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A M E R I K A I  M A G Y A R  H I R L A *  
^OBT OFFICE BOX 417 YOUNOSTOWN. OHIO. 

Zsigmond, a Magyar Áruforgalmi Iroda igazgatója és Weinin-
§er János dr., orvostanár. Főtitkár: Kemény Arnold dr.. A 
^feövefségi/ Tanácsnak ezenkívül 30 tagja van, akikről leg
közelebb adunk ismertetést. 1 

Ennek az Írásnak csak az a célja, hogy bemutassuk ezt a rend
kívül érdekes és óriási munkát vállalt sajtóterméket az olvasóinknak. 
K cikk kerete nem lehet elég tág arra, hogy kommentárokat fűzhes
sünk h^zzá vagy pláne, hogy a Magyar Világszövetség eszméjéről 
beszéljünk. 

Elégedjünk meg azzal egyelőre, hogy megismertük ennek a lap
nak a szervezetét. Legközelebb bővebben foglalkozunk a céljaival 
;s, az energiáival is és alaposabb ismertetést közlünk a Magyar Vi
lágszövetségről is. 

Utazás a Szegénység Országában 

BUS A NÓTA. 
TT 

(Folyt, az 1. oldalról.),. 

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazábfin 
Hiszek egy Isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Am«n" 
CSONKA MAGYARORSZÁG NEM ORSZÁG,r, 
EGÉSZ MAGYARORSZÁG MENNYORSZÁG, 

i;.<
lI|ülf!Öl^1Magyars6g,, .. 

#: Bkzel & éiiőmel kayi folyóirat jelent'ineg Magyarországon. Az 
első szám már kezünk között van s nem titkolhatjuk el, hogy kevés 
magyar ötlet tett ránk az utolsó esztendők alatt olyan mély benyo
mást, mint a "Külföldi Magyarság.'' Jl; 

A lap, mint címe is magyarázza — arra lese hivatva, hogy a 
világ minden részére szétszórt magyarságot egy gondolatban, a ma
gyar nép és magyar haza védelmére egy táborba hoaza és cselekvésre 
bírja ennek az eszmének minden katonáját. 

"Meg kell teremteni a magyarság igaz testvériségét és meg kell 
szervezni a külföldi magyarok szövetségét'-' — irja a Külföldi Ma
gyarság. És ezzel a néhány szóval nem csak programmot ad nekünk, 

•Ifle genben élő magyaroknak, hanem útbaigazítást is arra, hogyan 
kell cselekednünk, ha a magyar fajnak és Magyarországnak szolgá
latot kívánunk teljesíteni a magunk egyénenkinti és összefűzött erő
inkkel. 

Es az újság arht vállalkozóit, hogy a világba szórt magyar el
mék és magyar szivek között összeköttetést teremt és ezzel alkal
massá tesz 15,000,000-nyi magyart arra, Iiogy hazájának élhessen. 

Ezt az újságot nem szabad és nem lehet méltatni anélkül, hogy 
ne ismertessük az olvasóinkkal s ezért dióhéjba sűrítjük első 

számának tartalmát. Itt következik: 
i Mit akar a külföldi magyarok szövetsége? 

A külföldi honfitársak régi évtizedes vágya teljesül. Amit 
az osztrákokkal való közösség lehetetlenné tett: a külföldi ma
gyarság egységes és nemzeti szervezkedése, ime, megindul. Lát
tuk, hogy mit jelent, ha egy nép, bármily szétszórtan is él, 
szervezkedik és ennélfogva egységes. A külföldi magyarok, 
különösen az amerikaiak közvetlenül láthatták, hogy a külföldi 
szerbek, horvátok, csehek, románok, lengyelek külföldi pro
pagandája milyen óriási eredményekbe vezetett nemzeti céljaik 
elérésében. 

A világ (>ssíes magyarjainak egy táborba való tömörítésével ala
kult meg a Külföldi Magyarok Szövetsége — mondja a lap. "Éz a 
izövet-ség lesz a magyarság egyesülése. Ez fog gondoskodni arról, 
hogy aki magyar ezen a világon, az megtalálja egymást. Gondos
kodni fog a magyar visszavándorlókról, szervezni fogja az idegenben 
maradtakat, imagyar világsajtót teremt, magyar világünnepeket 
rendez. 

