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Jótékony Adományok. 
A szibériai magyar hadifoglyok-
nak éa a magyar szegény gyerme-

, k e k n e k .  

fc. 

A, 

,/Az i^j esztendő uj lelkesedést 
és uj bátorítást öntött a szivekbe. 
Az újságoknak azok a szomorú 

• hírei, a melyek a Szibériában síny
lődő magyar hadifoglyokról és az 
éhező magyar gyermekekről szól
nak, megindították a sziveket és 
egymás után kinyiinak a pénztár
cák, hogy a szeretet pénzével le
róhassak az irgalom adóját. 

Január elseje óta a^következő 
adakozások történtek: 

Nagy Antal József és neje, 290 
Jackson st., East Youngs town, 0., 
20 dollárt adományozott a követke 
ző célokra: 10 dollárt a szibériai 
hadi foglyoknak, 5 dollárt a ma
gyar féhező igyermekekhek , és 5 
dollárt az Amerikai Magyar Szö
vetségnek. • *' I 

Xálnay Ferenc, 356 East Park! 
ave., Niles, 0., 1 dollárt adott a 
magyar gyermekek javára. 

Lutheran György, Poland, 0., 
ugyanezen célra 2 dollárt adomá
nyozott. 

Buky Károly, West Delason 
avenue, Youngstown, 0., szintén 
1 dollárt adott erre a célrn. 
1 • 

P. F. youngstowni lakos 5 dol
lártól gyarapította az adományok 

j,«r sorozatát, a mely pénz szintén a 
íwV* 11* / 

ROBBANÁS HALOTTJAI. 

Hubbard mellett' felrobbant a 
Hercules Powder Company egyik 
épülete. Két halott, egy sebesült. 
A Közelben dolgozó munkások 

szerencsésen megmenekültek. 

A magyarok filtal elég itfp 
számban lakott ÍTubbard község 
mellett, íDoughtonban, tvas'árnap 
délután 2 óra tájban felrobbant 
a Hercules Powder Company 
egyik kohója., A borzalmas erejű 
robbanásnak két halottja ós egy 
súlyos sebesültje Van, aki azon
ban laz örvösök kijelentése Sfce-
rint fel fog épülni, A kohó töb
bi munkásait az a .szerenesés kö
rülmény mentette hieg a szeren-

Elfogják a vesrélyes vörösöket 
.  «  - • • / • • • • / • •  

. # \ & i'I "''tjil i. . \ 

YOTOGSTOWN^AW PÉNTEK ÓTA 7f ÜMBEftT ZÁRTAK LE A SZÖVETSÉGI 
ÜGYNÖKÖK. — EGY MAGYAR VAK AZ ELFOGOTTAK KÖZÖTT. ™ AKIKRE 
RÁBIZONYUL, HOGY TAGJAI V0S|rAK A KOMMUNISTA PÁRTNAK, AZO 
KAT DEPORTÁLNI AKARJÁK. - ORSZÁGOS HAJTÓ VADÁSZAT A RADI

KÁLISOK ELLEN. 

orosz anarkistíík <d& t$t és egy ingvar is r bor-
portál ásat á múlt hét on or- tönho koriilt^^A magyar em-
szágos hajsza követte a kom- bor az Oran#| gfreeten lakó 
irmnista és kommunista *Mikita Mi Irály, hái-oin, Amc-
munkáspárt tagjai ellen, ri kában 8zitfete*1 gyermek 
Szövetségig detektívek az apja. Ellení^z a vád, hogy 
Egyesült Államok 53 váró- tagja vrtlt ,JI; kommunista 

esetlenségtől ,• hogy közvetlen a rob sában közel 6000 eihbei t fog- párt magyar ""osztályának. 

Ass ujabb kihallgatás már 
deportálási elfogatási lib
raries alatt történik. Az ira-

AZ ELŐRE OLVASÓIHOZ. 

