágy 

rosszindulatból, nem tudjuk, — 
megzavarják az ország konszoli
dációra való törekvését. eD le
bontani már nem lehet többé az 

befejezést. Mert ezek a zavaró 
momentumok nera lehetnek tar
tósak. Amikor London és Páris 
között naponta háromszor közle
kedő lég-hajójérat fantasztikus 
gyorsaságot, arányokat és per
spektívát biztosit a világkereske
delemnek, amikor egész Európa 
az újjáalakulás lázas rohanását 
futja, s a népek mindenütt felfo
kozott «rővel küzdenek helyük
ért a törtgénelem színpadán, ami
kor a magyar nemzet maga is 
nagy célokra és Szebb jövőre tö
rekszik, — akkor a magyar köz-
és politikai élet sem maradhat so
káig az egyéni törtetések, pártpo
litikai heccelődések szintere. 

Aíért esak idő kérdése, — s ezt 
az időt, bármily kellemetlen is, de 
ki lehet várni — hogy mikor áll 
helyre az egész vonalon a jogrend, 
a társadalmi béke és fejlődés nyu
galma, aminek teljesülését a tör- ^ak> a hivatott 
ténelem ereje, a nemzef élniaka-
rása és a lelkek mindent átfogó 
egyetemes vágyódása fogja meg
hozni. , (Pesti Napló.) 

P É N Z K Ü L D E M É N Y E K E T  
MAGYARORSZÁG vagy CSECHOSLOVAKIA bármely részébe, 

teljes felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk. 

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

Gondoljon családjára, most segítse őket, használja ki alkalmat, 
miC a kor hm Árfolyama alacsony. 

H A J Ó J E G Y E K  E . T  
Sz #Tiaz£t)a vagy az ó hazából ide a legkitűnőbb hajókon, a társaságok 
eredeti árai mellett adunk eL Utasainkat New Yorkba személyesen 
kisérjük. 

Hozassa ki családját moil aa 6-haz4*ÓL , A kibomtalhM szükséges 
okmányokat elkészítjük. 

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 bizálommal és gjrő-
aó'djck meg közismert becsületes kiszolgálásunkról. 

Loschttzer & Engel 
PÉNZKÜLDÉSI, HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁJA 

836 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, 0. 

DARK 
M. SZÍNHÁZ 

Vasárnap 
Csak egy napig 

A KORMÁNY 
válsága tulajdonkeppén az ország 
válsága. Most nem arról van 
szó, hogy pártkérdések zűrzava
rában rendet hozzunk, hanem a 
legfontosabb életkérdésről, mi
képpen lehet megmenteni az or
szágot. Keresztúton áll a nem
zet, tépelődvén, kit válasszon ve
zéréül. Minden hazafinak aggo
dalmát fejezte ki Korányi Frigyes 
kijelentvén, hogy jelenünk és jö
vőnk kérdését dönti most el a sze
mélyi kérdés megoldása. Ki le
gyen a vezér? Alig van politiku
sunk, aki a közlegény sarzsijába 
beletörődnék, megannyi tábor
nok, aki egyelőre fel nem ismert 
Xapoleonnak érzi magát. Ki le
gyen a közlegény? Erre a fekzé-
litásra alig akad jelentkező. 

Az élet és a halál határmezs
gyéjén most arról kell dönteni a 
nemzetnej;, hogy ki is az a férfiú, 
aki jövendőnket biztosítani tud
ja. Belpolitikánkban hatalmi 
szempontok érvényesülnek, szél
sőséges szólamok és meddő tor
zsalkodások, mialatt az elvesztett 
világháború, két forradalom tébo
lya és a román megszállás után a 
kegyetlen béke sivárrá teszi kül
politikai helyzetünket. Keli va
lakinek jönnie, aki fölötte állván 
minden pártgyarlóságnak, biza
lomnak örven4 az országban, te-
ksht éj^helf a\kllf$$öh.: Akit efc$s± 
sé-tesz a^bötesséség 'mérséklete, a 
tárgyilagosság önzetlensége, az 
emberek és a dolgok ismerete. A 
ki a felelősségérzet teljességében 
tudja, hogy miről is van most szó. 

Életről-haliiról! Xem i# olyan 

lenség prédája sok gazdag erdőnk, 
himes rétünk, halas folyóvizünk. 
Egyetlen nagy bánatunk Csonka 
Magyarország. Egyetlen nem 
heggedő sebünk Csonka Magyar
ország. Egyetlen programmunk, 
vágyunk, törekvésünk, hogy ez a 
Csonka Magyarország ismét a ré
gi, ép, virágzó Nagy-Magyaroi< 
szággá erősödjék* A ki a kor
mányon ül és nem ezt munkálja, 
az nem való ft hatalomra. A ki a 
nemzetgyűlés választottja és nem 
ezért hevül, azt ki kell taszitani a 
nemzet gyülekezetéből. A ki a l 
szavazatával, a közvéleménybe el
vegyülő egyéni hangjával más 
politikát támogat, az nem becsü
letes magyar. 

