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Mi ItefiWlíaséa étaskaÉi 

KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK 
NÉMETORSZÁGBAN 

A kfilkefcskedelmi fiivátal je
lenti, hogy egy Havre-ből érke^ 
zett sürgöny szerint Németország 
1020 januárjáig hosszabbította 
meg azon rendeletet; mely szerint 
B külföldi értékpapírok kivitele 
tilos. •,•••-

^ ••• • •'" \ • • *M V '. 

A szibériai hadifoglyoknak 
Ujabb adakozások. Rendkívül 

sürgős a segítség. 

?A Szent István Egylet gyermeko&ztálya zsúfolt terem Inr- ... Hi/.T ;•„ " 1 '  
kirítt adta elő a "Megkerült Gyermek" cimü remek dara- * lSZtUjlIO KOZgyUiei *$10 tt adta elő a "Megkerült Gyermek" cimü remek dara-

t általános.—Főt. Várlaky 
-s:; ^ lemrentéltó beszéde. 7r ^ ír : z#\ 
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-|^A youngístowpl magyar kösön-
amely előtt nem uj á szin-

Jjáz és amely megszokta néha 
ÍJégyszer is hónapjában aT^new 
jjrcrki színészek előadását szem
elni, nagy meglepetésben ré-
iizesalt karácsony első napjának 
tstéjéh. Akkor került ugyanis 
azinre a Kossuth kör nagyterűé
ben "A Megkerült Gyermek" ci-
tnü pásztorjáték, amelyet, a Szent 
István egylet nyáron alakult if
júsági osztályának tagjai idtak 
#13. 

Nagy volt a meglepetés és talán 
Jjoég nagyobb az öröm és -ízt kö-
Tyető dicséret. A gyermekek, a 
tjeiknek legtöbbje amerikai sziile-
^ésti, jpompásan„ gördülékenyen, 
Ininden hiba nélkül adták elő az 

{»t jelenetből álló érdekes mesé
li darabot. A dinietek pompá

nak voltak# A jelmezek pedig 
It^fncsak korhfiek, de jó anyagból 
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wrva. \ 
A közönig is kitett migáét^. 
^g spba sem láttunk annyi eifc-
rt, no meg gyermeket egy má-

jryar előadáson sem, mint mult 
. évütörlőjiön a Kossuth Körben. 
^^VmcRak Youngstown és Jíasf 
' ̂ líroting'Rtown, hanem Sharon, Far-

'Jrell, ^harpsville és Niles is kép-
t ^i^elve vonluk.^ A közönség peui 

évak a katholikusok soraiból ke-
- rült ki, hanem voltak sokan rp-

^frrmátusok is. Senki sem bánta 
|tpcg, j^ogy. eljött, mert az előadás 
Jr»í)yira megérte a pénzt, amely 
íbőí ugyancsak jócskán jutott « 
pénztárba, hogy azok, akik nem 

oltak ott, de másoktól hallot-
ák a nagy sikert, most követelik. 

Istvánt, Rubóciky Istvánt, Pintér 
Józsefet, Takács Tstvánt, Hankó 
Mihályt, Benis v|jíargitot, Tóth 
Juliskát, Miglée illést, Ha.jdu Jó-

'zsefeí és az igen bájos angyalká
kat: Kiss Atinuskát, Binó Annus
kát, .Kviz Margítkát, Horváth 
Ilonkát, Kubócáky Juliskát és 
Riozu Jolánkát, aki remekül el* 
mondott imájával az clőadá« ..vé^ 
gt'n; megragadta a közönséget. 