A kormány beszüntette a bolse 
ki újság megjelenését. 

i 
A kormány erélyes rendszabá

lyokat alkalmaz azokkal az újsá
gokkal szemben, a melyek szem
be helyezkedve a kormány rende
leteivel, állandóan izgatnak Ame
rika ellen. Természetesen meg
torolja az egyes személyek rend
bontó munkáját is és ez az oka 
annak, hogy mostanában annyi 
nem kívánatos idegent vte&nek 

fr: 
Í Hilei, 0., 

30 dollárt 1 

mm , * ' ben, O., Má 

f; 

magyar gyermekek javára megy 
Szabó Károly ékszerész, East 

Youngstown, 0., 5 dollárt adott a 
szibériai hadi foglyok javéra. 

CFraef Béla, 333 Grant street, 
Niles, Q., az ismert üzletember, 
3$ dollárt hozott be a gyermekek 

Ezen összeget Warren-
Málo János házánál gyűj

tötték Szylveszter este. Adakoz
tak hozzá: Graef Béla 10 dollár, 
Kiss Károly 10 dollár, Kiss Ká-
rolyné 5 dollár, Kiss Lina 3 dol
lár, Kiss Eszter 2 dollár, Málo 
János 2 dollár, Málo Jánosné 1 
dollár, Nagy Antalné 1 dollár, 
Nagy Eszter 1 dollár és Nagy Jó-
zsef né 1 dollár.' ; -' 

Ji gyermekek javára befolyt 
pénzeket szerkesztőnk átadta Mi- j tudják, 
hók Sandornénak, a ki fel van jo
gosítva ezen pénzek feuvételére 
és hivatalos nyugtázására. Mi
hók (Sándorné különben '„szintén 
szép összeget gyűjtött erre a cél
ra, a melyet a jövő heti végelszá
molás kapcsán fogunk kimutatni. 

Itt emiitjük meg, hogy Mihók 
Sándor a szibériai hadi foglyok 
javára buzgón folytatja r gyűj
tést, a melynek eredményéről a 
vasárnapi nagybizottsági gyűlésen 
fog beszámolni. 

bánás előtt néhány perecol haza 
mentek. 

A negyven év óta fennálló gyár 
telepen ez a második robbanás. 
Az első 1916-ban volt, a mikor ál
lítólag egy német kém felgyújtot
ta a gyárat é&n -UU&or két ember 
meghalt. : 

A szerelcsétfetiség után hama
rosan ott volt az ambulance, a 
lively a három sebesült embert 
ázonnal « kórházba vitte. Az 
egyik az 50 éves Frank Atsberger 
helyettes superintendent volt, a 
ki három órai kinos szenvedés 
után kilehelte--lelkét. Ugyancsak 
meghalt John Davidson 28 éves 
gyári munkás is, a ki egy év előtt 
jött ide Virginiából. Atsberger-
nek a feleségén kivül öt gyerme
ke, három unokája, egy fivére és 
két nővére van. A megboldogult 
egyik legrégibb lakosa volt Hub-
bardnak, a hol a magyarok között 
is sokan ismerték. Davicisont a 
felesége és két gyermek? gyá
szolja. ^ 

A robTui nas lmrma\Kk ^Idozata á 
35 éves William Gost gyári mun
kás, életben maradt és most a 
City kórházban ápolják. Az orvo
sok bíznak abban, hogy életben 
marad. 

A kár nagyságát még nem tud-
/ták megállapítani. Az úgyneve
zett press mill teljesen tönkre 
ment, de hogy a villany ?s pum
pa gépek milyen mértékű sérü
lést szenvedtek, azt ma még nem 

tak el péntek óta. Ezek kö- Az elfogottakat a szövet-
ziil sokat szabadon engedtek, ségi ügynököd szigorú vizs-
de mintegy 4000-et fogva gálatnak vetik alá. A laká-
tartanak és megindították sukban talált rengeteg "vö-
ellenük a deportálási eljá- rös" ujságot $s propaganda 
rást, vagyis hazájukba akar nvomiatványöknt elkoboz-
ják őket visszaküldeni. A zák. A hajszát elején három 
kormány jelentése, szorint titkára a koi#munista párt-
csaknem az összes ismert iz- nak került a börtönbe. Ezek-
gatók és szervezők kézre ke- nél megtalálták a tagsági 
iniltelc* 

A LEGDRÁGÁBB VIZ 

A ki whiskey helyett a Mahoning 
folyó szennyes vizét issza. 