Ám annál bántóbb él fülsértőbb 
a diszharmónia, mihelyt e prog
ram (megvalósításának módjáról 
van szó. Itt aztán már mindenki 
csalhatatlan doktornak érzi ma
gát, még az utolsó kuruzsló és ja
vasasszony is. Itt megszólal a 
pártérdek és a dogmatikus türel
metlenségével követeli a maga ab
szolút érvényesülését. Minden 
más párt rosszat akar, vagy leg
alább is rosszul akarja a jót, csak 
az enyém nem. Megszólal az 
egyéni önzés, hiúság, ambíció és 
megcsillogtatja a szürke és tehet
ségtelen stréber előtt a vezérség 
délibábját. A haza javáért vol
na szükséges, hogy a legnagyob-

vezérek kormá
nyozzanak? Az lehet, de a stré
ber java mást parancsol. * Korá
nyi miniszter beszédében néhány 
pregnáns szóval feltárta végze
tes nyavalyánkat s megjelölte a 
gyógyulás útját is. Itt az utolsó 
perc, válasszunk s magunk dön
töttük el nemcsak jelenünk, ha
nem jövendőnk sorsát is. Enged
jük át a gyeplőt a leghangosab
ban rikoltozóknak: akkor gyer
mekeinkre s unokáinkra marad 
gyászos örökül a csonka Magyar
ország. Követeljük a komoly tu
dás, az igazi tehetség, a valódi 
keresztényi alázat ditfdalmas ér
vényesülését s akkor megépítjük 
a hidat, a mely jelen nyomorusá-
gunkból a baldog, gazdag, tel/-
jeseé «ptüt Magyarorszjgba vezet. 

(Az Est.) 

épületet, legfeljebb késleltetni a i régen megültük ezeréves fennál 

Folytatólagos előadás délután fél egytől este 11-ig. H§ 

A MAYFLOWER PICTURES CORP. jj 
bemutatja m 

Óriási, nagysikerű, szenzációs moziképet. |j 

A "Deep Purple" 
Szereplők: 

MIRIAM COOPER, VINCENT SERRANO, 
HELEN WARE, W. B. MACK 

és számos más kitünö' mozi-szinész. 

® ® ® 

Művészi szempontból értási éaraM Ki
váló munka. Felülmúlja az eddig elő^ 

adott összes melodrámákat. 

Keresünk 
Embereket a General Fireproofing Co. Lath 

Departmentjében a következő munkákra: Pick-
erelek, rubber rollosok, sajtó gépek, szállítók, 
lath csomagolok. Forduljon az Employment Of-
fice-ra. Vegye az Elm street kárét. , 

és mindenféle 
élőüirágokból 
úllandó raktár. 

Díszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésekre és 

Temetkezésekre. 

J 
33 E. FEDERAL STREET YOUNGSTOWN. OHIO 

KISPESTEN ELFOGTAK 
EGY BETÖRŐBANDÁT 

; 
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Jíehány nappal ezelőtt Kispes
ten, a Batthyányjj utcában isme
retlen tettesek feltörték és kifősz 
tották Reiner Márk szappan-gyá
ros villáját, iimely a tulajdonos 
távollétében felügyelet nélkül ál
lott. A betörők a villából félmil
lió korona értékű holmit, főleg 
élelmiszereket vittek el. A kis
pesti rendőrség detektivjei hama
rosan megállapították, hogy a be
törést Klia János 19 éves és Bor
bély Jenő 25 éves rovottmultu csa
vargók vezetése alatt egy többta^ 
gu betörőbanda követte el. A be-
törőbauda hosszú ideig állandó 
ré^%ésbén yi $ít<$ta ..Kispestet ;,és 
környékét, ahol még az átröb9gó 
tehesfvonatokat is alaposan meg
dézsmálták. Klia Jánost és Bor
bély Jenőt a detektívek elfogták 
és velük együtt a betörőbanda 
többi tagj*i is rendőrségre J*erüU 
tek. 

PUSZTA TENYEK 
Akar egy iTord automobilt tavaszra? Miért nem ad fog

lalót egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. Havonta 
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg ,a 
gépet. Nem kerül semmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon. 

SODEMAN 
$196 Automatic: 6349 

A Universal Jta-viee Co. elárusítója. 

PENZKÜLDÉS HAJÓJEGYEK 
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PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ 
minden tekintetben Kiss bankháza, amely mái* 
több, mint két évtizede szolgálja kipróbált becsületei' 
Béggel .'és felülmúlhatatlan tsaakayatöjttí^ggal .az amerj^ 
L-oi mnmrO ' A ' A A] '/ f ' ^C/lálrAnAB k Alii kaimagyarságé*.';' A siaját j^felfogótt ér'4ékébfp 
lafeazik, ha mindep ügyben erre a citnre ir: \ 

KISS EMIL BANKÁR . 
133 SECOND Ay EMITS ,^ . * VEW YORK 
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