Á. karácsonyfa ünnepély gvíf-
nvíjfrü kardalai, ttz apgyalok gló-
ri i éneke, melyet a kis Szalma 
Ozkár igen ügyesen kidért hege
dűjén és Migléez András felkö-
szöntője méltó befejezésül szolgál 
tak a nagyszerűen sikerült estély 
nek. .':V \ 

A ^tSWnWtbtó,D Mih-,v v o.-bm. 
kifo^st«U? volt ^ q ;: Egyh4zfi: SaU Foreney . . 

itt.  Varlnky HUtt, » 9«tj A kÖKgyiiK, elliat4rozia. toKv 
István egyház p <.ba„oSa/14tUat,5i4pVuk. 2c.án ,^..0^ 
oromme! „cmlflt, a S,„18kM kneml,iusago1 

nek 27í> tagj« v^, élénk érdeklő
dés közepette ^fittrtotta meg szo
kásos évi közgyűlését. 
Az .,uj tiszt^Isfl||fe névsora a kö
vetkező: \ \ 
. Elnök De|)ro$z^ András, alá
nok Turner Jó^ef, titkár íloffer 
András (716Vj John st., akihoz 

pompás játékát. 

-

A Szent György magyar görög* 
kathalikus egyház [tisztviselőket 

választott c .'v« > \ 

A Szent -György magjrtir'íförög^ 
katholikus egyház áx elmúlt va
sárnap tartotta meg szokásos évi 
tisztújító'közgyűlését, a tagok 
élénk részvéte mellett, 

A bizalom ismét a régi emi>é 
rekot ültette a tiszti székbe. El-
nöá: Vaskó Ferenc, pénztárnok: 
Bajusz János, jegyző: Druga alá
nos, trusteok: Druga Mihály, 
Warren, O., Miglécz Mihály és ™ egyletet érdeklő levelek kül-
Lonárd András, kollektorok: Kri-. dendók), pénEtáínok Kaluczki 
ezu János és Zováth Sándor a János, ellenőr fiodzás János, jegv-
Brier Iliiíen, Vaskó János és 7s4-/»« Trare. Hármas bizott-
fi András a South Side-ou, Lonárd Menyhért Jó#ios, Balogh Ba-
András és Kondás András Hasel- lizs és Lengyel Péter. Betegláto-
tonban, Lengyel Péter és Matyi ellenőr. 6 titkár. Beteglá-
János a Steeltonban Stefkó József togatók a Steelt^mban: Borsodi 
és Hallók Sándor*Níles, O.-ban; Ján<>s ^ Hajdú Pál. a Brier Hil-

len: Géresi Sáfi^árf a South Side-
on: Németh Doka Sándor 
és Gregosits Józott, Lansingvillen: 
Takács János. iá/ Albert Streeten 
c* vidékén: NáÉ|iJ<v.sef, llnselton 

ripir 
vfes Ferenc/ ífeást TrtUngstoww-
bhu: Tamás András. Zászlóvivők : 
Nagy Dezső és Farkas Péter. Aj-
tóőr: Pivárnvik Mihályné. Thus-
teek: Pisák János, Nagy József 
és Mátyási József. Nagybízottsá-
?•: tagok*. Ttirner József, Grego-
sits Jóape^ iajdu P4l,»Kagy Jó-

^ ^ 'W V 7 • • 

• A Szibériában sinvlödő hadifog 
l^jok számára ismét megindul a 
g/i'ijtés. Olyan szomorú hírek ér
keznek, amelyek nemcsak szüksé 
gnssé, de kötelességünkké teszik, 
hogv minél gyorsabban adakoz-

<~>A Ywungstowáfen sgékeíft ífe";'°kaál fogta felkérünk min
ik számú Verbovjly fiók, a mely- (^01ikit, a Ifi eddig még nem adott, 

ÚJÍTÁSA 

névsora, 

' e^^f^zbtoTi is treri a toor>i 
' íx • 4-^A plébá"®8 ^0n í egyházakat és egyleteket, hogy szép beszedet intézett a jelenvol- i . , , , . . , „ ! ezen a napon ne tartsanak sem-

taknoz, amelyben, miután örömé- ^ i * ' 4 * i ^ , , * ' mifele mulatsagot. Az egyház a 
nek keresetlen szavakkal kifeje- • ^ 
*ést adott, hangsúlyozta annak a j sz£rao]ni 
^yiikségesst get, hogy a sziilök j melj-et persze «ai készséggoi le

