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A csomagküldés.

Fourth of July.

Éppen annyira tilos, mint ed
AUTÓ BALESTEK
dig volt és pedig a magyar kor
Szaporádnak a magyar automo
"
A posta csak akkor fogad el cso mány hibájából.
bil tulajdonosok, de szaporodnak Ismét meghívták a magyarokat,
Nagybizottságnnk titkára, a&í
magot Magyarországba, ha a fel
a balesetek is.i
hogy vegyenek részt az ünnepelje
adónak a magyar kormánytól en egyúttal szerkesztőnk is, szemé
lyesen
járt
el
a
postamesternél
és
ben. — Ajánljuk az egyletek
gedély* van. — Nesze semmi
Alig
múlik
nap,
hogy-valame
kérte,
hagy
szerezzen
bővebb
in
figyelmébe.
fogd meg jól.
lyik honfitársunk ne parádézna
formációt Washingtonból erre az
MOELLER HOLST DÁN DELEGÁTUS LEVELE A NAGYBIZOTTSÁGHOZ. — az utcán uj autóval. Az idén már
ügyre vonatkozólag.. Különösen
Már régi szokás szerint Young*
Az amerikai pOR<-ál»fltfaft{»ok ft arra kérte, hogy tudja meg, le
A PÉNZ EGY RÉSZÉT MÁR SZÉTOSZTOTTÁK A NIKOLSK USSURISKI eddig is legalább 25-tel szaporo town
város közönsége Fourth
napokban, hogy pontosak le
TÁBOR MAGYAR SZENVEDŐI KÖZÖTT. — SZOLGÁLJON A NYUGTA
dott a magyar automobil tulajdo of July kor nagy parádét fog tar
het-e itt engedély nélkül feladni ^
gyünk, május 17-én, elrendelték,
LELKIISMERETFURDALÁSUL AZOKNAK, AKIK NEM ADTAK,
nosok száma és ha összeszámol tani, amelynek terveivel már most
a csomagot és annak tartalmáról
hogy az amerikai postahivatalok
nánk őket, akkor kiderülne, hogy foglalkozik a kereskedelmi kama
pontos értesítést küldeni a eim-||
MERT
ÁLLÍTÓLAG
NEM
VOLT
BIZALMUK.
legfeljebb 15 font snlyu postacso
Youngstownban legalább 150 ma ra erre a eélra kiküldött bizott*
zetnek, aki aztán odahaza a má*
magokat felvehessenek Magyororvan saját gépe. A leg sága. A bizottság a nagybizottmegérkezett csomagra kérné ki a '%
A rogjfrMzottság trtdstf clMÉmolágt tart."— Az eddigi adortáhyofc Baaege fcöíei $4500. gyarnak
szágba. A rendelet szerint azon
utóbbi automobil tulajdonosok ság, sőt egyes egyletekhez intézett
behozatali illetve kiadási' enge
A fogoly alap kezelése. — Köszönet § magyar testületeknek az elvégzett nagy között van Molnár Lajos, a Kos
ban a magyar pénzügyminiszter
délyt. Még eddig n^m jött vá
külön meghívok utján is meghív
nek kell engedélyt adni a. bevitel lasz erre a kérdésre.
i'if munkáért. — Tartsunk össze a jövőben is.
suth. Kör szorgalmas tagja, aki ta a magyarságot a részvételre.
re, ha áruról van szó és a ma
hatalmas Oakland gépet vett.
Nagybizottságunk saombat esti
A nagybizottság elnökét Habo
gyar élelmezési miniszternek, ha gyűlésén is szóvá tesszük ezt az
A mult héten, legalább tudo dász Gusztávot pedig meghívták
élelmiszert akarunk küldeni.
TO THE GRAND COMMITTEE OÉ HUNGARIAN zottság, amely rendszeresen jelen másunk szerint, két magyarnak
ügyet és felhívjuk erre az ügyre
a központi bizottságba.