A lapbél megtudjuk, hogy hány országban történt már magyar 
szövetkezés és hol állított fel a nagy szövetség őrszemeket. Megírja 
az újság, hogy hol mindenütt találtak eddig magyar csoportokra, 
Szibériában egész magyar faluk is vannak. Méltatja az újság azt a 
nagy segítséget, amit a magyarországiak eddig tőlünk kaptak és a 
jövőre gondolva, többek közt így ír: 

• •*. 

A legközvetlenebb és leghatásosabb stgit iíg, amelyet «me-
'riksai polgártársaink nyújthatnának és amellyel valutánkat (a 
magyar pénz értékét) egy csapással előbpre vihetnék a javulás 
utján, az volna, hogy a rendelkezésre álló dollárfeleslegeiket 
hosszabb időre hiteleznék, vagy hitelbe adnák. 

Nem kivánjuk, hogy tőkefeleslegeiket a hitellel amúgy is 
túlterhelt államnak adják. Juttassák el betét gyanánt a ma-
gyar pénzintézetekhez, vagy adják hitelként egyes bankcso
portoknak vagy ipari szindikátusoknak, amelyek fizetési kész-
gégéhez és fizetési képességéhez semmiféle kétség nem fér. 

Sürgői a lap a cseho-szlovákiai és jugoszláviai nemzeti kisebb
ségek helyzetének rendezését. Pártatlanságot követel. 

Közli az ara. magyar egyletek névsorát; ír a magyarországi ipari 
tnunka "helyzetéről; figyelmezteti az idegenben élő magyarságot, 
hogy tiszteljék fogadott otthonuk törvényeit és szeressék mostoha 
'.anyjukat: -utinutiatást közöl a kivándoplái* ós TÍissajavándoráshoz; 
foglalkozik az anyaország politikájával; kérdőlapokat küld szét azok 
számára, akik a szövetségbe belépni akarnak; dicsérőleg beszél az 
Am. M. Szövetségről, az atlétáinkról és postát pyit a külföldi ma
gyarság számára. 

A magyar világaservezkedésről Írva közli a Külföldi HagyaroJ^ 
Szövetségének tiszti névsorát $s, íme, bemutatjuk: 

Elnök: Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadé-
jaiar elwke. Társelnökök: Návay Aladár dr., államtitkár, a 
Magyar Kereskedelmi Museum -elnöke: Giesswein Sándor dr., 
pápai prelátus, nemzetgyűlési képviselő;Peltár Gyula, államtit
kár; Bénffy Miklós gróf; Rákosi Jenő; Hegedűs Lóránt, a Ta
karékpénztárak és Bankok Egyesülétének elnöke; Balog Ele 

betű vetíti Magyarország felé az 
észekiak segélykiáltását. • "Az 
S. O. S. mintájára. Siess Horthy, 
sies. Ezt jelenti a három betü. 

A Szepesség se tud kibékülni a 
csehekkel és a csehek se a Szepes-
séggel. Iglón éppen soroztak a 
csehek. Szép szál legények állot'-
tak a bizottság elé. Szomorúan 
jöttek, még szomorúbban mentek., 
Most mindegyik "tóglik." Kell a 
katona különösen a magyar, mert 
ha nem is jó a magyar legény 
cseh katonának, könyebb velük 
elbánni a cseh kaszárnyákban, 
mint a magyar földeken. 

Lőcsén egy cseh színtársulat 
vizitelt. Három hétig volt ottl A 
színház mindig üres volt. Közkölt
ségen utaztak el i színészek Lő
cséről. Erre szívesen adtak a ma
gyarok is egy-két koronát. 

Aztán jött egy magyar társulat, 
színültig megtelt minden este a 
szinház" és a szolgálattevő cs^i 
tiszt még a színházból se mert ki
vonulni. amikor a szünetek közt 
felhangzott a Hvmnus. 

MAGYAR FÖLDEKEN. 