jövő vasárnapi gyűlésen fog be-
pénztári állapotáról, a 

sr.lyt fektessenek jrverirtekeik l • *í í.'T-i •, • 1,, • ,, , , 7 .gunk hirul adni olvasomkn iK. . 
valJasos..nevelésere es ais ifjúság- j 1 -*• . 
hoz fordulva, kérte őkét, hogv 
hosase feledjék el, hogy ereikben 
magj'ar vér csörgedez. N<=> szé-
gyeljék és ne tagadjáíc magyar 
származásukat és azt a hazát, a 
melyben szüleik nevelkedtek soha 
se vessék meg.. Főt. Várlaky ki
jelentette, hogy a mai világban 
okvetlenül szükségünk van a ke
resztény szellemre oz életben. El
itélte a 

ÖSSZEÜTKÖZÉS 
t Zantky Vilmos girardi ,lal os 

a minap délután Youngstöwn! a 
igyekezett az autóján. , Mikor a 
brier hilli vasúti híd mellett ha-' 
ladt el a gépével, összeütközött a 
Youngstown Bread Company gép 
kocsijával. Az automobilban ülő 

ogy a darab újból szinre kerül- ^!jplpntv^ hogy keresztények 
— Bast in5n' 'legyenek katholiku-.Vv^;íjön. 'Lehetséges ,^ogy 

-Ymingstownban szinré is fogják | ̂ rp^°^mátusok, ta'rtsanak 

Valyó Imre, a ki az Albert street 
felekezeti villcnigásokat, | 321 és fél számú házban lakik, va

lamint Kiefer József, a kinek Í| 
2915 West FederaL Streeten van 
a lakása, az összetopott ablak üve-

!hozni. 
. . Hogy kit' iliét meg a die^ápet t 
.JFIát azt nehéz7'megmondani. A 

yérmekeket, akik remekül beta-
; inul tak és megját szották szerepei
nket vagy Molnár Lajost, aki gá-
inradságót nem ismerve, angyali 

ürelemmel betanította a darabot. 
5bben méltó segítő társai voltak 

Balaskó György és Horváth Ist-

össze es ^gitség a k^r^et a Jia-
•.ínibóji/ r(.: JJ 

zs el. 
^ - v.• . 

BÁZAB8ÁOI ÉVPOBDÜLŐ 

Brogli Ignácék tíz évw cs&Utdi 
- •. ünnepe. 

icepszAHLAi^te' 

Az állapotuk nem * a,d okot aggo
dalomra és már tuí vann#íí\mi»-

1 A "Zféílpléö. megyei •• IKfrofyfai-
vára való Brogli Ignác a minap 
ünnepelte meg nejével Háda Hó
nával ; történt házasságának ti* 
éves fordulóját, az Oakwood fitree-
ti vendégszerető házában. 

Teri^é^zesesen íigen sokan jíe-
• 4- j*. 1» A ma AT»!1« 1 A. £- ^ ^ 

goktől vágási sebeket szeuvedtek; ^akik elhalmozták jó-
kivanatokjcal a nepszeru hazas-

^ r 
BCegkc^dődiött Youngstownban 

% környékén, valamiirt arszá4-
»erte a népszámlálás. A kor-
nány awal a kérelemmel fordul 
* orssig minden lakójához la-
jtink és " az egyletei^ valamint 

den komolyább veszélyejt 

A FA-ALKOHOL 

^ . 

•H . legtöbb jelmezt maga yaMa. Hé btetosokat, akiknek jora vu 
A wereplők közta * pálma Míg-1 amden h&a belépni munk4jnk-

támogassák, hogy a 

párt, mi^ a kitűnő hangulatban le 
folyt ̂ .est ély yidám részérő) Jaku-
bey Jái^off ^rendoskodott, a ki még 

ALDOZÁTAl' ̂  seprŐ 'ke^léséhez is értett. 
' , , ~ , ' 1 ' Broglijié " pompás $ vacsoráját 

Az elmúlt vasárnap ket erhhcr nem ^ ,,^ül dK.aérte 8 nagy 

vendégöf^g, a mely csak ú k«*ö 

lécz Andrást illeti meg. A tehet- i >an, avval 
íjséges high school növendék nagy 

szerűen játszotta Ismael koldus 
szerepét. Kitűnő volt a kis ifj. 

