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hazai viszonyok igaz tükre. 
Levelek amelyekben megszólal csonka Magyarorsaág 

minden keserve. — Az irója tárgyilagosan fog
lalkozik a budapesti élettel. «*• A nyomo

rúság óriási. 

MÉIRT OLY KICSI MACtYARORSZÁO? — A KOMMUNIZMUS 
CSŐDJE. — REMÉNYTELEN A HELYZET. — MIN
DENKI KIVÁNDOROLNA. — A PESTI EMBEREK KESERŰ 
HUMORA. — MINDENFÉLE TERROR. — A "HŐSIES
SÉG" DEFINÍCIÓJA. — AMIT AZ ÚJSÁGOK ÍRNAK. ~ 
UNDOR A POLITIKÁTÓL. 

Keresünk és kutatunk, hogya Magyaromágon uralkodó tény
leges helyzetről tiszta képet alkothassunk magunknak/ Lázas igye
kezettel olvassunk az összes hazai lapokat. Képesek vagyunk órákat 
utazni, hogy beszéljünk olyan emberekkel akik most jöttek Magyar
országból. Kérjük hozzátartozóinkat vagy ismerőseinket odahaza, 
hogy irják meg mi van Magyarországon. És mindegek dacára nem 
tudjuk az igazságot megtalálni. 

Lapunk egy barátja, youngstowhi üzletember a Megváltó Gyógy-
lltrtár tulajdonosa a napokban leveleket bocsátott rendelkezé
sűinkre. A leveleket gyermekkori játszópajtása és később iskolatársa 
egy budapesti fiatalember irta. Ezekben a levelekben, ha kissé sötét 
is a színezés, mégis megtaláltuk a választ arra amit keressünk. Ez 
a fiatalember fényképész odahaza. Végigküüzdötte a háborút a fron-

mert miután egyik szeme világát elvesztette mint fotoriporter 
(t sajtóhadiszálláshoz volt beosatya* Háborús képei a féLvii&g lap
jaiban jelentek meg. 

Sok levelet olvastunk, sokat leközöltünk dé ilyen leveleket még 
nem láttunk. Kisir belőlük az az eget verő igazságtalanság, amely a 
legyőzött Magyarország osztályrésze volt és amelynek következ
tében a mai szomorúan rettenetes viszonyok uralkodnak Budapesten, 
az ország szerencsétlen fővárosában. 

Tárgyilagosan ir a fényképész. Kíméletlen kritikát gyakorol 
ugy *a kommunista uralom, mint a mostani kormány irány felett. A 
kettő között élénken színezett párhuzamot von. A levelet testi-lelki 
jóbarát írja hazulról amerikai barátjának. Nincs oka szépíteni a 
helyzeten, nincs oka hazudni, igazság és szavahihetőség jellemzi a 
levelet és éppen ezért, nehogy a m'ai felfordult világban a levél író
jának baja történhessen ugy az ő nevét mint annak a nevét akinek 
a levelek szólnak elhallgatjuk. De arról jót állunk, hogy az alábbi 
idézetek minden szava azonos a levelek kézirott szavaival. 

A hosszú levelek családi és személyes vonatkozású részeit el
fagytuk. Csak azt vettük ki belőlük, ami mftfiket érdekeThfiíf. * UTire^ 
fink nagy hatást gyakoroltok a levelek ajánljuk figyelmes olvasá
sát mindenki figyelmébe. ; 

BARÁT A BARÁTHOZ A MAI MAGYARHONRÓL. 

Nálatok nincs olyan rette
netes nyomorúság mint nálunk 
s nálatok nyugodtan mehetnek 
az utcán, nem kell félni, hogy el 
fogják az embert, s minden ok 
nélkül a rendőrségre viszik 
mert "gyanús" ax ábrázatja, 
vagy "hagoalit'' egy IfQimipjs-
tára. 

Nálatok a drágasághoz mér
ten legalább megvan az ará
nyos fizetős emelés ami itt 

. .nincs. 
Ép most tárgyalják a kép

viselőházban az adókivetést. 
Még szerencséje ennek a kis 
Magyarországnak, hogy a par
lamentben csupa dúsgazdag 
földbirtokos stb. paraszt van, 
akik egyéni érdeküket védve, 
nem engedik as adókivetési 
megszavazni 

Minthogy a románok a leg
több gyárunknak a berende
zését elrabolták, a gyárak dol-

. .goztatni nem tudnak, a munká
sok hónapok óta munka nélkül 
vannak. A megszállott terüle
tekről Bu)dapestre menekült 
emberek még növelik a nyo
mort, s a kormány, mely péns 
nélkül áll, tehetetlen. 

