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Rémületes gyilkosság pálinka miatt
Megölt* társát, amikor az neirt akart megosztozni a tiltott itatott,,"
A szerb gyilkos a börtönben van. — Pártfogóit is elfogtáll,' ^

Hagytam fotynak a készületek a SzeÜíi litván Egyház
10 és 15 éves jubileumára.

A rézin dzsek gyilkosság oka lakott, elküldte vele fiát Samut
, Már csak néhány nap választ
Ugyancsak kiosztottákv it $anvolt
a héten. Lozich Mihály ma automobillal East Youngstownba.
Az uj
ftttfa&lt
el október 31-töl, amikor a Szent kett jegyeket is. Áruk $1.75, ami
gyarországi
származású szerb em Közben Error felesége megtalálta^
eddig 36 tagja
ublikánus
. István hitközség a Mahoning völ ért vacsorát és*egy üveg sört és
ber
három
revolver
lövéssel meg férje holttestét és azonnal tudósí
nag-ygyülésléá
99-én.
Aki a személyes szabadság barát
gyének magyar katholikus egy azután táncot kap mindenki. A A főadóügyi hivatal Washington
ölte
Error
Pétert
,aki
szintén ma totta, Rex strutherszi marshalt,-"
ja, szavazzon Ed. Millikenre.
háza megtartja megalakulásának Kossuth Kör nagy termében csak
Kedden este mg&^hf'tős szám
ban hivatalosan megengedi a
gyarországi szerb ember volt. aki később a sheriffet ((szolgabi.I
15-ik és templom felszentelésének 500 személyre lehet teríteni azért
ban jöttek össae # Kossuth Kör
borkészítést. — Nem kell
A /november 2-iki választások A gyilkosságot Error kis farm rót) tudatta a gyilkoságról, mert
10-ik éves évfordulóját.
iparkodjon ám mindenki hogy je
engedély.
ben azok a magyar agku amerikai
ján East Youngsto^n é£ Struthers az a megye területén történt. Lo
.Erősen készülnek az ünnepély gyét megvegye, mert annyian
polgárok, a kiket a ^republikánus alkalmával tudvalevőleg megyei
zich East Youngstownbán meg>"
tisztviselőket is fogunk válasz között követte el.
re ugy a hitközség plébánosa Pöt. lesznek október 3l-én, hogy talán
Minden családfő 200 gallon al- párt programja érdéke] és a kik
Error és Lozich együtt főztek várta, Ivanovies Gábor, is odaért'
V&rlaky Sándor és kurátorai va még majd kétszer is kell majd J maibort vagy bármilyen más gyü helyénvalónak láttád, hagy a re tani. Ezek között nagy szerepet
pálinkát
Error háznál. Lozich a és avval ismeretlen helyre távo
játszik
a
sheriff,
aki
olyasféle
hi
lamint az egész egyház közönsége. tálalni.
mölcsbort készíthet fél százalék publikánus erfcehnii magyar vá
•
" • .i
héten
el
akart
költözni és követel zott*.Ar délelőtt fél 11 órakor ^rezdőA vaesorfc
1$i£}/""órákkor vagy annál is nagyobb alkohol lasztók egy táborbati tömörülje vatalt visel, mint például odahaza
A
sheriff
megérkezte
ntán
ér
te
a
pálinka
készlet,.mintegy
15
a főszolgabíró.
. 7>,
dé fényes egyházi ünnepségre j kezdődik. Kéri a rendezőség a tartalommal, ha az ital kizárólag nek*
tesítették
az
east
youngstowni
gallon,
megosztását.
Az
osztozásErre az állásra a Jái megyénk
meghívta a plébános ez egyház ; magyarságot, hogy lehetőleg pon- a család fogyasztására van szán
A megjelente! sotfiibíoi voltak
ben,
vagyis Mahoning megyében, nál összekaptak, de mégis kimen rendőrséget is. Annak néhány
velt lelki atyáit és habár nem sok ltosan jelenjen meg, mert nagyon va. Ez a főadóügyi hivatal véle természetesen más jérzelmii pol
