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Egyről 
A csóti fogoly táborbari 

A mit a Vtssiatérők mesélnek. — R&rácsonjr érte SribéHibift. —•,> 
%gy htótlöklé magyar üzenete. —Mlárvult otthont Wíi -íftlálkOKás' 

egy régi j óbaráttal. 
1 Áfc ÍSst aug. 29-iki síámábál. 

A pápai állomáson Boeskay-sip- jíoty áll fhagábamcrülten, keserű, 
kás diákeenekar tagjai sürögnek-
iorognak, mert újból nagyobb 
hadifogoly-transzport érkezik, az 
Ő tiszteletükre vonultak ki a ffliri1-
dig vidám, csillogó s^emü diákT 

gyerekek., Vonatunk, a iíielylyel 
Csótra megyünk a fogolytáborba, 
már türelmetlenül prüszköl, csak
hamar beszállunk és lassan, zaka
tolva kigördülünk a pályaudvar
ról. Néhány jelentéktelen állo
máson megyünk át és nemsokára 
feltűnnek előttünk,a csóti hatalr 
mas fogolytábor fekete barakjái, 
a hol a háború alatt hazavágyó 
muszjka szivek sóhajai röpdöstek 
fölfelé á magasságon szetit úris
ten trónusához. 

Fekete bánat tanyázott ezekben 
a fekete barakkokban és a mint 
a fogolytábort nézem, önkéntele
nül is a temető jut eszembe. Most 
azonban valamivel derűsebb szitit 
öltött itt minden, Hiszen a mi sze
gény — hadifogságból visszatért 
•— magyarjaink gyűjtőhelyé lett 
a csóti tábor, azoké, a kiknek 
megadatott, hogy rettenetes meg
próbáltatások után hazakerül 
hettek. 

Az állosiáson ssuronyos kato
nák fogadják a leszálló utasokat 

^és mindenkit igazoltatnak. Át
lépjük a fogolytábor kapuját, el
megyünk a tábor villanytelepe 
előtt és nemsokára szemtől-szem-
ben állok a rabságból megtért 
magyarokkal. Megtört szemek, 
fáradt arcok. Lassan, vontatot
tan felelgetnek kérdéseimre, ezek 
az emberek még nem tudnak iga
zán örülni, még nem ocsúdtak fel 
egészen az átélt borzalmak li
dércnyomása alól, de már homlo-

dacos arccal. Megkérdeierhi tő
le, honnan jött, hová való. Egy
kedvűen felelget a kérdéseimre, 
ftihjd igy folytatja: , n < : 

— Ha tudtam volna, högy'^'ti-
hon mi vár rám, talán nem jöttem 
volna haza soha< Pedig milyen 
boldog voltam, hogy jöhettem, mi. 
lyen hosszú volt az ut, hogyan 
szerettem volna repülni, hogy mie
lőbb hazaérjek. Most aztán kese
rűségre fordult minden. Meglá
togatott egy jóbarátom és közöl
te velem, hogy három hónap alatl 
meghalt az anyám, a feleségem és 
a kis fiam.;. Elárvult: az ért yágy-

A m&riolli kirándulás 
(Folyt, az 1. oldalról.) 

r joffinal tuftatlb&n felemtől* fej fit 
bizakodik.'* 

"Amerika különlegesen az önök 
Amerikája. Idegen vérből szármázó 
férfiak és nők, tulajűonképea önök: 
Amerika. Ezek azért jöttek ide, mert 
itt, a mi köztársaságunkban, mely szi
lárd alapokra van épitve, ván szabad
ság-s itt világit a demokrácia, a. mi. az 
egész emberiség szivében ott csillog. 
Amerika az önöké, hogy megóvják, 
nem riilnt fcgyeis csoportok, osztályok, 
mint holmi fajok vagy felekezetek 
földjét, hanem mint Amerikát, az 
EGY Amerikát. Az Egyesült Állama; 
kat, az örökkévaló Amerikát. 

"Imádkozzunk valamennyien, hogy 
Amerika Boha se oszoljon osztályokra 
és ne érezze sohasem A kötőjeles pol
gárság veszedelmét." 