A paraszt majdnem annyit 
termel, a mennyi néki szüksé
ges, a felesleget pedig méreg* 
drágán adja csak el. 

Egy kiló liszt most 20 koroqa. 
Egy kiló cukor most 200 kor. 
Egy pár box cipő (rosss) 

3090 korona. 
Ellenben egy jobb hivatalnok 

átlagos fizetése egy hónapra 
1200 korona. 

De mit ér az élet, ha a meg
élhetés itt Magyarországon oly 
nehéz, s amellett az ember élete 
sincs biztonságban. 

Szegény anyám, eleget retteg, 
amikor éjjel jövök haza a mii
teremből a munkából. "— Mert 
éjjel is dolgozom, hogy havi 

fedttBDi tudjftBL. 

A viszontbiztosítás. 
A Szent István Egyleti vasárnapi 
gyűlésnek ez lesz a legfontosabb 

tárgya. 

Á Szent István Egylet tiszti
kara ezennel felhívja az össztag-
ság figyelmét a vasárnap megtar
tandó rendes havi gyűlésre. Ezen 
a gyűlésen terjeszti majd be a 
kiküldött bizottság a viszontbiz
tosításra vonatkozó Ajánlatokat 
és javaslattal is fog élni. 

A Szent István Egylet tagsága 
tudja, hogy a mai betegsegély és 
haláleseti segély mellett az egylet 
csakis hátra de előre nem halad
hat. Ezért okvetlenül szükséges, 
hogy a tagok gondoskodjanak 
nagyobb előnyökről ugy maguk 
számára mint pedig uj tagok 
számára, akiket az egylettől csak 
az tart távol, hogy a nyújtott se-

Határozat A szibériai hadifoglyok hálája.-
A TOUNGSTOWNI MAGYAR 
EGYHÁZAK ÉS EGYLETEK 
NAGYBIZOTTSÁGA 1920 SZEP
TEMBER 26-ÁN MEGTARTOTT 
GYŰLÉSÉN A KÖVETKEZŐ 

HATÁROZATOT HOZTA: 

A botbüntetés ellen 

A gyűjtők figyelmébe. 

A ki gyűjteni akar városunkban, 
az jelentse be a Nagybizottság-

p&k. 

..Mi alul írottak^ a youngstowni 
magyar egyházak és egyletek köz 
ponti erkölcsi testülete szégyen
nel vegyes felháborodással érte. 
sültünk, a sajtó utján, hogy Ma
gyarország nemzetgyűlése vissza 
állitotta a derest és behozta a bot 
büntetést nemcsak az árdrágítók, 
hanem más vétségeket elkövetők 
ellen is. 

Mi az Egyesült Államok szabad I masyarors^ági 
országában borzaJjommaJi gondod «yes személyeknek, vagy bármi -
lünk arra, hogy Magyarország; ̂ en jótékony tfélra gyűjtenek, 
visszasülyedt a középkorba ós a gyűjtést okvetlen jelent-

ffélvek a mai kornak nem'felelnek h°gy ott szerencsétlen testvérein-! se.k be lapiink szerkesztojenek, 
ket a világ legmegalázóbb, leg-!mmt a Nagybizottság titkárának, 
utálatosabb és legbarbárabb bün- j ^°»-v egyrészt a gyűjtésről tudo-
tetésével sújtják, oly vétségekért1 masun^ legyen és másrészt hogy 

HÁROMEZER MAGYAR FOGOLY VÁRJA A SZABADULÁS 
ÓRÁJÁT NIKOLSZK -USSZURISZKBAN 

Az utóbbi időben valósággal 
elárasztják egynehányunkat a 
különféle segélykérő levelekkel. 
Szentül tudjuk, hogy a kik eze
ket a leveleket irják, azok reá 
vannak utalva a gyors segélyre 
és épen ezért emberi szempontból 
is örvendünk annak, ha akad va
laki, aki segit a hozzá forduló sze
gény honfitársán. 