"T 

Vickson István 1673 Poland 
avenuei lakos nemrégibén egy jól 
öltözött ? emberrel ismerkedett 
meg, a kivel meghánvta-vetette a 
prohibició szomorú állapotát. Az 
idegen nagy titokbán megígérte, 
hogy segitefti fog ezen a szomorú 
állapoton és a legnagyobb titok
tartás mellett eladott Vicksonnak 
tíz gallon whiskeyt 200 dollárért. 
Vickson kifizette a pénzt az idegen 
nek, a ki a megígért időre elszál
lította a pórtékát Vickson laká-

• m Tudatjuk a Nagybizottság ösz- sára. 
Irts tagjaival —- ugy azokkal, aki- j Persjlé na«?y volt az öröm a ház-
ket a mult évi, mint pedig azok- • nál és a mi emberünk meghívta 
kai a kiket a jelen évi gyűlése
ken választottak meg, — hogy 

KAGYB ZOTTSÁGI GYŰLÉS. 

Január i i-én, vasárnap este lesz 
k Kossuth Körben. 

A hajsza tfsjtk# Megen pol
gárok ellen folvi}*, mert áz 
amerikai polgárok ellen még 
nines törvény. 

Youngstownban péntek 
óta nyole szövetségi titkos 
ügynök dolgozik deputy 
sheriffek és a rendőrség se
gítségével. A hatósági em
berek gyors automobilokban 
látogatták a gyanús emberek 
otthonait. Közel íVX) eiltbeif 
bevittek a megyeilázára és 
ott rövid kihallgatás után 
ev íg 77-et tartóztattak let 

de miután tévedések derül
tek ki, már eddig vagy 15-
öt szabadlábra helyeztek. 

Az elfogottak legnagyobb 
része horvát és szerb-. Ezek 
mind tagjai voltak a. kom
munista párt délszláv osztá
lyának. Ugyancsak sok a 
ruthén, illetve ukrán az el-
fogottak között. Nehánv 

könyveket f\s ezek alapján 
még több elfojtást eszkö
zölnek. AmöHkaiak is ke
rültek a megyei börtönbe. 

tokát innen Washingtonba 'vissza a hazájukba, 
küldik, ahol eldöntik, hoRvi ANew Yorkban 'magyar nyel 

, i *'i 1*1 * megjelenő ' Előre cimii radi-•ns illotot ha/.aklil,]1k-o _vaRy|kálÍ8 bolseviki napipIapot is utól. 
megkegyelmeznek neki. Az j érte régen megérdemelt sorsa. A 
elfogottak a kihallgatás után jkormány emberei a napokban ház 
1000 dollár biztosíték alatt kutatást tartottak az Előre helyi 
visszanyerhetijk sssabadsá-1 s®8"®ben és az ott lefoglalt iratok 

Sukat a rWefa hatái-ozat-! íüze'ek é,
t . " j jan beszüntettek a lapot es a szer-

1^* I kesztőség tagjai ellea megindítót 
Mindig tudtuk, hogy ma-1 ták az eljárást. 

gyar kommunista, aki beál-! A kormánynak ez az erélye* 
lott a pártba, igen kevés van t®nyked®se bizonyos elégtétek 
v . 4. u a ' • I minden jéórzésü magyar ember-\ oungstownban. Apegiszoi , A 
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. .. ? , , • , , . nek- Az Előre volt ugyanis az a eialista partsüorvezetnek a mely ok és indokolás nél 

alig volt 25 tasja itt ós ami-. kül szította a becsületes munkás 
kor az átalakult bolsheviki-
vé, akkor sokan otthagyták. 
Az a sok magyar ember, aki 
járatni szokta száját, hogy 

kommunista, az esak beszélt, 
illetve ürügynek 'használta 
a 4 * vörös" elveket, hogy ki
bújjon jótékonyeélra szolgá
ló adakozások alól. A ha
tóság emberei tudják ae ösz-