'' Mikor Európa égboltozatát söt^fc 
felhők borították el s a vihar a mi or* 
szágunkat is fenyegette, ugy találtuk, 
liogy Amerikát ellentétes vonzalmak 
és ellenszenvek szakgatják. Mindez nerti 
volt természetellenes. Sőt a .legtöbb 
esetben nagyon is menthet# volt, hi
szen "mi nem terjesztettük az amerikai 
szellemet; Nem ragaszkodtunk, ahhoz, 
hogy mindenki szentelje magát telje-

va-vagyott meleg) családi otího- ^ aPn és megosztatlanul a hazának, •— a 
UOm. finely a mi hazánk, akár a születés, akár 

"Első az egészség. A háború alatt 
kiderült, háigy á Sorozás alá került fia
tal eihbereknek máj'lnem egy negyed
része testileg alkalmatlan. Az isko
lás gyermekek megvizsgálása bizonyít
ja, hogy azoknak csaknem a ffele va
lami testi fogyatkozással birt amin még 
a legtöbb esetben segiteni lehet, ha 
rájönnek. Nem beszélek eznuttal a 
szövetségi és hélyi egészségügyi. ható
ságoknak egymáshozi viszonyáról, de 
állitora, hogy az amerikai öntudatnak 
ázonnbl c^eiekednie kell, hagy emelked
jék az egészségi szihvonaly fcülönöSen 
ami a gyermekek érdekét ifleii." 

"Az olyan munkaviszonyokra nem 
lehet " mentséget találni, amelyik az 
amerikai gyeKnu>k£t jogától fosztja' 
meg, mi^t a hogy nem lehet menteni 
az olyan nemzetnek ipari vagy mező
gazdasági életet, amelyik nftinék az 
erejét Vonjá «1 k- ézzéá' Í^élbtílti ;tó 
anyaságot." ' 

MUNKÁBAN A 
FOTOGRÁFUSOK , 

Harding besáéde utáií elénekel
tük az amerikai himnuszt, aztán 
Harding és Mrs. Harding lejött 
a lépcsőn és kezet szwfitottak a 
küldöttség tagjaival. ' (T. Áu) 
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Ékszer-üzlét 

SAMUELS 
IS South Phelps St. 

m 

kérdi t«-
* 

A mint i parancNYfksági épü
let előtt sétálgató!^! megszólít 
egy magas, napbarnított arcú ha
difogoly. 
* — Nem iitiLéfséf 
lem. 

— Itfeti* féléksiém! — klelem 
éa vizsgálódva nézem az arcát. 

— Megmondja a névét, kidéHii, 
hogy tizenöt esztendővel ezelőtt 
együtt tettünk érettségit. Kar
csú, fess huszárfőhadnagy volt, a 
mikor utoljára láttam a háborn 
alatt, most megtört öreg ember, a 
fogai és haja kihullottak. Fá
radtan, szomorúan beszél a krasz-
nojarszki rettenetes napokról, a 
vizben főtt zabról és arról, hogy 
hogyan hajigálták ki reggelen-
kint a hüllákat anyaszült mezte
len a barakkokból, mert a ruha 
kellett a hátramaradottaknak. 

-Lassankint leszáll az este, 
' % 

égen apró mécsesek gyúlnak és á 
szegény, agyongyötört hadifog-

TIZENBíÉT klLLIÖ ÁÉVA 
i 

kon csókolta őket ^ meséket, megrázó tra^ 
hazai föld lelke. *V4egédiákát mesélnek a iftultról, a 
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f.?*r "V 

a' 

r >'e 

Ír'.* 

tó 

Egy magas, barázdás areu fó-
hadiiagy beszél: 

—* A fogság sok etnbert meg
ölt, sokan meg is őrültek. 1916 
karácsonyán ünnepélyt rendez
tünk a táborban. Sohasem felej
tem el ezt a karácsony estét. 
Künn a végtelen hómezőkön vad 
vihar dühöngött, a szél beleka
paszkodott a rozoga fabarakkok
ba, recsegettí-ropogott i binden^ 
Mi egy pislogó mécses világánál 
ültünk, egy tátsünk a bibilából 
felolvasta a Jézus születésére vo
natkozó részt. Egy tábori pap 
beszédet mondott a szeretetről és 
békességfői, a meíly |neg fogjjl 
győzni a világot. Melegség áradt 
a szivünkbe, könnyes szemekkel 
énekeltük a letűnt szép időkre 
emlékeztető karácsonyi énekeket, 
a mikor hirtelen felugrik egy lo
bogó szemű, sápadt székely fiu és 
felordít: 

— Megölték a Krisztust, meg
ö l t é k  . . .  