tagja személyesen ismerte Lokilátás van arra, hogy a meghi- j kellemetlen a hosszas várakozás. ménye amelyet a napokban adtak gárok is, — dpeára <annak, hogy ketten pályáznak. Az egyik Ed. tek az istállóba, amelynek pad
zichot
és elmondták, hogy látták
vottak eljöhessenek, mert magyar A bankett tiszta jövedelme, a- ki Washingtonban.
republikánus párti gyűlés volt Milliken, a ki előzőleg volt már lója alatt volt elásva a tiltott ital.
Ivanovies
társaságában a gyil
sheriff és a ki demokrata prog Error ásót kapott és hányta a föl
egyházaknát nehéz dolog a he melyröl reméljük hogy meglehe
A hivatal rendeleté'flfeint méfc hirdetve, — <$e azétft a felszóla
kosság
után
East Youngstown
lyettesítés mégis valószínű, hogy tősen szép lesz, az egyház iskola ha a bor alkohol tartalma na- lók megmaradtak a tárgyilagos rammal lépett fel, a másik pedig det a hordó felett, amikor Lo
Ben Morris republikánus párti zich, aki mögötte állott, valami bán. Erre elfogták a fiatal Ivatöbben itt lesznek ez alkalommal. alapjául fog szolgálni.
«gyobb mint a fél százalék még ság keretein belül, ^bár a saját
sértő kifejezést használt. Error novicsot és amikor apja a rendőr
Mint halljuk az eddigi tervek
A youngstowni magyar egyle akkor sem kell adót fizetni. Két maguk meggyőződésének akartak ember, a jelenlegi sheriff.
megfordult
és az ásóval fejbevág- ségre sietett, megmondták neki,
szerint a prédikációt Főt. Major tek, magyaros testvéri szeretettel száz gallon bofnál kevesebbért, ha híveket szerezni.
Dacára annak, hogy mi ref$i&:
ta.
Erre
Lozich
revolvert rán hogy őt is mint bűntársat elfog
Dezső farrelli plébános mondaná, jelennek majd meg a banketten. az kizárólag otthoni használatra
A& értekezletet Fellegi Emil, a likánus lap vagyunk, mégis nagy
tott.
Error
a
revolver
láttára fu ják, ha nem keriti elő Lozichot.
aki egyike a legjobban pr§ílikáló Mind kapott meghívót és minden készül nem kell adót fizetni. De Republikánus National Committee tekintettel vagyunk a pályázók
tásnak
eredt,
de
Losich
három go- Ivanovich elsietett és néhány óra
%
magyar papoknak.
kit szívesen lát a rendezőség a ha valaki 200 galonnál több bort kiküldöttje, nyitotta meg, aki személyére is. Ebben az esetben yóval leterítette.
múlva visszatért Lozich-esal, aki
•A fényes nagy mise alatt Rzent- magyarság közös ünnepén. Mint készit, ugy engedélyt kell kérnie, ügyes okfejtéssel és meggyőző ér különöséi fontos szerepet játszik
állítólag beismerő vallomást tett
A
gyilkosság
után
Lozich
a
iíjgitétel és ünnepélyes Te Deum halljuk a környék, Niles, "War biztosítékot letennie és adót fi vekkel mutatott reá arra, hogy ez a körülmény, mert a mig Ed.
a megyei ügyész és a hatóságok
léftz és valósizinii, hogy a mi régi ren, Hubbard, Sharon, Farrell zetnie. Ha a 200 galonnál több mennyibe (fontos^ ja Jhiagyarolcra Milliken derék liberális ember, szomszédba sietett. Ott Ivanovics
Gábor,
akinél
ezelőtt
hat
évig
előtt.
»
(templomunk zsúfolásig megtelik is igen készülődik az ünnepélyre. bor részegítő ugy az adó kétszere nézve az, hogy a fepublikánus addig a jelenlegi sheriff hipokrinépipel.
párt keretében szervezkedjenek. ta, a ki túlzásba viszi az italelle
Tehát ott alkalma lesz a magyar sét vetik ki rá.
nes törvény végrehajtását. A ma
Este nagy dölograkésziilnek ságnak ismét Összetalálkozni mul
Mindezekből kitűnik, h«f^'lhÍB : Beszéde végén áfra kerté fel a
gyarok előtt különben sem íroaz egyház régi hivei amikor nagy takát beszélni jövőre gontjolni.