T)e ezeket a kormány ügy- ilyen bolsheviki, meg olyan 
nökei kénytelenek voltak is
mét szabadon bocsátani. A 
városi rendőrség elfogta 
azonban a Dull 'házaspárt, 
akik az angolnyelvü koiri-
munista osztály tisztviselői 
voltak. Őket áílami törvény 

fosták* 4V: 
A razziákat ̂  -éa me

gye minden részébén tart
ják. A titkos ügynökök leg
inkább /éjjel ,dolgoznak. 
Több asszony It került a 
börtönbe, de ezek# szavuk 
vétele és kihallgatásuk után 
feltételesen haza engedtél*), 
hogy gyermekeiknek gond
ját tudják viselni. 

Ugyancsak a városban 
időzik két bevándorlási biz
tos is. A kihallgatott gya
núsítottakat nekik adják át. 

ban az elégedetlenséget és a mely 
.megakadályozta azt, hogy az ame 
rikai magyarság a testvér segitéí 
munkájából kivehesse a maga mél 
tó részét. Ez a megszűnt újság 
állandóan támadta a nemesen és 
becsületesen gondolkozó magyar 
ságot, mert nem akarta íejét a 
bolsevizmus járom szöge melle 
dugni. Piszkolt, .gyalázott szi
dott és ütött mindenkit és min 
dent, a mely nem az ő szája ize 
szerint ítélte meg az eseményeket 

szes kommunista párttagok j Most a kormány is igy csinált és 
>ieveií és eddig-esak ^yetjUin (ezzel megszüntet^? egyszer és min 
egy magyar került a börtön- idenkorra a gyaláza 
be. Róla is azt hisszük, hogy 
dacára szocialista elveinek, 
nem tartozik a radikálisok 
közé és hogy félrevezették. 
Azokat a magyarokat, akik 
amerikai polgárok lettek: és 
mint ilyenek tagjai a ma
gyar' szervezetnek, ezúttal 
még nem bántották, de ha az 

örvény életbe lép, amely 
most van a kongresszus 
előtt, ugy rájuk is fog ke
rülni a sor. 

tos akna munkáját. 
Most alkalmuk nyílik az Előre 

volt olvasóinak má lapra előfi 
zetni, a mely tisz iletben tartja 
mások véleményét és a mely nen 
mérgezi meg senkinek sem a lel 
két. 

KIFOSZTOTT SZABÓÜZLET 

Rigalszky Ferenc szabóüzletéber 
betörők jártak. 

PÁSZTORJÁTÉK 

A Szent István egylet gyermek
osztályának tagjai, akik résztvet 
tek a nagyszerűen sikerült pász
torjátékban, kéretnek, hogy a va
sárnap délutáni gyűlésre jöjjenek 
el. mert az egylet áz estély emlé-
keiil í^áiylékkal kiván szolgálni. 

Azok a szülök, akik még nem 
járultak hozzá a ruha beszerzés 
költségeihez, kéretnek, hogy ado
mányaikat^ gyűlésre hozzák el. 
Eddig a következük adtak öt-öt 
dollárt: Krok Jánosné, Pintér Jó
zsef, Vaskó János és $4-t Szalma 
János. 

V-pit Tstván egylet tisztika-
rf^ffcennel nyilvánosan köszönetet 

tf: 

4 '* 

» < & 

legközelebbi tisztujitó gyűlésünk 
JANUÁR 11-ÉN, vasárnap este 
itesz a Kossuth Kör helyiségében. 