Megdöbbenve nézünk rá s mire 
feleszmélünk, ő már rohant ki a 
barakból a havas éjszakába. Más
nap találtak rá a tábornak egy 
félreeső zugában, a földön ült és 
csendesen beszélgetett önmagá
val. Megőrült szegény és nemso
kára meg is halt. $ - > 

Egy székely hadnagy fejszéi 
aztárt a haldokló inagyar hadifo-
golyfóí, a ki már nem fog haza
térni soha, hiába várja a Hargita 
alatt reszkető öreg édesanyja. 

— Már utrakészen, helyesebben 
szökésre késien állottunk — 
mondja a hadnagy — mikor még 

íegysjíer odaléptünk szegény, hal
dokló bajtársunk ágyához, hogy 
búcsút vegyünk tőle. Nem völt 

*máf annyi ereje sem, hogy beszál
lni tudott volna. Tudta, hogy jö
vünk, megfogta a kezemet és 
ránk néíett hosszan, szomorúan. 

•Oh, azt a tekintetet, ast a nézést 
: sohaseql fogom élfelejtóni, leha

joltam hozzá, megcsókoltam a 
. hotnlokát, a mire d suttogó hatigon 

tcsak enhyit mondott: 
— Mondd meg az anyámnak, ne 

sirasson . . . Éljen Magyaror-
s ^ & g  . . . "  

Á tifet! étkeddé felölt tgf 
nyűtt ruhája szakállas hadifo-

mélyet el akarnak felejteni, de 
látszik rajtuk, hogy minden gon
dolatuk, minden érzésük a jövő
be kapcsolódik s hogy mindnyájan 
arra a megváltó órára gondolnak, 
a mikor újra átléphetik az elha
gyott otthon küszöbét. 

i 

az önkéntes választás jogán." 
"Én nem hibáztatom idegen születé

süket. Amerikai hanyagságnak te
kintem azt. Mi a szabadságot hirdet
tük, de nem fektettünk súlyt arra, 
ami ennek megőrzéséhez szükséges. I 
hirdetni liemzeti voltunkat s dicse-! 
kedtiink vele, de nem növeltük azt az 
egy nagy szellemet, ami a tökéletes 
nemzeti élethez szükséges.'' 

És az Amerika iránti legteljesebb 
odaadásért emelek szót. Nem azt ki-
vánom, hogy Szakitsuk ki á szívből a 
gyöngéd* az emberi ^zivnek Jkedvéa 
érzelmeket, hanem azt, hogy szentel
jük magunkat polgári voltunknak^" 

"Azt akarom, hogy Amerika le
gyen mindenkor harcrakészen minden 
olyan törekvés ellen, amely amerikaia
kat ti'Niiészetszerüen összeütközésbe 
hoz egymással. Nem tudom, látta-e 
vagy sem Washington ezt a veszedel
met, amikor attól óvott bennünket, 
hogy tartózkódjunk minden külföldi 
lenyűgöző szövel«égtöl s attól, hogy a 
tengerentúliak dolgaiba avatkozzunk, 
— de én látom s azt mondom önöknek, 
hogy az egész Amerikának szilárdan 
ellene kell állania az ilyen veszedel-

i mes, romböló s nem amerikaias politi
kának. Idegen országok dolgaiba való 
beavatkozás nemesi ázért' Veszedel-

| mes reánk nézve, mivel olyan lenyti-
1 göző bonyodalmakra vezet, amilyenek

től "Washington óvott bennünket, de 
ez azzal is fenyeget, hogy Amerika meg 
oszlik majd itt a maga otthonában. 
Közrejátszana ez annak az elősegítésé
ben, hogy férfiak és nök, akiknek szi
ve áz "America first" jelszótól a 
"Hypheh first" jelszóhoz húzott, cso
portokba verődjenek s politikai éle
tünkben is éreztessék magukat." 