^i^fií'rváth István, aki Pista pász-
^torfiu szerepében nemcsak jól ját-

^?ott, hanem jól is énekelt. Ugyan 
sak kivált Horváth Mária, aki 

' SJziiz Mária szerepében váH be, 
todzás rTánös Vendkivül ífgyes 

jWárkus pásztor volt , a Barkó fi
vérek is kitűnően játszották sze
repüket. Kviz Kálmán a címsze
repben beváltotta ^ a hozzá fűzött 
reményeket. Igen jól játszott 
Vask$ János is. 

A többi szerepekben egyformán 

örvényben előirt kérdésekre 
ntos vfclasrokat adnak. Minden 

számláló biztos igazolványnyal 
ha valaki gyanúsan viseíke-

#, Wrjék w ígazolvaiiyt es*ha 
Biol, u?jr adjik it ai Uletít a 
r^dőri^p»»k. 

I 

került a kórházba. Mindkettő «z 
úgynevezett fa-alkohol áldozata. 
Az egyik Hayeritsch Imre, a má:, 
sík pedig a Marion ave.-n la'a» 
Harry Golden. Az utóbbi hamn* 
rosan jobban léit, ' Havcritseh, 

! azonban még ma sem érzi jól mai-
gát és az órovosknak "bél Mosást 
kellett aikalmazniok,; faog^ me^fr 

mentsék az életnek, r' 

y * 
^LVABÓItq^Og 

¥" 

<>*-

erti órálrQa^ búcsúzkodott. "v4"' 

4ZELTETT BdftT&H 

mikor mindenkinek baldög nj 
étfc kiviujdnk, 4>ocíÍánatpt» aka-
r% kiScrni azért ,lít)igy jcawjcso-
ny^ számunk a xíagy papirljL^ány 
mi^t bizony nem jelenhetett meg 
^ ' " 

KAOYBIZOTT8ÁOI OTfllÉS 
, •  >  -  —  y 

Tudatjuk a Xagy bizottság tag-
i«HtV ügy azokat, akik* a ninlt évi 
választás alapján tartoznak hoz
zá, -'mint pedig azokat, a kiket, 
a„ legutóbbi közgyülésekeri vá
lasztottak meg, hogy a Nagybizott 
ság január hó 11-én,1 azaz vasár
nap est6 rehdkivüí fontos gyűlést, 

.tart. EJzen a gyűlésen tártjnky 
meg a ti^ztujitást, valamint elifc-

\ Fájl ^íyér, Mass., állámból jött 
i3é nemrégiben a 19 év^ Davir 
Parent, s mint ő mondja, azért, 
hogy; egy kis pénzhez jusson, s 
min karácsonyi ajándékot lehet 
ventii. 
. David azonban, nem a zsoltárosr 

Dávidok közé való volt, mert ha
mis check-kel köszöntött be a 
First National Bankhoz, a melyet 
ott be {fkprt váltani. A bank-pénz 
tárnok hamarosan felfedezte, hogy 
á cnéek han^r m Davi4o> -ft hii-
vösre tétette. . • ; . ^ " 

formán ol -f1 terjedelemben, mint az el-' tűzzük a felgyüleoajiett sürgős teí-
egilleti a dieaérft Szabó Mi- mií$ évekteen. Mai, ujéví , eteá- j mégzetii ügyeket. * 

Krok Mwgitot, Hiiídtt olvasóink tfób olvasni Minden 
it,  ítj  

• 

.%• 

^:rM 

^•1 
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Czene Qáb 
volt ni 

iariás lépap, Ho: 
k Bo^^ás jápofit^ 

aki val 
egyes *f ttátybítótsági 

t^álni ' K^i^űc el» tag megjelenését elvárva, jnara* 
l»0gy egy ' kat<ésonyi- /dunk testvéri szeretettel: 

ririyet a mtilt héten' akar-
erre-a hétre maradtij 

A .* 
Pií 

^ V.* Sf" i í* i. * 
V.v J&t,' "i." 