Minden félreérés és meggyanu-
sitás elkerülése végett azonban 
arra kérjük mindazokat, a kik 

szegényeknek, e-

Könnyező szemmel hallgatták Sm oliga Béla roeblingi róm. katho-
likus plébános és dr. Haitinger Kálmán passaici magyar orvos 
beszédét, amit ja fogoly-táborban intéztek hozzájuk. Hálás szív
vel köszönik meg az amerikai m agyarság gyűjtését, a melynek ré
vén hamarosan afzabadok leszne k. Lator Zoltán kapitány meg-

szaba dult. 

meg. 
Figyelmeztetjük a tagokat, 

hagy a Kiss Béla tagtárs után 
esedékes haláleseti dollárokat ok
vetlenül fizessék be. 

Ugyancsak kérjük a szülőket, 
akiknek gyermekei az ifjúsági 
osztály tagjai, hogy tagdijjaikat 
pontosan beküldjék. 

A tisztikar nevében: 
Balaskó György, elnök 

Nemei adományok. 
özvegy Pollák Béláné és Ruf 

Lajos javára. 

Hogy éjjel sokszor mit látok, 
arról jobb hallgatni. 

Már gondoltam arra, hogy 
kimegyek Amerikába az első 
hajóval, amelyikkel lehet, de az 
utazás koronában számítva, oly 
drága, hogy majdnem az összes 
felszerelési cikkeinket ^ellene, 
eladni, amivel éppen ki szeret
nék jönni. 

Hogy azonbú Amerikában 
könnyen kenyérhez jussak, ma
gamai vinném legalább az öt 
fényképezőgépem, amelyek ko
ronában is megérnek nyolcvan
ezret. — Én alaposan fel va
gyok ezt illetőleg szerelve, csak 
volna annyi alaptőkém, hogy 
hajójegyet vegyek, a mi dollár
ban nem is olyan sok, s odakint 
nem annyi dollár, mint nálunk 
korona. Hisz ha egy bánya
munkás kint naponta 10 dpllárt 
keres, az nálunk 2750 korona. 

* * 
MINDEN VÁGYA 
AMERIKA 

őszintén szólva, nekem kolo-
szállisan tetszik az Amerikai 
üzleti fölfogás. Érzem magam
ban, hogy a legrövidebb idő 
alatt alkalmazkodni tudnék az 
ottani élethez, — s örökös vas
szorgalommal és kitartásommal 
ugy mint más sok tízezer em
ber én is egy bizonyos célhoz 
jutnék. Mert itt Magyarorszá
gon, most, hogy elveszítettük 
a háborút, igazán nincs miért 
élni. Egy olyan általános nyo
mor uralkodik az egész ország
ban, hogy abból kijutni abszo
lúte nem fogunk. Az államcsőd 
csak napok kérdése, úgyszintén 
hogy valami idegen csapattest 
megszálja az ország főváro
sit. Az emberek rongyban jár
nak (egy ruha 5—10.000 kor.) 
s nincs annyi pénzük, hogy ren-

(Folyt. a 2. oldala) 

Lapunk legutóbbi számában le
közöltük azt a két levelet, a jpe-
lyet Szegedről küldött hozzánk: 
özv. Pollák Béláné és Ruf Lajos, 
% kik nagy nyomorukban segítsé
gért fordultak hozzánk és lapunk 
olvasóihoz. 

A kérelemnek visszhangja tá
madt, mert Nehry Károly, a köz
ismert magyar festő 6 dollárt ho-
íott be szerkesztőségünkbe azzal 
az utasítással, hogy azt felezzük 
meg a két segélykérő között. 
Szerkesztőnk szintén egy-egy 
dollárt adott a szegényeknek és 
igy eddig 4—4 dollár az eddigi 
gyűjtésünk. Miután a pénzt ha
marosan el akarjuk küldeni, a-
?ért arra kérjük olvasóinkat, hogy 
ha valaki még adni akar, akkor 
nitassa hozzánk adományát a jövő 
hét folyamán, mert jövő szomba
ton a pénzt elküldjük. 