"Ne felejtsük azonban el azt, hogy 
az "America First" nem azt jelenti, 
hogy Amerika, amit mi valamennyien 
szeretünk s amelynek ldbogója alatt 
mindig egységes népnek kell marad
nunk, Vak, mikor az egész emberiség 
jóvoltát kell látni és süket, amikor a 
civilizáció hívását kell hallani. De, 
hogy az emberiségnek képesek legyünk 
segitéiii S hogy a vezetőséghez felké
szülj ühk, ahoz először itthon kell biz
tosaknak lennünk s itthon kell polgár
voltunkat hatalmasá tenni. Ebben vau 
az erő. S ezzel adhatunk példát a se
gítéshez. '' 

"Hadd mondjuk meg ugy az itt-
szülötteknekj níiht az idegenben szülőt 
tekiiek, hogy jó polgárok akkor leszünk, 
ha elsősorban megvan bennünk a szol
gálati készség. Ne ámítsuk magunkat 
avval az eszmével, hogy a kormány a 
jóakartnak a közös forrása. Egy kor-
hánv sem tehet többet, mint ainennyi-
re polgáraik képessé teszik." 

"Mindig fökozódó tiiéggyőződéssel 
fogom hiirdetni, a mglt hitdetem most 
is, hogy Amerika adja meg a maga pol-
gáradnak mindazt a társadalmi igazsá
got és embervédelmet, amivel valamely 
demokrácia polgárainak tartozik, ifem-
csak azok Végett teszem ézt, akik fe
lől egyes, nem gondolkozó személyek 
szerint szeretném, ha Amerika igy cse
lekednék, de teszem ezt az egész Ame
rikáéit. Ez a mi nemzetünk a legjobb 
a világon minden ember számára, hogy 
itt éljen s a légjobh áiinden férfinek 
és nőnek, hogy szeresse egész szivével. 
A mi életszinvonalunk a legmagasabb. 

is ma" 
ő javaslatára egyesitették a cseh , x-adjon. Embervédelmi intézményeink 
állammal a ruténlakta Sáros, j példátlanok. Maradjanak is necsak 
Zemplén, Ügoesa, Szepes, Bereg üyen*k;. de még fejlfldjen* • tettek 

és Ung vármegyét, A magyaror 

Párisból jelentik, hogy az Amerikai 
Vereskereszt 38 országban végzett ku
tatásai alapján meg lehet állapítani, 
miszerint 12 millió gyermek vesztette 
el egy vagv mindkét szülőjét Európá
ban a háború alatt. Oroszország vezet 
az árvák számában négy millió árvá-
Valj Németországban három millió ár-
vá gyermek van, mig Franciaország
ban egy millió gyermek vteszitettft fel 
szülőjét. 

DR. R. A. DALBEY 

a mag?tt*ág állal jól itmert orvos 
visszatért a katonai szolgálatból és 
ismét átvetté régi orvosi irodájá-

tük Vezetését. 

279 £ast Federal Street 

BStEGSfioEKEf 
ÖTÓGYKEZEL MINPEJWtBMŰ 

Magyarország 
minden részébe . 

A LJ3GOLCSÓBB NAPI ÁRAK MELLETT. , 

OKIRATOKAT, NYÍLÁTKÓZAfÖIÉÁT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

• LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK. v 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

L. B. BURGER, Mgt. 

#=HAZAI ÜGYEKET^ 
pontosan ét szakszerűen végzek és az okiratok jogérvényea kiáliit&sa 

'után á konzulátus által hitclesitteteba. 

Youngstown és környéke 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított Útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a háború ki
törése előtt magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi és vall&si kü
lönbség nélkül.. A magyarországi tótok, Szerbek éa romáüok is kaphat
nak tőlem utlevelüt. Pontos cim: 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI I&ODA v 

PIAMOND BUILDING (A SQUAKBN)» YOUNGSTOWN, OHIO 
BOOM 6. 

Automatic teleion: 78702 Bell íélefon: 481 
. .Ml i HÜ .I'M 

A nagyérdemű ma^yár közönség szives tu-
tudomására adom, hogy a 

625 WILSON AVrantTEIT 
Magyar Vendéglőmet 

nioirnvitottam áihellvol kapcsolatban 
POOL ROOMOT ÉS ÜORBÉLYÜZLÜTET 

is tartok 
liagyar konyha és magyar kiszolgálás 

Pártfogásukat kéri 

LUTZ FERENC 
625 WILSON AVENUE 

A Pap György-féle szalon-helyiségben j 

jön csomagot az ó-hazába 
még e hónapban, hogy KARÁCSONY előtt megkapják 
azt. Minden csomagért TELJÉS FjESLELŐSSEiirJST 
VÁLLALUNK és biztotitva küldjük el. 