denki készíthet odahaza .bort en megjelenteket, hogy alakítsák meg
konszenves ember ,mert több hon
nyilvános bankett keretében ün
szonyok épen annyit szenvedtek
gedély és adó fizetés 'nélkül, ha a Youngstowni Magyar Republi
fitársunknál minden fontosabb A. kik alig várjákhaza a szibériai a bizonytalanságért, mint a meny
ZENÉVEL MULATATTÁK,
kánus
Clubot
és
váUssz&fc
meg
neplik meg az egész yonugstowni
iem csinál többet 200 galonnál
rabságból a férjeiket.
ok nélkül házkutatást tartott
nyit a férjeik szenvedtek Szibé
A FŐKAPITÁNYSÁGOT.
annak tisztviselőit.
r
&r környéki magyarság bevonásá
azt nem szánja eladásra.
azon
a
cimen,
hogy
italt
keres.
riában. Mártírok ők, a kiken
nál a magyarság eme egyik várá
A tárgyhoz töblfcji szólalták
Itt&ét levelet kapott Mihók
Egy
névtelen
feljelentés
elég
volt
Amerikára
azt
mondjált,
hogy
nak jubileumát. Tudomásunk sze
fel, többen pedig kérdéseket in
A FELROBBANT HORDÓ.
Sándor. Á levél Szegedről jött és minden nemesen érző embernek
rint a youngstowni testvér ina- a sületlen tréfák hazája. Ez va
téztek az előadához, aki készség arra, hogy a jelenlegi sheriff va a szibériai rabságban szenvedő kötelessége segíteni.
lakit éjszaka felverjen a házában
gyat* egyházak és pedig a refor- lónak bizonyult a napokban. UAz amerikai magyarság - rész
Amon Tamás a Front Streeten gel adta meg minden kérdezőnek
Ruzsicska János zászlós neje irta.
mátus és görög katholikus teljes gyanis az automatikus telefonon dolgozott a napokban. Egyszerre az őszinte feleletét. ?Bi*0gly Ig és kikutassa a lakását. Különö
ben megtette a kötelességét, meTt'
A* sokat mondó levélből az alábbi
B«á«Á}>an képviseltetni fogják ma-|^ e ^i vía v #laki a rendőrséget. Az arra' figyelmeztette egy barátja, nác, Hübsch Géza és Márk Lajos sen a fermerek részesültek ebben
tekintélyes összeget gyűjtött öszsorokat köböljük:
gukat a banketten, amelyet a ügyeletes tiszt levette a kagylót hogy egy öreg viszkis hordóban azt ajánlották* hogy taz éftekez- ^L.nagy kitüntetésben.
sze a foglyok haza szállitására é
Azt ajánljuk mfrgyftT áffcor ame^ ^ J41 esik az a fi»»»!«»« énteh- hia már három hajó hozza oke
Kossuth
Egylet nagytermében én bekiáltott ^
a válasz valrmég vagy egy kvárt pálinka. íef hlálcifsa 'Wteg á riimmn forgó
rikai
polgártársainknak, hogy lődéa, a melylyel Önök* viseltet az oceánon. Hosszít ütjük Itsz f*
"•fognak tartani aktóber 31-én va- j "tra-tra-tro-ra bum" es más eh- Amon nem hitte el és gyufát clubot, mire Mihók Sándort bíz
szavazzaniak
tikettelé nek a szibériai foglyok iránt, foglyoknak, de az bizonyos* Hogy
( "split"
sárrfap We, Természetesen lesz
hasonló muzsika volt. A tiszt gyújtott, hogy a hordó lukánál ták meg a jelentkezők neveinek
mert külömben még az kevés ma Karácsony előtt otthon lesznek.1;
vagyis
aaon
a
cédulán,
a
melyiken
t6szt mester és néhány szónoklat. I boszusan felakasztotta á kagylót megnézze hogy vájjon micsoda felírásával. A gyűlés folyamán
gyar, a ki kint van Szibériában,
a
kormányzótól
kzdve
a
többi
ál
A pompás magyar vacsorát derék i de rögtön rá újra "Csilingelt a folyadék lehet benne. A követ tizenhatan léptek be h clubba, a
Mindnyájan tudjuk az újságoké
elpusztulna,
ha Önök nem törőd ból, hogy a három hajó már el*
lami
és
megyei
jelöltek
nevei
fel
magyar leánykák szolgálják majd j telefon. Megint zene volt a válasz, kező percben a hordó szétrobbant melynek elnökévé egyhangúlag