Valaki óriási bakot lőtt vagy
SOOTETIRS OF YOlTNGSfOWN.
test kapott az alap állásáról és a a gépe szerepelt a rendőrségi kró
az Amerikai Magyar Szövetség '
A nagybizottság szombat ffíti
Amerikában vagy odahaza, mi
titkárának figyelmét.
"f\ Wo too# to reminbcr your letter of October the 28th mely előtt történt aaiudea. leszá nikában. Kiss András "bátyánk" gyűlése lesz hivatva a magyarság
kor ezt a rendeletet kiadták. Azt
elütött egy magyar gyereket a részvételét eldönteni. Nem von
A bajt orvosolni kell éfl fredig
sending: us the cheque No. 3758 about, $2000 (two- molás.
hisszük, hogy a hiba odahaza és
Mindezeket
azé-rt
kívánjuk
fel
St.
Clair Streeten. Szerencsere a hatjuk ki magunkat a meghiváii
azonnal!
thousand Dollars) on the National City Bank. A\re dis sorolni, mert még mindig vannak, gyermek
nem Amerikában van, mert az
nem szenvedett komoly
tributed already Y. 1546.40 in the camp Xikolsk Ussii- kisebbségben), akik avval utasí sérüléseket és nem is kellett kór alól, most kell legjobban bizonyí
amerikai posta nem fűz kikötést
A MUNKAVISZONYOK.
tanunk, hogy Amerika iránt csák
a kivitelhez, de igenis fiiz a ma
rJJ»k, the fatter being united with theJgamp Petropav- tották vissza a gyűjtők kérelmét, házba vinni. Molnár István ma a legnagyobb tisztelettel és szere
gyar kormány a bevitelhez.
Ujabb javulás tapasztalható. — Jovsk since October 1919. The amounts of Y.10f»0.92 for hogy nem adunk, mert igy meg gyar temetésrendező pedig a Ma- tettel vagyunk eltelve. Tekintet**
Youngstownban ezer és ezer
A vasúti forgalom nagyobb lett. Krasnoyarsk. Y. 1030.92 for Atsclvinsk mid Y. 515.46 for ugy elszivarozzák az urak a pénzt. honing avenuen ütött el egy asz-- tel kell azonban lennünk arip,
amerikai magyar már alig várta
Jfcbban dolgoznak a gyárak.
Piestschanka are still, in oitr deposit jiaving no com A nagybizottságban helyet fog szonyt, akit a kórházba vittek. hogy julius 4-én tartja a Szeftt
nz alkalmat, hogy posta utján
lalnak az egyházak és egyletek Felépül sérüléseiből. A gyors Tstván egylet rendes évi piknik
tehát biztonságban küldhessen
Az eífíinlt hét végével előrelát munication with these places. At the ujjtoic time we beg megbízott kiküldöttei. Ezek mind hajtók között is szerepeltek ma jét és hogy julius 5-én kezdődik
csomagokban rnlianemiieket és ható volt, hogy a forgalmi viszo to inform you, that Oberleutnant Julius \Vighart, whom olyan férfiak, akiket tagtársaik gyarok a mult héten. Xehánvat
- jtalán élelmiszereket is hazai hoz nyok javulása következtében a we dealt with regarding the distribution o fvour remit bizalma a saját egyleteikben éve megbüntettek, mert a város utcáin a Szövetség konvenciója, valamint
ugyanazon a napon ia legtöbb
zátartozóinak. Hát most kérdjük gyárak % héten fokozni fogják tance is supposed to get repatriated. c|i the transport ken át a tisztviselői állásokba ül az utóbbi időben igén elszoporodyoungstowni egylet küldöttségek
tisztelettel, hogyan küldjünk, mi üzemüket, A kettős ünnep lezaj
tetett. A nagybizottsági tagok tak az olyan hajtók, akik nem tö kel részt vesz a warreni magyar
"Bhunku
Marti"
this
week
probably*
kor már küldhetnénk?'