ÖREG EGYLET GYŰLÉSE 

Az Első Magyar Betegsegélyző 
Egylet gyűlése most vasárnap, 
ízaz október hó 3-án lesz a szokott 
gyűlés helyiségben. Kérem tag
társaimat, hogy lehetőleg teljes 
számban jöjjenek el erre a gyű
lésre, mert kötelességünk ponto
san elvégezni, azokat a fontos ii-
ijyeket a melyeket a gyűlés fo-
láamán tárgyalni fogunk. 

Tagtestvéri szeretettel: 
Mecsey András, elnök. 

is amelyet csak azért követnek 
el mert nyomoruk óriási. 

Munkát és igazságot kérünk 
mi idegenbe szakadt magyar mun 
kások testvéreink részére és nem 
botot, derest vagy kalodát. 

Az emberiség humanitása és 
egy szabad ország civilizációja 
és kulturája nevében emeljük fel 
tiltakozó szavunkat. Kérjük a 
nemzetgyűlést, hogy törülje el 
ezt a törvényt mert az a már ugy 
is bepiszkolt és bemocskolt ma
gyar névre ujabb szégyent hoz a 
külföld szemében. 
A youngstowni magyar egy
házak és 

sága: 
HABODÁSZ GUSZTÁV, 

elnök. 
NEMÉNYI MIKLÓS ERNŐ 

titkár. 

Ezen tiltakozás gróf Apponyi 
Albertnek és Prohászka Ottó rom 
kath. püspöknek küldendő meg. 

A nagybizottság kebelébe tar
tozó összes egyházak és egyletek 
tisztviselői kéretnek a fenti hatá
rozatot az egyházak és egyletek 
legközelebbi gyűlésén » felolvasni. 

• « * 

A fenti határozat egyike volt 
azoknak amelyeket a nagybizott
ság vasárnap este tartott első 
őszi gyűlésen hoztak. Az egyhá
zak és egyletek elég /izép számú 
küldöttei és érdeklődők vettek 
részt a gyűlésen, amelyen először 
a szibériai gyűjtési akciót tár
gyalták. Géressy Sándor indít
ványára a titkárt utasították, 
hogy irjon az American Relief 
Committee for Hungarian Suf-
rersnek New Yorkba és a nagy 
amerikai gyűjtő bizottságnak a-
zért, hogy az eddig a magyarok 
részéről befolyt összegről és azok 
kiadásáról a magyarság nyílt és 
tiszta képet nyerjen. Egyszer
smind meghívták az Amerikai 

gyűjtés elszámolásáról hivata
losan is jelentést tehessünk. 

Ezzel az intézkedéssel elejét 
vágjuk mindenféle alaptalan be
szédnek és pletykának, a mely
nek még a tanultabb emberek kö
zül is felülnek egyesek és ezzel 
végeredményben csak saját ma
gunknak okosnak felesleges kel
lemetlenséget. Az ilyen beszédek 
rendszerint Ü potyaolvasóktól 
származnak, á kik a "Dongól" 
szavai szerint nem tartoznak a 
rendes emberek sorába. 

HASZNÁLJÁK A IdS&TÖBB 
AUTOMOBILT? 

Az Automobil Tíereskédelnri Kamara 
kérdőíveket küldött ki 10,000 auto
mobil-tulajdonosnak, akik közül kilenc 
ven Bzázalék azt válaszolta, hogy au-
íoraobilját nagyobbrészt üzleti célokra 
használja. Csak 10 százalék válasza 
volt az, hogy nekik az automobil üdü
lésre éB mulatságra szolgál. 

bizottság legközelebbi gyűlésén 
mutassa be a hozzá érkezett szi
bériai nyugtákat és elismerő le
veleket. 

Élénk eszmecsere után a nagy-
bizottság elhatározta, hogy hiva-
los lapja az Amerikai Magyar 
Hirlap utján felhívást intéz a 
magyar származású amerikai pol
gárokhoz, amely felhívásban fel
világosítással szolgál ugy a fér
fiak mint a nők regisztrálását 
illetőleg és arra kéri a magyar 
származású polgárokat, hogy kö-
relességük tudatában menjenek 
szavazni november 2-án. A vita 
teljesen pártonkívüli mederben 
folyt. 

A gyűlés bezárása után a jelen-
voltak politikai eszmecserét 
folytatták amely nagy érdeklő
dést keltett és mindenki avval az 
érzéssel ment haza, hogy a nagy
bizottság gyűlésein és az eszme
cserén tanulni lehet és hogy a-
zok érdekesek. Reméljük a leg
közelebbi gyűlésen már nagyobb 

Magyar Szövetség titkárát, Dr. j számban jelennek meg a tagok és 
Pesseléhner Antalt, hogy a nagy- j az érdeklődők. 