*• .'•* < 

&í ,1 -i .Ír-íís, 
,*í -PK 'a 

Habodá^z GKmté^, elnSk. 
Neményi IQklóai titkái-. 

• r̂r 
AZ i^KiDMaiai 
-h *•" % vctnixtixxxt 'Vrf. • ' ' ' 

az angol néirter-
melés öégy hét alatt, szeptember 
2?^%Mv^rélag, a fta^i hét órai 

voli^Bfíá^W*, ais 
hét'íllt^ nyolc órai |Hi 

. *# 

qt* -sf 
rjjp.SL.W*! 
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hogy adakozzon a következő he 
lyekeiu Amerikai Magyar Ilirlap. 
ÍÍ20 West Federal street. Mihók 
Sándor, 3.'M) West. Fedoral st.. 
Youngstown-, O. Ress József, Wil
son avenue. á» Lukovszky Pál, 
Adams st., East Yonngstovfn.. 

Lapunk szerkesztőségében és 
^í;hók Sándornál a mult h£t fo-
Ivamán többen adakoztak, a mely 
összegeket a Nagybizottság leg
közelebbi január hó 11-évi meg
tartandó gyűlésén fogjuk bejelen
teni és azután a lapokban hivata
losan nyugtázni. Az inség, nyo
mor és betegség /olyan nagy a 
szibériai fogolytáborokban, hogy 
a" amerikai Veres Kereszt arra 
szólított fel bennünket, hogy a 
pénzt kábel utján továbbítsuk. 
F«7 * körülmény csak azt igazol
ja. hogy a baj óriási és minden 

rate köíelesfrége adaköwíi. " 
Itt emiitjük meg a/t is., hogy 

Feldman D. Henrik 200 dollárt 
küldött kábel utján Dr. Leichtag 
Emil zászlós rokonának Atehinsk-
b?.. Mihók Sándor pedig 1£5 dol
lárt utalt at kábel révén a Kras-
nojarskban levő Géza kapitány 
íiescsének. "• 

Arról is sisivese mrt^rtrféke-
zünk, hogy Márk Lajos (309 Smith 
st ) 3 dollárt adott a magyar gyer
mekek részére, a mely összeget 
Mihók Sándornéliiz juttattuk, 
mint a ki ezt a gyűjtést vezeti. 
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Munkaviszonyok ag éy e]<e)en. 

ineiin«í i gyárak tgetí kilát&Mk 
j y./v Villamos acélgyár fog épülni « 
i V .. : ^ J ; rj'v : "-»• 4 ' , u •"'* , 
j Ax Uj év kpííd.eté & Mahoning | te!|es erővel dolgozik, mig.9 Niléü # 
;és Shcnango völgy hatalmas gyá-j Firebrick Co. alig képes a gyárá-

J 1 ' kat a kemencék javításához szök-rait csaknem teljes üzemben ta 
ilálta. < A gyárak, amelyek három 
hétig teljesen zárva voltak a 
srlrájk miatt és aztán is csak las
sankint fokozták az üzemet, any-
nyjra tele, vannak rendelésekkel, 
hogy uj ordereket képtelenek el-
vfogadni. Különöseid áll en n le-
imez (sheet and plate) és a cső. 
I (pipe and tube) árukra, 

A kiadott hivíüaloí?* jelenjék 
;szerint az év eíejen 20 blcst fur-
naco dolgozik á Mahoning völ
gyében, mig a Shenango völgyi 
kohók <;saknem kicétcl nélkül 
jiizemben vannak. A közel jövőben 

;im-g két kohó fog megindulni. 
Brier Ilill Steel Oo. Grace nevű 
kohójának javítását elvégezték 
és a kohó már a jövő,héten üzem
be kezd. Ugyancsak üzembe ve
szik a közel jövőben a Carnegie 
Steel Co. niíesi kohóját is. 