Kérjük a tagokat, hogy okvet
len jelenjenek meg a gyűlésen, 
mert olyan fontos tárgyakról van 
szó, a melyeknek elintézése meg
kívánja, hogy minden egyes tag 
megjelenjen. 

Tárgysorozat: 
Elnöki megnyitó. 
Jegyzőkönyv felolvasása'. 
Szibériai hadifoglyok ügye. 
Amerikai Magyar Szövetség 

1* 
3. 

"'•"I. 
ügye. 

* ; 6. Folyó ügyek és indítványok. 
^^ Tisztújítás. 
; - A gyűlés legpontosabban este 
: 1; órakor kezdődik. 

, Habodász Gusztáv, elnök. 
// V f. Neménji Miklós, 

Ideiglenes jegyző. H | , 

a legjobb barátait, hogy kellő 
ünnepségek közepette nyissák ki mond a Pásztorjáték összes sze-
a tíz gallon whiskeyvel megtelt, replöinek, TVIolnár Lajos rendező-
hordót. A jó barátok és ismerő- nek, Balaskó György énektanitó-
sök persze kaptak az alkalmon' nak és Horváth Tstván jagyelő-
és megtöltötték a szerény lakást,; nek, valamint Ilorváth Tstvánné-
a melynek legnagyobb ékessége nak, aki a jelmezeket meiyvarta. 

LÉGI KIKÖTŐ HAVANÁBAN Megölte az antomobil. 
Hidassy Emil gépkocsija^ ftgyonr 

r gázolt egy emberi 
Girardon vég/etes szerenesét-

ség történt a napokban, a mely
nek áldozata a 30 éves Peter Do-
va, a youngstowni Talmisano és 
Ciancillo gyümölcs kereskedő cég; dó "légi közlekedés'lebonyolítása 

. Mfenoeal, a kubai köztársaság 
elnöke, a napokban hozzájárult 
azon tervhez, hogy Havanában 
egy hatalmas légi állomást léte
sítsenek, a melyre a kormány már 
ingyenes földterületet szavazott 
meg. EJzzel a mindegyre fokozó-

yM --K -két ».&n 

az asztalon diszlekedő hordó volt. 
Nagy volt azonban az ámulás 

és bámulás, a mikor megcsapol
ják a hordót, mert a whiskey he
lyett a Mahoning folyó szennyes 
vize bugyborékolt ki a hordóból, 
sőt hehány fürge bacillus i* táncra 
kerekedett a kancsóban, a mibe 
a whiskeys vizet eresztették . 

A nyomozás annak rendje és 
módja szerint megindult, de bi
zony az ismeretlen embernek #se 
hír*, se hamva. Állítólag ő tény
leg whiskeyt vett a Vicksontól 
kapott pénzen és most vigan iszo
gatja, hogy el ne száradjon a tor-
t t / ,  V - "  u v/ ^, V v 

> v  .  / 1  • "  *  r .  - '  t <K  

Az előadás örök dicsőségül fog 
nekik szolgálni. 

A .Szent 1st várt Egylet tisztika
ra nevében 

Horváth Dávid, feluök. 

MEGHÍVÓ 

Ha őn akar egy éf^ézetes estöt 
szerezni az uj év elején, akkor 
jöjjön el az Athléta Club 

TÁNCMULATSÁGÁRA ^ 
folyó évi január hó 12-én 

ahol biztosítva lesz, hogy jól fpg 
mulatni. 4 \ . ^ * 

Tisztélettel , ' , , 
M. A. 0, 

• tf--5, jíi 

'<<*.(3** iJLsl' 
( 

teher autójának vezetője* 
A baleset összeütközés folytán 

történt, a melynek részletei nin
csenek még kiderítve. Annyi 
tény, hogy Hidassy Emil j/irardi 
üzletember autója összeütközött 
a másik gépkocsival, a melynek 
vezetője.épen a gyümölcsöt rakta 
le a kocsijáról. Az összeütközés 
folytán állott be a baleset, a minek 
az volt a kövei kezménye, hogy 
Peter Dova meghalt. A megbol
dogult Youngstownban lakik a 
Woodland avenuen. Halálát fe
lesége gyászolja. Déva nemrégen 
került került vissza a katonaság
tól, a hol a 37-ik ezredben szol
gált. 