A Balaton mellett, ahol — is
tennek hála — minden magyar 
még, a nép nyugalomban él s ta
lán boldog is lenne, ha más ma
gyarok sorsán nem fájna a szive 
Siófokon és Világoson, ahol jár
tam, mindenütt jó viszonyok kö
zött élnek a magyar gazdák. Csak 
a közép osztály teng-leng itt is, 
mint mindenütt az jószágban. E-
zek a szerencsétlen emberek csak
ugyan nyomorognak. 

Magyarországon — az isten 
tudja mért — sajátságos, de töb
bet ér a papírpénz, mint az arany. 
Az aranyért körülbelül 100 koro
nával kap az ember kevesebbet 
dolláronkint, mint a papírpénz
ért. A nagy papírpénzeknek, az 
50, 100 és 1000 dollárosnak van 
a 'legnagobb becsülete. Ezer egy 
dolláros jóval kevesebbet ér, mint 
egy darab ezres, 

A föld mindent megér. A ház 
is sokat ér, de meg sé\ közelíti a 
föld értékét. 

KOHÁRY GRÓF, 
A miskolci pályaudvaron egy

kedvűen, zsebrediigott kezekkel 
és egyes-egyedül sétált a bolgárok 
egykori fejedelme, a népszerű 
"Koháry gróf", aki magyar hu
szártiszt vo»lt, mielőtt I. Ferdi
nánd néven trónra ültették volna 
a. bolgárok. Most Murányban él, 
sokszor rándul le onnan magyar 
barátaihoz. 

A zempléni Vönaton utazott 
Andrássy Gyula fs. Miskolcon ki-
szált s az etíerem felé tartott, de 
nem ment be. Észre vette Koháry 
grófot s ezután együtt jártak le 
s fel a perronon, 

A két érdekes alak nem okozott 
semmi feltűnést. És éppen ez volt 
a feltűnő nekem, mert voltak idők 
Magyarországon, amikor se Ko
háry grófnak, se Andrássy gróf
nak nem lehetett volna ilyen egy
szerűen elvegyülni a nép közé. 

Ez a kis epizód nagyszerű tük
re a mai magyar társadalmi vi
szonyoknak. 

HORTHY NÉPSZERŰ. 
Pesten egy ízben láttam Hor

thyt is, aki ma kétségtelenül a 
legérdekesebb, egyéniség Magyar
országon. Autón mentek a várba. 
Szép sötétkék Fiat gép vitte őket. 
A soffőr melleit a huszárja, mel
lette a szárnysegéde ült. Az utca 
a kormányzónak kijáró tisztelet
tel fogadta s minden ember utána 
fordult egy pillanatra! Ebben a 
mozdulatban azonban ném volt 
benne az a hűvös alázatosság, ami 
a hajdani magyar 

Talán érdekes lesz ha elmon
dom még befejezésül, hogy a ma 
termett magyar nóták a kuruc-
időkre emlékeztetnek. Az igazi 
magyar még mindig vígasztal-
hatatlanul kesereg. A nép egyik 
irredenta nótát a másik után ta
nulja és énekli. Meggyőződésem, 
hogy a magyar nép soha se nyug
szik bele a mai állapotokba. 

A NÉMA TANU. 
Pozsony alatt egy emberi hul

lát láttunk a parton. Aligha cseh 
katona volt. Pozsony vidékén ma 
nem igen halnak meg cseh kato
nák. És ha mégis meghalnak, nem 
réti sasok temetik el őket. Ez az 
elhagyott, hideg halott tegnap 
még biztosan valamelyik irreden
ta dalt, vagy éppen a magyar 
Hymnuszt énekelte. $ 

1920 DECEMBER 9. 

ÜJ ÜZLETVEZETŐ 

Olcsányi János az egyik legna
gyobb biztositó cég szolgálatában! 

Juhász János a társa. 

Hozza ide receptjét CA rW Af 
megtakarít PU/Qm01 

Olvassa el és pénzt fog pae^takaritam. 

Keresse fel az ARANY 
KERESZT' PATIKÁT 

(GOLDEN CROSS PHARMACY) 
361 East Federal Street 
Az egyedüli és legnagyobb magyar gyógyszer

tár Ohio államban 

Csakis 8 napig érvényét 
leszállított árak t 

Tessék a pontos számot keresni, nehogy a 
közelben levő talján patikába tévedjen be, 

mindenkoron kijárt Budapesttől. 
Horthyt meleg lelkesedéssel fo
gadta a nép. És ugyanígy fogadta 
Ilothy az üdvözléseket. 