fél. Azt elárulhatjuk, hogy lesz így ment ez majd másfél órán és majd magával vitte Amon Brogly Ignácot választották meg. vannak sorolva, ne ilegTelül ter nének velők, mert itthon a fog indult a szibériai foglyokkal. é|v
Trésorára kolozsvári töltött ká- át.. Végre a telefon központ utján jobb karját. A viszkire vágyó Alelnök Pintér József lett, a tit gyék a keresztet, hanem keressék ságban levőkkel és családjaikkal hogy *ezt az örömhírt a foglyol*
feleségei i$ megtudják, asjéTt Mi^
pipszta, tejfeles paprikás csirke és megtudták, hogy honnan hívják embert a korházba vitték súlyos kári tisztséget Mihók Sándorra ki a nekik megfelelő jelölteket, törődnek a legkevesebbet.
Már azt a levelet szeretném ol hók Sándor annak a 21 szibériai
fihom sütemény. Természetesen a rendőrséget. Azonnal kiküldtek égési sebekkel arcán és karján. ruházták. Bizottsági tagok let bármely pártiak legyenek azok és
$£avazzanak reájuk. A demokra vasni, melyben értesít Mihók ur, fogoly feleségének, a kiknek "a
A tek: Deák . Pál, Htibsch Géza és
lesz egy kis "majdnem ser" is két detektívet a 223 Penn avenue
ta szavazó hasábban megtalálják hogy a férjem tényleg útban van férjeik leveleit továbitotta, mini
i p g y jobban csússzon a falat. A | alatti házba. A detektívek beálli
Mixich Gáspár.
KOSSUTH TAGOK.
Ed. Milliken nevét és tegyék an (elfogott a vágy és a'sirás). Le den egyesnek külön ajánlott le
tottak
és
ott
a
telefon
előtt
állt
Vacsora alatt Rigó Jóska huzza
Mihók Sándor ajánlatára az
nak a neve elé a keresztef. Ez veiéiből akt érzem, hogy szívesen vélben irta meg, hogy
egy
beszélőgép
amelyre
Cserveigfajd a szebbnél szebb magyar
Rendkívül fontos gyűlést tart egyesület a következő nevet vet
zel elősegítik az ö megválasztá fárad a foglyok érdekében és útban vannak hazafelé. . .
nák
Kati
rakta
mindig
az
uj
le
riétákat. Mig a beszédek után el
vasárnap este pont 8 órakor a te fel: "American Hungarian Re
•y-t
sát.
nincs terhére a levelezés. Bocsá
mezeket
mig
a
telefonon
Kovács
rakják majd az asztalokat és
Ennél nagyobb örömet tálá^
Kossuth Magyar Közművelődési publican League of Yotmgstown.
natot kérek, ha leveleim esetleg nem is szerezhetett volna. És mi£'
ftfékeket és éjfél után kezdetét Lujza hívogatta a rendőrséget. Egylet. Kérünk mindenkit aki az O." Magyarul: Amerikai MaÜZENTEK
H
ALULRÓL.
unalmasak, de én ilyen vagyok a re e sorok napvilágot látnakjj
A
két
leány
persze
megijedt
mi
•észi a tánc, amely tarthat kiviegylet ügyeit szivén viseli, hogy £. var Republikánus Club, Youngskor
a
detektívek
rájuk
mordul
lágos virradtig.
a gyűlésen okvetlenül jelenjen I t°wn, O. Ugyancsak eíhatároz- Ress testvérek, akiknek Young- Vcilóságban is, mintlig elkesere- j huszonegy boldog asszonynyal éé
tak.
Kijelentették,
hogy
ők
nem
A banket költségire jólelkű
meg. Szívesen látjuk azokat a *ák azt is, hogy a közel jövőben stownban a 408 W. Federal St. dett, mert ha a férjem itthon vol-' an y£ va i több lesz Magyarorszá
egyházuk érdekét szivükön viselő tudták, hogy a rendőrséget hív régi tagokat akik elmaradtak az nagyszabású republikánus gyűlést alaltt és East Youngstownbán a na, egész más volna az életem, de gon.
HÖk már elkezdték a gyűjtést. A ják, hanem nékik egy Kelly Dá egylettől valamint azokat akik hívnak egybe, a melyen kiváló 3418 Wilson avenue alatt van ha igy még beszélni sem szeretek,