A Brown Bonnell telepe a Re
public Iro nand Steel Companynak 
teljes erővel dolgozik, ugyancsak 
te;jes az üzem a lasningvillei te
lepen is. Annyira sürgős n mun
ka, hogy a gyárak csak egy napi'siteni. 
kr.rácsonyi pihenőt adtak inunká 
saiknak és uj év napját sem vet 

»<V'H tíjrlAvrt íllátBÍ,, 
VJ OYÁR , - .i' í t '--4 Aí', , 

The Electric Alloy Stéel Cnfli-
party név alatt uj társaság 
knlt, amely még a tavaszszal rrvá«-
t'él millió dollár költségen hataU 
mas gyárat fog építeni Girard és 
Warren között.. A .vállalat alapi-
tó1 a Youngstown Sheet and.Tuho 
Company vezető emberei, köztük 
James Campbell és fia, Louis J. 
Campbell. A. E. Adams, a Dollár 
B>;nk elnöke és mások. A gyárte-* 
lei építése már?februárban meg--
kezdődik. . 

Az uj gyár legfinomabb szít-
száma célt fog készíteni és pedig 
villanyos kemencékkel. Vanadium, 
nickel acél, kromc nickel acél, 
kreme vanadium acél f^g készül
ni az uj telepen, melyhez hason
ló még nincs ezen a vidéken. Az 
uj gyár két óriási villamos kohót, 
egy 16 incses és egy 10 incses millt 
fog épiteni mindjárt kezdetben. 
K blooming millt egy 500 tonnás 
villamos kalapács fogja helyctte-

A gyár az eddigi tervek 
szerint 500 embernek fög ehénie 
munkát adni. • 

i 

M 

ték tekintetbe, hanem doigoznak j Az alapítók jelentése szerint 
éjjel-nappal munkaszünet nélkül. | telep rohamosan fog nőni és a mos 

A szénhiány még valamennyire j tanra tervezett épületek és felsze-
akadályozza a 100 percentes üze- relések csak a kezdetet jelentik. 
met, de a gyárosok remélik, hogy a 
helyzet nemsokára megjavul és 
akkor még erősebben megy majd 
a munka. A sztrájkról már alig 

BOCKPÁNY OÁ,BOB GYÁSZA. 

k Á youngstowni magyarság bi
zonyára mély részvéttel és meg
illetődéssel veszi azt a szomorú 
hirt, amely tudatja, hogy Bog-
dány Gábor édes apja 82 éves ko
rában a (Heves megyéi ípásztón 
elhunyt. 

A megboldogult öreg nr egyi
ke volt az egész környék legnép
szerűbb és legiemertebb emberei
nek, a kit mindenki csak szeretni 
és becsülni tudott. Érthető tehát, 
hogy temetése szokatlanul nagy 
részvét közepette folyt le. Ebből 
az őszinte részvétből részt kér 
magának Bogdány Gábor számos 
jó barátja és ismerőse, de jófor
mán az egész youngstowni ma 
gyarság is, mert Bokrány Gábort 
mindenki szereti és becsüli, igy 
tehát a szomorúság nehéz óráiban 
i s  v e l e  e g y ü t t  é r e z ,  v * í  

nem dol 
geznak, mert eddig nem vették 
vissza őket a gyárakba, de való
színű, hogy a gyárak, tekintettel 
a munkáshiányra, szakítani fog
nak a bosszúállás politikájával 
»?s az uj évben mindenki dolgozni 
fog Youngstownban. A városból 
eltávozottak pótlása. okoz most 
gondot a gyárvezetőségeknek. De 
a tartós és jó munkaviszonyok bi-

Finom acél iránt igen nagy a ke
reslet, mert automobilok, truckok, 
mozdonyok és vágó szerszámQk a 
lo?finoniíibb acélt kívánják. Az 