Jönnek a levelek, messze nap-1 Az alábbi levelet Ruzicska Já-
keletről a vértanúság és mártirom j nos zászlós irta, a ki már kQs$> 
ság hazájából:  Szibériából.  A na-i  lebbi részletekről számol be: 

jlllllllllllllllHllllHIHHllllHHtlIIHIHAMERrKAX MAGYAR 'SZÍNTÁRSULAT 

Október hó 4-ikén, hétfőn 
este pont 8 órakor 

A KOSSUTH KÖR NAGYTERMÉBEN, 124 EAST FEDERAL STREET 
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Jegyek előre váltható: Bess Bross, üzletében, Filslnger Aurél gyógyszertárában, a Ssabadság ir ódájában, 
az Arany Kereszt Patikában, az Amerikai Magyar Hirlap kiadóhivatalában és a szokott magyar üzle
tekben. 
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pókban ismét két levél érkezett i 
Mihók Sándorhoz, a melyeket j 
közérdekű voltuknál fogva leköz
lünk. Ezek a levelek ismételten 
igazolják azt, hogy az amerikai 
magyarság jószívűségéből fakadó 
gyűjtése nélkül ezek a szerencsét
len testvéreink elvesztek volna 
Szibériában. Intő szavakból ál
ló igazságok ezek a levelek, a me
lyek főleg azoknak szólnak, a kik 
még nem adtak és esetleg nem 
akarnak adni szerencsétlen test
véreink megszabadítására. 

Olvassák el ezeket a leveleket 
és szivleljék meg azoknak tartal
mát. A kinek helyén van a szive, 
az tudni fogja, hogy mi a köteles
sége. Es a mi olvasóink csak kö
telességtudó éi faját sfe^ető ma
gyarok. . 

Jekelfalussy Miklós a követke
zőket irja: 

Nikolsk-Ussurisk, 1920 jul. 24. 
Igen tisztelt Mihók ur! 

Fáradhatatlan buzgalmát haza
szállításunk (érdekében és jirán-* 
tam tanúsított jóleső kedves fi
gyelmét meghálálandó, minden-
pen igyekeztem a Krasnojarskban 
4evö Qézafcöeeeséről -bővebb tudó
sítást küldeni, de ezideig minden 
fáradozásom sikertelen maradt. 
Mint előző levelemben már emii
tettem, Montandon svájci vör. 
kereszt kiküldött személyesen ve
zetett egy expedíciót a Nyugat-
Szibériában levő hadifoglyok se
gélyezésére. ő vele küldtem egy 
levelet kedves öcscae részére, 
melyben kértem, hogy hogylété-
ről tájékoztasson s egyben Mihók 
ur levelének tartalmát is közöl
tem vele. A fenti missióval Nyu
gat-Szibériába igyekvő oroszok is 
mentek, amint az újságokból ér
tesülünk a missió a Csitánál levő 
fehér orosz fronton , szigorúan 
meg lett vizsgálva, hogy tovább 
mi történt vele, nem tudom. 
Kedves öcscsének irt levelemre ez 
ideig még választ nem kaptam. 
Természetesen tudakozódásaimat 
tovább is folytatom s mihelyt va
lami biztosat tudok, azonnal érte
sítőn} fogom. Ezen közbeeső le
velemet csak azért küldöm, ne
hogy olybá tűnjön fel hallgatá
som, mintha a dologgal nem tö
rődném. Pedig hát az amerikai 
magyarságnak s különösen önnek 
érdekünkben kifejtett munkássá
gyért oly sok hálával tartozunk, 
hogy igazán jól esnék a sok fá
radságukat s az érdekünkben ho
lott. áldozatokat némikép is meg
hálálni. 