lásával ez tényleg bekövetkezett
éberen őrködtek a. gyűjtés me rődnek a gyalogjáró közönség egylet zászlószentelésén. Ezétt
Verv truly yours,
Hogy a csudába kerítsen az és a héten a youngstowni ipari ke
nete felett és nyíltan megírhat biztonságával,, hanem szágulda talán a legjobb volna, ha mindet}
(P. R)
K. MOELL$fr HOLST
amerikai magyar engedélyt a ke riilet összes gyáraiban mintegy
juk, h ogv soha sem esett még nak gépeikkel. Ezt pedig tiltja egylet elküldené zászlóit és pe
gyelmes magyar minisztériumtól kétharmad erővel folyik a mun
Öelegrate of the Roya^ftenish Legation. szó, kritika sem részükről a veze a törvény.
dig ugy a magyart, mint az ame*
és kinek az utján? Hogy a csu ka és kedden több ezer ember fo
tőség ellen a pénzkezelés miatt.
kait és a zászlókhoz minden egy
dában tudják odahaza, hogy ponto gott ismét ahhoz, hogy megkeres
Youngstown magyarságát a
let egv tíz tagu küldöttséget ne
Í
MAGYAR
NAGYBTZOTTSÍGNAK
UJABB
ADOMÁNYOK
|jsan mit akarunk küldeni, mert az se mindennapi kenyerét.
nagybizottság az utolsó öt év
vezne ki. Tgy gyönyörű magyar
YOUN< JSTOWN, O. alatt mindig megvédte illetékte
teni postamester kijelentette,
Különösen nagy javulás mutat
szibériai hadi foglyok ujabb csoportunk lenne, amelynek az
logy csak az olyan csomagot veszi kőzik a Sharon .Steel Hoop Co.
OKMbor 28-iki becses levelükre, aine^ liez a 3748-as len és talán nem tisztességesen
segítése.
é}én vagy 20 remek selyem zász? el, amelynek tartalma pontosan
telepein,, amelyek a héten 60 szá* szánni'és a National City Bankra kiállított $2000 (kettő kezelt gyűjtések ellen. Evvel el
A közelmúlt időben a követke- fó haladna. Ha az egyletek mejt^ipgegyezik az engedélyben fel zalékos frővel dolgoznak, a rrmlt
ezer) dollárra AZÓIÓ esekk volt mellékelví" visszatérve, érte azt, hogy annak a nehánv
szava^nának a költségekre 5. dol
sorolt eikkekkel és menny iségekembernek kijvéteiévél, aki k -ím
ittlüko z tak a szibériai, magyar
i
lárt egyletenkiát, ugy megfogáüsfci'( ^séíík"^ÜÍiöket"^^sIt(vnT, ío'gy^&ljol"az ösz- kifogást keresnek és találnak ar hadifoglyok javára:
feTr* Yíog.V a csnclaba lc£rjTl^agy ben *
hatnának
az east youngstowni ntft*
•Molnár Tstván, Bartos András
-Péterné valahol Szabolcs megyé
A gyárak ponto# adatai szerint szeírböl 1546.40 yent máris szétosztottunk a Nikolsk-Us- ra, hogy.ne- adjanak, a youngs
gyar
rézbandát,
hogy az járjon tt
ben a kegyelmes magyar minisz az üzem százalékokban kifejezve surijsk táborban. Ehhez a táborhoz csatolták a volt towni magyarság megbízik a nagy és Tahi rák István 5;—5 dollár.
magyar csoport élén. Ezt a tervet
tériumtól azt a bizonyos behoza a héten a következő volt: Youngs petropavlovszki foglyokat 1919 októberében. A Kras- bizottságban és annak tisztikará Összesen 15 dollár
ajánljuk a nagybizottságnak elfo
Druga Mihály (Warren, O.)