ÜZENT ISTVÁN 
Grüu&a 

B8YXJST 

Értesítjük s Szent latvin egy
let tagjait, hogy e hó 11-én, vasár 
nap délután gyülésünk lesz a Kos-
tsuth Kör termében, a melynek 
folyamán megejtjük a mult évi el
számolást. Tekintettel a tárgy 
fontosságára, kérjük az Összes ta
gokat, hogy lehetőleg teljés szám
ban jelenjenek meg a gyűlésen. 

v Horváth Dávid, elnök. 

fog elintézést nyerni. A légi állo
más hatalmas repülőgépek és lég
hajók egész raját lesz képes be
fogadni, melyek az Egyesült Ál
lamok és Dél-Amerika között vé
geznek repülést. 

VERHOVAY TAGOK FIGYEL-
MÉBE 

fchí. Fözy Pál, a 108-ik fiók hi
vatalos orvosa minden szombaton 
délután délután 1—3 és este 7—£-
ig fogadja azokat az embereket, 
akik az egyletbe állani óhajtanak. 
Az orvos irodája az uj Home Sav
ings Hank -Building negyedik 
emeletén van. Dr. Füzynél van
nak felvételi ivek és igy csak az 
szükséges, hogy egy tag kíséreté
be# látogassa meg. / 

A tisztikar nevében 
• Hoffer András, titkár. 

Vakmerő Útonállás 
Gál Andrást, Ország Jánost és 
Kádár Ferencet megtámadták & 

négereit. ^ 

A BELGA SZÉN 

A belügyminisztérium jelenti, 
hogy Belgiumban az október havi 
széntermelés 98.6%-át képezte a 
rendes háború előtti idökbeu 
nyászott szén mennyiségének, p* 

Szombat éjjel, ugy két/ óra táj
ban egy automobil állott meg Ri 
jalszky Ferenc szahóiizlete előtt, 
mely a South ávenue 820. számú 

'lázban va». ; < , ' # 
A gépkocsiból öt férfi szállott 

'ri és az üzlet fijtaját kinyitva, be
latoltak a műhelybe, a h«L össze
szedték a felhalmozott drágs 
oosztóí. Ugy látszí^, hogy bőver 
7olt a portékából, mert nem tud 
Lák egyszerre elvinni, hanem 
-ilsőizben is jól megrakott automr 
bil másodszor is az üzlet elé állt 
hogy a töbi szövetet bele tehes 
ék és ismeretlen helyre vigyék 

A vakmerő rablásnak szemta 
Műi voltak az emeleten lakó Do 
rozisz János és felesége, de fegy 
'er hiányában nem tehettek sem 
mit sem az öt rabló ellen. A be 
törést a South avenuen lakó Par 
ker Imre vette észre, a ki hajna1 

tájban az üzlet mellett haladva 
hazafelé igyekezett és az ajtót 
nyitva találta. Azonnal értesi 
tette erről a közelben járó rend 
irt, a kinek az emeleten lakók 
nondták el a betörés részleteit 
Persze a rablóknak gem hirük 
em hamvuk. 

Az utóbbi napokban ismét ga- • 
rázdálkoc]ni kezdenek az utónál- * 
lók, a kik a békés polgárokba 
bele kötnek, |iogy pénzhez jussAr' 

•ak. •" <• ;, • 
Három íié^er bom hétfőn este 7 

óra tájban megállította a Salt 
Spring Roadon haladó Kádár Fe
rencet, Gál Andrást." és Ország 
Jánost és pénzt követeltek tőlük. 
Az egyikük kijelentette, hogy ná 
luk nincsen pénz, mire &a egyik 
néger a lábukra célozva, elsütötte 
a revolverét. A golyó szerencsére 
nem talált, de a négerek nem hagy 
ták annyiba a dolgot, hanem ku
tatni kezdtek, mire Gál András 
ki akarta ütni a revolvert a ke

zükből. Dulakodás közben a fegy-
rer elsült és megsebesítette Gál 
'gyík ujján az izet, míg Ország a 
száján sebesült meg, de a golyó 
a fogakat nem sértette meg. 