Úgyszintén igen szépen köszö
nöm kedves, jóleső figyelmét az 
újságok küldéséért. Valóságos jó 
tétemény ránk nézve. Alig vár
juk őket s azután megy barak-
ról-barakra. így némileg tájéko
zódunk hazánk jelenlegi helyze
téről. Az amerikai magyar ha-
laszállitó bizottság két tagja 
Vladivosztokba megérkezett, a 
napokban várjuk őket ide Ni-
kolskba s már előre örülünk Jól-

Nikolszk-Usszuriszk, 1920 
augusztus 1, 

igen tisztelt Mihók ur! 
Megkaptam junius 8. és 14-iki 

nb. leveleit és az azokhoz mellé
kelt három levelet, melyet *«rlt 
szíves továbbítani címemre. 

Nagy volt az örömöm, mikor 
feleségem leveleit olvashattam, 
melyek olyan rövid idő alatt ér
keztek ide. A táborba eddig fris
sebb keltű levél hazánkból nem 
érkezett. Ezt önnek köszönhe
tem, Mihók ur! Áldja meg az 
isten érte. 

Táborunk hangulata nagyon 
deprimált. Kb. 3000 magyar gyűlt 
itt össze abban a reményben, hogy 
hamarosan be lesz hajózva. Igen 
nagy számban jöttek 2000 kilomé
ter távolságról is. Már két hónap 
óta utrakészen állunk és sajnos 
még ezideig' nélkülözünk minden 
biztos hirt hajónk érkezéséről. 
Hazai bizottság minden elkövet, 
hogy szomorú sorsunkon segit-
sen, de a 6 évi szenvedés és a 
csalódások egész sorozata mé-
'yebb hatással van lelkünkre, sem 
hogy azt egy órára is feledni tud-
nánkj. Mrjlt vasárnap meglát o-
Tatta táborunkat az amerikaTma-
Tyarok két kiküldötte: Smoliga 
Béla József r. k. pap és Haitinger 
orvos. Az amerikaiak fáradha
tatlan munkálkodása ugy a szép 
Tiagyar hazánk, mint az itt szen-
/edő magyarság érdekében na-
Tyon jó hatással van reánk. Smo-
'iga és Haitinger uraknak hoz
nánk intézett szavaiból meleg ha
zaszeretet sugárzott ki. A beszéd 
íatása alatt sok ezer jó magyar 
örülgette könnyező szemeit. So

hasem fogjuk elfelejteni ameri-
•cai magyar testvéreink áldozat
készségét! Nincs egy ember sem 
:tten, aki ne érezné azt. hogy há-
ával és elismeréssel tartozunk az 
\merikai magyarságnak. Éhen 
ousztultunk volna régen, ha önök 
nem kezdik meg idejekorán a 
mentő-akciót! Orosz kézben va-
T.vunk japán megszállott terüle
ten. Sem az orosz, sem a japán 
nem gondoskodik rólunk. Élel
mezésről orosznak kellene gon
doskodni, de junius elseje óta 
egy centet sem adott. Hát lehet 
itt egy ember is, aki ne érezné, 
hogy mit tettek önök értünk? — 
Ugy tudjuk, a napokban fogiák 
közölni Amerikából, hogy mikor 
és mely hajók jönnek értük. Nyu
godtabbak volnánk, ha már egy 
biztos íidöpontra számithatnánk, 

Nagyon köszönöm szíves fára
dozását a . levelek . továbbítása 
ügyében, valamint a küldött új
ságokért is ismételten hálás kö
szönetet mondva ugy a^aját, mint 
hajtársaim nevében, maradok tel
jes tisztelettel 

Ruzsicska JánQf. . 

. .Itt emlitiük meg azt is, hogy 
Lator Zoltán kapitány, a kinek 
levelét annak idején lapunkban 
leközöltük, szerencsésen megsza-
szabadult a fog-sálból és a nővé-

tcroii* korai kettőt uemelyesen I ^ Csep(t3 BélánéhoJ. érkezeM 

megismerhetni. • ;ale^tóbbi híradás sxerint Komi-
Azon reményben, hogy jÖY« 1«- romban volt a hoIman Budapest-

velemben kedves öcscséről biz
tos hirt közölhetek, zárom sorai
mat, kedves jóságát még egyszer 
hálásan köszönve, maradok kiváló 
tisztelettel j 

Jekelfalussy Miklós,'ífcdgy. 

re igyekezett. Lator kapitány 
volt as, a ki levelében legelőször 
megírta a valódi tényállást a szi
bériai magyar foglyok szomorú 
sorsáról és a mely levélnek oross-

(Folyt. a 4. oldalon) 
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