I EUROPEAN EXPRESS CO. 
10B WICK AVENUE, YOUNGSTOWN, 0. 

(A Dollár Bankkal szemben.) 

Al EPERJESI NAGYPEÉPOSt A 
B9TÉNEK MAI HELYZETÉ&0& 

A béesi Reiehspost beszélgetést 
közöl, a melyet tudósítója folyta
tott Gojdics Metóddal, az eperje
si görög-kdtholiktis székesegyház 
nagyprépostjával. Gojdics ezt 
mohdta a többi közt : 

— Géppuskatüzelés égy BÉfe-
gény, nyugodt nép ellen a legcse
kélyebb okból, a statárium kihir
detése valamennyi magyarországi 
ruténlakta járásban, az egész mun 
kátlanságra itélt népesség hiá
nyos élelmezése az állam költsé
gén :ezek az eredményei a csehek 
kétesztendos erőszakos uralmának 
az Erdös-Kárpátokban. A fútén 
intelligenciát nem lepte meg ez. 
Nyomban azután, hogy hirét 
vettük antiak a száhdéfeüak, hogy 
Magyarország tuténlakta terüle
tét kettészakítják és szétosztják 
Románia és Csehország között, a 
nemzetközi diplomácia súlyos bű
nének nyilvánítottuk ezt az eljá
rást az emberiség törvényei ellen. 
A magyarországi rutén * kérdés 
fejleményei aáóta teljesen igazat 
adtak nekünk. Ezért a népünkre 
nézVe oly végzetes hibáért Masa-
ryk tanárt terheli a felelősség. Az "ahoTriiogy Uy7n 

szági ruténekét a csehek erősza
kos uralma alá vetették, a kikkel 
egyáltalán semmiféle közös érde
kük nincsen, akiknek szimpátiái| 
és nemzeti érzéseit sohasem osz
tották, akik iránt azonban ma 
gyűlöletet és megvetést ereinek. 
A trianoni békeszerződés munka
kedvelő emberekből koldusnépet 
csinált. Ha a mostani határokat 
meg nem változtatják, akkor a 
mi szegény, békés és ssorgalmas 
népünk csak az éhenhalás és & ki
vándorlás között választhat. , 

dicsérjék azokat.'' 
"Kivfinom, hogy az amerikai öntü-^ 

(lat ismerje fel kötelességünket nem
zeti egészségünk megvédése iránt. Kö
vetelem a védeltnet az amerikai gyer-
rtiek, az amerikai otthon számára. Kö
vetelem, hogy az ember jóvolta fölé
be legyen fielyeave minden másnak. 
Követelem, hogy necsak a gyenge ré
szesüljön támogatásban, necsak a sr^ik-
séget 8zénve4ő segitéjsbén, hanem 
mindéöki, akibek arra szüksége van. 
Ez talamehnyiüöknek áz érdeke," 

"Mindeiiekfétlett pédig mint iiem-
i étnek figjeMttnket as imerikai gyer
mekekre kall irinyitanunk, mert a mai 
gyermekekből leesnek » jövő amerikai 
polgárok.'' 
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DOUGLAS TI1E TAILOR 
it f t • , —v ... i - i • i i 1 ' r !• n<< 

bejelenti, hogy már kiállította áz 

ösza ÉS TÉLI 
SZÖVETEKET 

Hagy választéka a legjobb értékeknek, melyeket nagy 
gonddal állitottám össze és válogattlmi ki a világ leghíresebb 

•posztógyárából. 

megnézi 
kirakatomat, ugy meggyőzödhetik a DOUGLAS szövetei: 
elsőrangú minőségéről. 

Leszállított 
15-töl 20 százalék árengedmény az ö^sfces ÖSBi öltöny 

felöltő árakon. Kérem, hasonlítsa össze % minőséget 
és árakat azokkal, amit mások ajánlanak. , 

*35, *40, *50, *55, *60, *65 
felöltők mérték után. 

a 

Ha jókor jönr ugy nagyobb választékot talál és akkor biztosan megtalálja ̂ éppen aztf ;, • 
a fmt  keresr  . - , • • • •  T  v ;  -v . - i  

100 sáazálék hiégéíégedeUségért kezeskedem 
NYITVA SZOMBAT ESTE 9 ÖRÁItt 

A SZABÖ 
1260 W. FEDERAL ST. 
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