tali engedélyt és kinek az utján? town .Sheet and Tube Co. 75 szá nojarsknak szánt 1030.92 yent, az Atchinsknak szánt ban.* Ennek is tudható be. hogy
gadásra és ezt a tervet ha elfo
A csuda tudja, hogy milyen csu zalék, Carnegie gyárak 85 száza
az utóbbi időben ininden téren ujabb gyűjtése ; Mezei Sándor f» gad iák, akkor tárgyalják is a«
1030.92
vent
és
a
Piestschankanak
szánt
551.46
yent
még
da időbe kerül majd az ilyen en lék, Republic Tron and Steel Co.
oly fényes eredményt ért el a ma dollár, Demeter Ferenc 5 dollár, egyleti gyűléseken vasárnap és
mindig: birtokunkban kezeljük, mert jelenleg nincs tfsz- gyarság minden akciója.
Géresi János 2 dollár. Szajkó La
gedély megszerzése.
50 s'zázalék, Brier Hill Steel Co.
tegyék meg a szükséges intézke
Azt hittük, hogy 1918 novem 60 százalék, Trumbull Steel Co. szeköttetésiink az ezen városokban elhelyezett fogolytá
Reméljük, hogy a szibériai fog jos 1 dollár és Pankovics József 1 déseket.
berében meghalt a copf Magyar 85 százalék, American Sheet and
borokkal. „Ugyancsak van szerencsém Önöket arról is lyokat a mi pénzünk minél hama dollár, összesen 14 dollár.
Ezen összegeket átadtuk a Nagy
országon. Csudát halt meg. Rőt Tinplate Companv teljes erővel értesiteni; hogy Wighardt Gyula főhadnagy, aki az Önök rább hazasegíti és szombaton este
még a csudánál is csudásabb. megy. Valley Mould and Tron küldeményeinek szétosztásával megbízva volt, valószí bezárjuk a gyűjtést, amelyet ere bizottságnak, a melynek megbi* FELEMELTÉK MEGINT
zásából Mihók Sándor, a ki ezen
Hozzávalóink siralmas levelei tel Co. 75 százalék, Falcon Steel Co.
A VILLAMOS DIJAKAT
nűleg a "Sliunku Marii" japán transzporton az ó-hazába detileg 1019 szeptember elején pénzt átvette, nyugtákat is kül
ve vannak kérelmekkel. Küldjünk telies erővel megv. A többi gyá
kezdettünk
meg.
1
dött az a-dakozóknak,
illetve
nekik főképp ruhát és lábbelit, rakban az üzem hasonló arány megy még e héteii.
Már hiába Youngstownban ol
/ j «1
Youngstown a magyarság szám
Di
'üga
Mihály
gyűjtőnek.
Kiváló
tisztelettel
vagy szöveteket stb. Hát hogy a ban javult.
csóbb
soha sem lesz semmi. Most
arányát tekintve első helyen áll a
A Szent György görög-katholi- megint a villamos viteldijat emel
csudába küldjük? Hát ho^y a
K. MOELLER MOLST
A vasúti forgalom számadatai (P H.)
szibériai mozgalomban, amelynek
kus egyház tagjai ujabb tanújelét ték fel 9 centre. A városi tanáes
csudába segithessiik mi amerikai szintén igen erős javulást mutat
A királyi dán követség delegátusa. kezdeményezője is volt.
adták áido/.atksézségiiknek és a nem akarta az emelést megen
magyarok hozzátartozóinkat.
nak. Az egyetlen akadály a nagy
Köszönet ezért a youngstowni a maguk körében 75 dollárt gyüi
Bizony a legnagvobbfoku elke kocsihiány, de ennek elhárításán
gedni, de a szabályrendelet értei*
A mi youngstowni magyarsá magyarságnak és a nagybizott töttek össze a szibériai hadifogA fenti levelet nagybizottsá
seredés fog el az ilyen hülye in dolgoznak. Ha a kocsihiánv meg
méhen az magától bekövetkezett.
ságnak.
Ivok részére. Ezen összeget az A villamos társulat és a város
tézkedések olvasásánál.