4ri£s; -
nagv á 

n. m acél iránt. " 4 

— ...— jUv'ar 
ELLOPTÁK A VISZKIJÉT 

it1 \ 

Zollner Donald ,a kinek 
street 912. szám alatt van á Mám, 
kellemetlen felfedezésre jútott 
hétfőn reggel. Az előző éjszaka 
ugyanis ismeretlen tettesek jártak 
pincéjében én 800 dollár értékű 

zonyara bornak uj embereket rís!,kijé, '•'^bolták. Mivel a. be- i'J 
V,mngstownba éS a helyzet a tél sz4mÍto«ak "y*» r*f. 
vége felé, de legkésőbb- t.v,síra, jffert e loP,4k 

.teljesen kielégM lesz ' tomobhjat i», hogy legyen mm. a  U , ,  
A vasárak order könyvei ^ 

it vannak. Ahm i a rendelés I ^ ̂ 8 ^ < -V5> v v , , i u" r * ! jeJenteJtie esetetrendőjfs^^- ^ ̂  kegy hona pókba fog tartani, nug „a; *1 -r 4-. /-v r, ^ 
'Az olajkutfurd-
;és Louisi;ináb^n| 

mind elkészül. 
sok Texasban 
rengeteg, Ynugsfcownban kész 
csövet igényelnek; ugyancsak ige 
n?gy a kereslet lemez iránt, ame
lyekre az automobil iparnak van 
nagy szüksége. A gyárak jó üze
me természetesenfmagával vonja a 

JtZILVESZTK BESTE •'4 "íwr.: 

Ugy erkölesileg, nrfpt any^i> 
lag kitűnően sikerült 11 Koss&tk 
kör Szilveszter estéje,;4 amelyen 
mintegy 500 főnyi közönség a leg
jobb 

i* 

, . hangulatban mulatott reg* , 
banyák és tégíagjárak üzemének | gélig. Az estélyről jövő-számún^ I 
fokozását is. Így ,a Youngstown! ban részletesen fogunk beszámol-
közelében fekvő két mészbánya ' 

'h^<1 

t \ ̂  

MM P*KE, S£M PÖtóíŐ 

^Ismét beesaptak egy bevándor
lót, akinek a- nevét nem sikerült 
megtudni. Ebbeö az esetben nem 
is fontos, mert a rendőrség elfog
ta azt, aki, becsapta a tudatlan 
embert. A bűnös Oriskovics Má
tyás homesteadi, Pa., lakos, aki 
ide jött Youngstownba, A sorsú 
összehoztia az idegennel, akinek 
papirosba csomagolt pénzt adott, 
az ő megszámolt jó pénze helyett. 
Mikor az idegen kinyitotta a pa-
j»ro«tf abban bizony a pénznek 
nyoma sem volt. 'Még bolseviki 
bankó sem volt benne. Csak öreg 
ujságszeletek. ^ ̂  ^ 

rjiiiiiJfttiiuiyiiiiiiM 

Szende Béla Színtársulata a 
3-án, Szombaton 

este 8 órai kezdettel tartja 5 

Bemutató Előadását a Kossath-Körlei! 
f?«í.»re fkerül -Fali Iieo .3 felvonásos- <^i*et]t|é^ ' 

, % 

:7|iűry Ilona felléptévefc 

Á darabbati, szerepelnek még: Kassay Rózsi, őarn|j$?j 
Mariska, Ken^ssey József né, Th^ury lía, K<Nidor:'' Mat^í^ 
ka, KeneSsey József, Heltaí' Miklós, Nagy Lajos. 
Alad^; l^jikfccs Jené, Tóth dstvén és Sándor 
Karnagy: KA*ítz Istfán. - . . . ' 

'• HEtiYARAK: í' " ̂  
n^adóval együtt $1.30, $J.0O |s 

Bogdány Gábornál, 2®4 

m » .ili* 
és 336 West Federal 

' -i' •• ». 
pártfogását kéri 

J'^2 nmm-
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