Persze a négerek erre elszalad
jak s mire segítség érkezett vol-
ua, már hírük-hamvuk sem volt. 
Annyi bzionyos hog^' ha valame
lyik magyar testvérünknél bicska 
'ett volna, akkor a négerek még 
ma is a kállai .kettőst .járnák -»• 
le kínjukban - : 

Valószínű, hf^v né-
srerek később, egy órával megtá
madták Tom Ohristyt, a ki a Gib
bon Streeten lakik, a mint haza- ^ 
felé igyekezett a South avenue** 
hidoií. (Tt nem érte komolyabb 
baj, csak 25 dollárt vettek-el tő-
-e, s azután elléptek. - - , --

A rendőrség megindítótia az 
me l>;uek. c víh 1 

pen 19 négert tartózta itjtlo, a **: 
1íik most v izsgájaj^^ ^ ,m 

vannak. 1 v * • ^7^ ^ 
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A MUNKA HALOTTJA 

?: 

VERHOVAY GYŰLÉS 

•Tudatjuk' a "Verhovay Egylet 
helybeli 108-ik számú, youngstow
ni fiók tagjait, hogy e hó 11-én. 
vasárnap délután két órakor kez
dődik a gyülésünk a református 
egyház iskola termében. Kérjük 
az összes tagokat, hogy jelenjenek 
meg, mert fontos dolgokról lesz 
szó és igy a tagok megjelenése 
kívánatos. 

Debrovszky András, elnök. 
Hoffer András, titkár. 

Nagy Dezsőt munkaközben halá
los szerencsétlenség érte. 

Óriási csapás zudult a 135 Ok-
ahoma avenuen lakó Nagy De-
'.sőék családjára. Az életerős, 
"iatal és rokonszenves családapa: 
Vagy Desző kedden reggei a Re
public Iron and Steel Company 
felepén munka közben meghalt. 
\ szerencsétlenség részleteiről 
még nem kaptunk értesítést s így 
\sak később számolhatunk be. 

Nagy Dezső Magyarországon 
született és 18 év előtt jött ki Ame. 
•ikába. Tizenöt esztendeje an-
iák, hogy Youngstownban lakik, 
i hol igen sokan ismerték és kedn 
vélték a derék és jó embert. 1905-
hen nősült, házasságából hat gyer* 
lmek származott, akik még mindi 
'iatalok és igy az özvegyre nézvo 
riási csapást jelent férje várat
an halála. Itt két fivére., oda* 
íaza pedig egy nővére gyászolj^ 
Mhunytát. 

Nagy Dezső tagja volt a Szent 
István római katholikus magyar 
^gvháznak^és a y^rhoyay egyesü
letnek. • _ . , , 

Nagy h '«egyei 
Hosztók községből került Ameril; 
kába. 12 évvel ezelőtt vette á 
Kis-Várda Szabolcs megyei Mus* 
kóczi Máriát hitvestársul. Hat' 
gyermeke: János 12 éves, Márizy 
10 éves, Ilona, 7 éves, Julia. 6 éve.4* 
Margit, 4 éves és Dezső 9 hónap 
oos, benne kenyérkereső szereti 
apjukat vesztették el. Young*. 
fown és környékén nagyszáma 
rokon és ismerős gyászolja Nagy 
Dezső szerencsétlen halálát. Rc^ 
konai között vannak Nagy József; 
Kekk Albert és Dezső és Albersfc 
Géza, valamint még számosan.- A 
temetést csütörtökön reggel tartol 
ták a Verhovay egylet küldöttsé
gének résztvételével. 
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