Vagy szűnik, ugy a gyárak előtt állan gnnk titkára a héten vette kéz gunk tiszta szívből adott és tud
ta,
hogy
adományával
kötelességet
hez.
Egyenesen
Vladviosztokból
' Tart sank- össíe a jövőben is, egyház pénztárnoka a Nagybizott most közös egyeztető bizottság elé
kell Magyarországnak Ameriká dó munka áll, mert a rendelések
ból segítség vagy nem és ha kell, száma és mennyisége óriási és tel érkezett a levél. Ujabb nyugtával teljesít. A szibériai foglyok ha hogy közös feladatokat együtt! sághoz juttatta,
viszik az egész kérdést. Ez a bi
Ttt emiitjük meg azt is, bogy ha zottság majd kikutatja a hibákat
akkor ne követelje a kegyelmes jes üzem várható hosszú időre. 1 szolgál a youngstowni magyar- zaszállítására adott pénz nem kö- oldhassunk meg a mi. testvéreink,
j ságnak arról a két ezer dollárról, nyöradománv, hanem csekély le a fogadott és a szülőhaza javára. a szibériai gyűjtés folyamán va
és bölcs kormány azt, hogy a sze
és mulasztásokat és talán egyszer
amelyet még az ősszel gyiijtötünk rovása annak a kötelezettségnek,
lamelyik adakozó neve kimaradt és mindenkorra elintézi a körfor
MEGVERTÉK A HAJÓN
gény amerikai magyar, aki szeret
testvéreink amellyel minden magyar tartozik
volna az újságból, legyen szíves galom szabálvozását.
Elek József 19 éves földműves szibériai szenvedő
ne segíteni hozzátartozóin, min
a szülőhazának és azoknak, akik NAGYBIZOTTSÁGI GYŰLÉS lapunk szerkesztőségében vagy a
megmentésére.
denféle minisztériumokban enge a napokban érkezett meg Pestre
A levélíró K. Möller Holst dán a szerencsétlen háborúban helyet
Nagybizottságnál
jelentkezni,
délyt kérjen.
a Petőfi-téri hajóállomásra. In
delegátus
őszintén
és
fáradhatat
tünk
hordták
a
fegyvert.
Értesítjük
a
Nagy
bizottság
tag
hogy
a
gyűjtést
hatbut&Aji
ellen
BEENTISTTÁH BOYtXt
A mai lehetetlen viszonyok kö nen értesítették a mentőket, hogy
lanul
dolgozott
Szibériában
a
mi
jait,
hogy
junius
hó
5-én,
azaz
A
szibériai
gyűjtés
befejezése
őrizhessük.
zött akár meg se jelent volna a szállítsák Eleket kórházba, mert
Kéretnek a Szent István egylet
rendelet, amely nagy büszkén hir a hajón ismeretlen tettesek sul.vo magyar testvéreink érdekében. előtt meg kell ismét említenünk, szombat este £ Ór&i kezdettel gyű
Megérdemli
érte
az
amerikai
ma
lést
tartunk.
hogy
a
nagybizottság
kebelében
tagjai,
hogy a vasárnap délután
deti, hogy szabad a csomag for san bántalmazták, ugy hogy ko
DRÁGULNAK A VITELDÍJAK
gyarság
köszönetét.
választott
bizalmi
(trustee)
bizott
pont
2
órakor a Kossuth körben
Tekintettel arra, hogy ezen a
galom Magyarországgal. A esudát moly sérüléseket szenvedett. A
Nagybizottságunk
ismét
a
szi
ság
kezelte
a
foglyok
pénzét
kü
megtartandó
rendes havi gyűlé
gyűlésen fogjuk a végleges elszá
szabad!
mentők a Rókusba vitték.