ÉKSZERTOLVAJLÁS
South Sideon Czene Gáborné és niel nevű ájris mondta, hogy hiy- beállani szándékoznak. A Kör jö amerikai és magyar szónokok talmas beszélőgép és lemez üzle fsak azt a mi szükséges.
öjsv. Horváth Dávidné buzgólkod jálc azt a számot és játszanak jó vőjét illetőleg nagyon fontos ü- fogják ismertetni a párt prog tük üzenetet kaptak hazulról, Mindennap végtelmül várom a
na k. A hegyen Pipoly Jánosné és "jazz" muzsikát a kagylóban gyekben kell a tagságnak dönteni. ramját és hozzá értő emberek fog- vagy négyszáz legújabb hazai le postát, hogy mit hoz nekem t"
A sárbegár^i
tefofenefi
értesítette
a
budapesti
fökapitánysíHány
ilyen
magyar
asszony
Feczer Jánosné, Hasletonban mert a droit másik végén nagyon
iák megmagyarázni azt, hogyan mezen. Még mielőtt elkapkodnák
A választmány nevében:
Jambrik Istvánné és Vass Ist szeretik a zenét. Most a rendőr
kell a szavazó cédulákat megje Király Ernő legújabb dalait és van ma Magyarországon, a ki got, hogy ott Király Ferenc ékszerész
Molnár Mihály, elnök.
től ismeretlen tettesek, akik Budape^
enné, az Edgewoodon Lónárt ség Kellyt a tréfás ájrist keresi.
lölni, hogy azok érvényesek legye Gyárfás háborús tréfás mókáit szivrepesve és epedve várja haza felé menekültek, 160,000 korona érti^
Neményi Miklós, titkár.
Jtndrásné, a Brier Hillen Kis Annek és hogy a szavazat námit- ajánljuk hogy látogassa meg ö- az urát a szibériai fogságból. k\i ékszert elloptak. A rendőrség a
HELYREIGAZÍT^!
És ezek a nagvszivü magyar asz- nyomozást meginditotta.
4rásné dolgoznak már eddig.
ket minél hamarabb.
LETARTÓZTATOTT SZÍNÉSZNŐ. son.
A felszolgálás nehéz munkájá
A gyűlés rendezésével, az ido
Mult heti számunkban a-Shu- Swigedről , jelentik: Á szegedi Állam ég a hely pontos megállapításával
nak vezetésére Horváth Antalné
man
burtoreég hirdetésébén egy rendőrség a napokban az ügyészség a ti*stikart bizta meg a gyűlés, a
Vállalkozott, ő ezen az uton is
szekrényre
vonatkozólag, amely megkeresésére letartóztatta és az ü- mely a megbízatásnak már a gyű
fcéri mindozokat a magyar leány
kákat akik segíteni óhajtanak nek ára $27.50, azt irtuk, hogy gvészség fogházába szállította Deák lés utáni nap délelőttén eleget
AZ •AMERICAN HUNGARIAN REPUBLICAN LEAGUE", VAGYIS A3 "AMERIKAI
kogy vasárnap mise előtt vagy máshol .$25-ért kapható. Ez té Flóra színésznőt, aki a mult szezonban tett és ez uton is tudatja minden
M4GYAR REPUBLIKÁNUS CLUB"
tafíja volt a szegedi színtársulatnak.
után jelentkezzenek nála a kurá- vedés volt, m#rt a sornak igy kel A vád ellene az, hogy nagyobb társa- republikánus érzelmű magyarajtori sfcobaban vagy a templom lett volna hangzania: Ára máshol esigban snlyoean sértő kifejezésekkel ku választó polgárral, hogy a szó
$35.
illette a magyarságot.
dban forgó gyűlés október 29-én,
előtt.
.ft Jövő héten pénteken este 8 órai kezdettél
azaz a jövő héten pénteken lesz,
.
A UNION LEA GUE CLUBBA*
este 8 órai kezdezttel az East
A
RÉGI
YOUNG
MEN'S
CHRISTIAN ASSOCIATION ÉPÜLETÉBEN
Federal és Champion utcák sarkán
AMERIKAI MAGYAR SZÍNTÁRSULAT
East
Federal
és
Champion
utcák
sarkán.
(A Kossuth Kör előtt lerő sarok-hájcban.)
levő régi Y. M. C. A. épületében,
a Kossuth Kör előtti házban.
Itt említjük meg, hogy mia már
YOUNÖSTOWNBAN, A. KOSSUTH KÖB HELYISÉGÉÉBEN
az uj clubnak 36 tagja van.