Nemesak Youngstown, de az 
egész környék magyarsága igen 
jól ismeri Olcsányi Jánost, a ki a 
mult héten Amerika egyik legna
gyobb élet és baleset biztositó 
társulatának, a "Pacific Mutual 
Life Insurance Company "-nak 
vezérképviseletét kapta meg 
Youngstownra és egész környé
kére. ,s 

Ezt a biztosító társulatot igen 
sokan ismerik honfitársaink kö
zül, sőt számosan vannak, a kik
nek biztositási kötvényük van en
nél a társulatnál. Xemcsak pénz
ügyileg erős és megbízható ez a 
társulat, de erkölcsileg is, mert 
eddig még (egyetlen egy embeií 
sem akadt, a kinek panasza lett 
volna erre a társulatra^ Olcsá-
nyinak társa is van a kis Juhász 
Dzsó személyében, a ki szintén 
egyike a közismert magyar fiatal
embereknek. Mindketten derék, 
megbízható emberek, a kik kifo
gástalanul és becsületesen végzik 
el a reájuk bízott dolgokat. Az 
irodájuk Loschitzer. és Engcl 336 
West Federal Streeten levő helyi

uralkodóknak ! igében van, és ha valaki keresi 
1 őket, csak forduljon bátran a meg
adott cimre. 

Amennyiben a szóbanforgő 
társulat nemesak életbiztosítással, 

Tagadhatatlan kérem — mond- "de baleset és betegség elleni biz-
ja Phillipp Hugoj' hogy. egész tositással is foglalkozik és pe-
Magyarországon egészséges, erö- dig igen olcó díjszabás mellett, 
teljes demokrata szellem vonult azért minden honfitársunk a saját 

Fletcher's Castoria, 40c helyett .. 27c 
Pain Expeller, 35c helyett .. 25c 
Pain Expeller, 70c h«lvett 50c 
Sloan's Liniment, 70c helyett .. '!. 55c 
Sloan's Liniment, 40c helyett .... 

i 
30c 

• 

Vinkó gyógybbr, $1.25 helyett • - $1.00 
Partola, $1.10 helyett 90c 

*», — 

Bulgár Tea, 65c helyett 50c 
Liliom Soap, 35c helyett 50c o darab egy box 50c 

i 

liliom Cream, 50c helyett 

Trinner bor $1.00 
Cíntoria $1.30 

Bösak 

25c 
/ 

$1.25 
m V#sbor, $1.25 helyett ,. 79c 

Legfinomabb francia csokoládéi 
font, $2.50 helyett $1.50 

Parfümök,Toilet settek 40% engedmény 
be az emberek életébe. Es ezt 
nagyon jól esett tapasztalnom, a-
mikor itt, Amerikában, mindig 
arról hallottam, hogy Magyaror
szág hajóját nem előre, frissebb 
levegőbe, hanem vissza, a régi 

érdekében cselekszik, ha Olcsányi 
vagy Juhász utján veszi ki a köt
vényét. 

poshadt légkörbe igyekszik vézet-

A testvérbátyám, aki a nemzeti j ™ a ma£.var kormány. 
ezredese, vásárolt 

Pártoljátok 
Hirdetőinket 

>9 

'4 

mér, » "Hangya" elnökigazgatója. Ügyvezető elnök: limon 
{  v S l e m w *  d r „  »  V ö r ö s  f a r e & z t  í ömegbisott^a. Alelnökök; 

hadsereg ezredese, vásárolt egy 
hat holdas birtokocskát Verőcén 
^ég 1918-ban 35,000 koronáért. 
A földecskén van gyümölcsös, egy 
kis szántó és vagy fél hold szőllő. 
A legényének adta ki felesbe, ő 
dolgozza meg a földeket és ez a 
parányi gazdaság évente ma 
40,000 koronái jövedelmet hoz. 
A bátyám fizetése havi 3,400 
korona. 

WINDISGRATZ. 