Illinois állam közlekedési hiva:
bériai foglyok pénzével foglalko lön bankszámlán, amelyet a Dol molást megtartani a szibériai talának vezetősége jelenti, hogy sen okvetlenül és pontosan jeleftzik elsősorban a szombat este lár bankban helyeztek el. A bi foglyok javára befolyt összes az Egyesült Államok területér ienek meg. mert fontos ügyek ke
megtartandó gyűlésen. Mi youngs- zalmi férfiak a következők: Vaskó gyűjtésről, azért nagyon kérjük ujabb 460 városban emelték a rülnek majd tárgyalás alá.
towniak dacára annak, hogy már Ferenc, Péli Ferenc, Géressy Sán tagjainkat, főleg pedig egyhá városi villamos .vasutak vü tel dí
A tisztikar nevében
hogy
adtunk egyszer $2000-t, ismét ad dor és Horváth Dávid, aki azon zaink lelkészeit, hogy jöjjenek el ját.
.
Balaskó György, elnök.
tunk és a szibériai alapon körül ban azóta elhunyt. Rajtuk kiviil erre a gyűlésre.
belül 2300 dollárunk van, amely a pénztárnok Hoffer András alá
Most fogunk az összegyűlt pénz
a legjobb táncmesterrel taníttassa a
összeget most már ki kell utalni írása szükséges ahhoz, hogy a elküldése felől intézkedni és egy
az Amerikai Magyar* Szövetség pénz a bankból kivehető legyen.
; \ legszebb magyar és amerikai táncokra,
ben dönteni azon indítvány felett,
nek, hogy azt a nagy híizas«áUiUgy az első gyűjtés alkalmá a mely azt célozza, hogy az össztási alaphoz csatolja.
val, mint pedig azóta minden magyarság ez idén együttesen
A nagybizottság bizonyára ha egyes adományt a gyűjtő nevének rendezzen egy nagyszabású pik
hires new vorki és clevelandi táncmester most
tározat útján megköszöni a megjelölésével kimutattunk az niket.
áz ATHLÉTÁK RENDEZIK HÉTFŐN ESTE
Youngstownban tanít és külön a gyermekek részére
youngstowni egyházaknak, egy- Amerikai Magyar Hírlap hasáb
Másik igen fontos tárgya a
*
ját helyisegükben : , :
\ \
leteknek és magánosoknak azt az iám. Gyakran kértük a közön
v nyit iskolát, amelyre a beiratkozásokat
^
i
'Vis? fí
gyűlésnek a julius 4-iki felvonulás
áldozatkészséget, amellyel felka séget, hogy jelentsék azonnal, ha
338 V2 WEST F3DERAL STREET
lész. A magyarságot ismét meg
rolták a szibériai fogságban síny tévedés fordult volna elő. Ilyen
hívták a részvételre és etybp as
M nyitottuk meg a bálok sorát, mi is zárjuk $!&.
lődő magyar testvérek ügyét. esetek csak elvétve fordultak elő.
ügyben dönteni kell.
,
:: tartja a KOSSUTH KÖR helyiségében, 124 EAST
Youiigstown és annak magyarsá
A titkár és jegyző által veze
Nagy meglepetés a hölgyek részére
Az összes tagok szive* és pon
FEDERAL STREET.
ga a köszönetet bizonyára hálásan tett gyűjtési kimutatások mindig
Mindenkit szívesen lát
rendezőség
fogadja, de lelkileg érzi a ma egyeztek a v nyugták másolataival tos megjelenését kérve, maradunk
tagtárs!
üdvözlettel
MAGYAR SZÜLŐ HASZNÁLJA KI
gyarság minden tagja, Tiogy nem és a hivatalos lapban közölt ada
f*
EZT AZ ALKALMAT.
köszönet jér azért, mert adtak a kozói névsorral.
, Habodász Gusztáv, elnök,
A pénzre a
szibériai foglyoknak.
' Jíeményi Miklós, titkár. •
titasteeken kivü!«4igyeK a nagy bi

Szombaton véget ér a szibériai gyűjtés
Eredeti nyugta Vladivosztokból.
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