bort készíteni

Ki legyén a sheriff

Li

;

Útban hazafelé

MP

Nagy Magyar Republikánus Gyűlés
október 29-én

1920 október hó 23-án, szombaton este pont 8 órakor

Thury Tlff"g, Várady Juils, Torday Erzsi, Kassay Rózsi, T. Kondor Mariska, H. Lévay Margit, Brd&Lyl
Emilné, Darvas Károlyné, Hegedűs Lajos, Erdélyi Emil, Horváth Lajos, Darvas Károly, Zsadányl Aladár,
Tóth István, Vidor Károly, valamint a társulat összes tagjainak felléptével szinrekerül:

I
P

Nagy Republikánus Gyűlést

MEGBÜNTETTÉK.

rendez, melyre meghivja a youngstowni és környéki republikánus érzelmi! magyarajku szavasó polgárokat. Ezen gyűlésen kiváló amerikai és magyar szónokok fogják megmagya
rázni a republikánus párt programját és célját, yalamint arról is fognak előadást tartani,
hogy hogyan kell szavazni, vagyis hogy hogyan kell a szavazó cédulákat megjelölni, hogy
a szavazat érvényes legyen. Belépti dij nincsen, igy tehát reméljük, hogy magyarajku re
publikánus polgáraink teljes számban eljönnek és elttözzák magukkal a gyűlésre a felesé
geiket is, a kiknek szintén van szavazati joguk, ha regisztráltak. A ki republikánus érzelmű
4* tanulni akar, az mind ott lesz ezen a gyűlésen.
. r
, r
N

Mágnás Miska

"Rusnyák Samu, 428 W. Fede
ral St. alatti magyar zálogos és
ékszerészt a napokban az ifjúkori
bűnösök bíróságán öt dollár bün
tetésre ítélték mert két fiatal
Bakonyi, Oábor éa Szlrmay 8 felvonásos nagy operettas .. .
gyereknek egy örég páskát adott
karnagy: Kanti István.
Bendeco: Erdélyi EmiL
el. A két kölyök kimétit a CfandBSLYÁBAX .
. $1.66, $1.10
86 CENT
all parkba^és célba lövöldözték, de
mivel nem, találtak sok járókelő
Jegyek előre válthatók » ^zokott helyeken.
nek füle mellett süvítettek el a
VVVvWyVVVWVVVWVvVvWVVVVVVT golyók.

A Youngstowni Amerikai Magyar Republikánus Club nevébem
MIHÓK SÁNDOR titkár.

, / PINTÉR JÓZSEF alelnök.
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