Patakon, a hdl a szüleim lak
nak megláttogatfam Windisgratz 
Lajos herceget, aki ma ismét tag
ja a nemzetgyűlésnek. Közvetlén 
a követválasztás után hivott meg 
lunchra. A herceg egyszerűbben 
él ma, mint hajdan egy kis birto
kos.. Nagyúri fénynek 'nyomá 
sincs az udvarában. A modora is 
olyan egyszerű, mint egy született j ^ 

amerikáwisé, j&izvetleii és lefcilH 
gadt. i 

— llugő, — fordult hozzám 
mosolyogva a feketekávénál —, 
kölcsön adhatna nékem egy-két j 

millió koronát. Nagy ha/sznát ven- j 
ném. % 

— Nem mondom, hogy nincs, 
herceg, de jobb helyre tudnám 
tenni, ha itt ^/jiagyi^m jMagyay-
omágon.- 1 v *' f 7 

m * # 

Jói mulattunk a nagy változá
sokon, amik ilyen érdekes vonat
kozásba hozták a koronát a dol
lárral é$ a heréegefc velenu 

• • • 

Jöhetnek már az Ó-hazából 
Küldjön nekik hitele/", törvényes írást Amerikából En

nek az írásnak az alapján adja ki az ó-hazai hatóság az útle
velet és a budapesti amerikai misszió az Amerikái)* yaJó be
utazási engedélyt. 

A törvényes Írásokat elkészíti^ é» mindent elrendez 
LOSCHITZER ÉS ENGEL. 

Küldjön nekik elegnedő pénzt is, hogy legyen mivel fizet-
níölf az utlevélert ft hazai hatóságnál és a beuta^si engedély
ért az amerikai missziónál Pénzzel mindenütt könnyebben 
boldogulhatnak. 

A PÉNZT GYORSAN, BIZTOSAN KÜLDI ÁT MINDIG 
LOSCHITZER ÉS ENGEL. 

Karácsonyra és uj évre szánt küldendő pénzét küldje 
most, hogy azt kellő időben megkaphassák és a»ilr$ szüksé
gük van, megvásárolhassák. 

" Forduljanak teljes bizalommal hozzánk. 

Loschitzer & Engel 
PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY! ÉS JOGÜGYI IRODÁJA 

336 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, O. 

Cunard Line 
Csak 0 nap 

Hamburgba, Passauba és 
Bécsbe 

S.S.Aquitania-Dce.14. 
ő-ik osztály ára: 

^iáittburgba 1 $125.00 
I'assau . . ..  ..  .  .  .$129.80 
BÉCSBE .. $1Q9.40 

és $5 hadiadó . 
a városban helyi ügynök. For

duljon 

Foreign Exchange 
Az elmúlt fél évszázad alatt még soha sem mutatkozott olyan alka

lom, mint most, hogy pénzét nagy h««eonrfr idegen országok pénzébe 
fektesse. 

Magyar koronák, német márkák, román leik, francia frankok és 
olasz lirák értéke nagyon megesökkent. Vegyen most és tartsa, mig 
értékük felmegy. 

I 
OPCIÓK 

kaphatók nálunk bármilyen külföldi valutára és pedig: 

$ 40 biztosit 10,000 márkát, frankot, lirát, leit stb. 6 hónapra 
9100 biztosit 25,000 márkát, frankot, lirát, leit stb. 6 hónapra 
$300 biztosit 100,000 márkát, frankot, lirát, leit stb. $ hónapra , 

Ha opcióba fekteti pénsét, lágy esjit magát védi meg veszteségek 
ellen, ha a pénz felmegy. -

A4jon pénzt barátainak vagy rokonainak karácsonyi ajándékul. . 
Tlyen alkalma Uiá» Roba többé aem Iwz. írjon vagy $öjjöa el bftvefeb v 
felvilágosításért. ? .v\ " ? 

Wm. R, Fitzgerald & Co. 
19 HIPPODROME ARCADE 

ÍOVNGSTOWN, 0. 
Ftdertf 4817 Auto., 7179 

Wade 
Studio 

A bébil* fqtografu&a 
December 21 íg essközplt fényképészeti felvé

teleket elkészítjük karácsonyra. 

Wade's Photo Studio 
101 WEST FEDERAL STREET 
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