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A Nagybizottság tisztújító 
közgyűlése. 

MUNKAHIM* 

V Nagybizotts&g két nagyszabás u ünepélyt rendet. Az egyiket a 
Szibériában sínylődő hadi foglyok javára, a másikat az Amerikád 
Magyar Szövetség javára rendezik. — A Nagybizottság felhívást 
intéz az amerikai magyarsághoz, hogy karolja fel a szibériai mv 

gyár hftdifoglyokügyét. Meg választották az uj tiaatikart. 

'•/A Youngstowni Magyar Egyle
tek és Egyhazak Nagybizottsága 
aZ elmúlt vasárnap tartotta meg 
szokásos évi tisztújító közgyűlé
sét; a melynek folyamán nagy je-
Iggptőségü határozatokat hoztak. 

.. ;A gyűlésén a következő testüle
tek voltak képviselve: Szent Ist
ván egyház: Várlaky Sándor plé
bános, reformats egyház: Ge-
renday László lelkész és Géressy 
Sándor gondnok,. Szent- György 
görög-katholikus egyház: Vaskó 
Ferenc elnök, Verhovay egylet: 
Debroczky András, Hoffer And
rás és Turner József, Szent István 
egylet: Habodász Gusztáv, Ba-
laskó György, Horváth István, ref. 
férfi egylet: Sebők Gábor, Kos-
sut^i Kör: Molnár Mihály, Pély 
Ferenc, Xeményi Miklós és Gagyi 
János, Petőfi egylet: Tomory Ist
ván, az Amerikai Magyar Szövet
séget dr. Pessenlehner Antal tit
kár, a sajtót Mihók Sándor kép
viselte. Jelen voltak még: Ress 
József, Bucky Károly, Éber Fe« 
renc, Németh József, Molnár Ist-

* tán és Horaolya Tstván. 
Hábodász Gusztáv elnök üdvöz

lése után azonnal a szibériai ma
gyar hadifoglyok ügyét tárgyal
ták, a melynek kápe.sán az elnök 
bejelentette, hogy a helybeli War 
Chest bizottság megigérte, hogy 
nagyobb összeget fog kiutalni a 
ggibéritti hadifoglyok számára. 
A gyűlés ugy határozott, hogy a 
W^r Chest által kiutalandó ösz-
szjrg kábel utján való elküldésé
vel a szibériai gyűjtést vezető hét 
t&gu bizottságot bizza meg, ha 
áronban a pénz; elküldését a War 
Chest bizottság magára vállalja, 
altkor természetesen aat is szive-
séri fogadja. ^ 
'vEzt a határozatot több felszó
lítás előzte meg. A tárgyhoz Vár
laky Sándor, Pély Ferenc, Ilabo-
dász Gusztáv, Géressy Sándor és 
Mihók Sándor- szólottak és dr. 
Pessenlehner Antal szövetségi tit
kár felvilágosítása után megálla
podtak a fenti határozatban. 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
Várlaky Sándor plébános azt in
dítványozta, hogy a Xagybizott-
ság intézzen felhívást az ameri
kai magyar sajtó utján az összes 
egyházakhoz és egyletekhez, a 
melyben felkéri őket arra, hogy ka 
rolják fel a szibériai magyar1 ha
difoglyok ügyét és egyben 

fogadták a tagok, n kiket arra is 
kért a szónok, hogy a Xagybizott-
ság bővítse ki a? tevékenységét a 
Szövetség javára. Várlaky Sán
dor plébános nagyhatású, lelkes 
pártoló felszólalását tapsokkal 
honorálták és pély Ferenc, Gé
ressy Sándpr, Homolya István, 
Turner József és Mihók Sándor 
felszólalása után egyhangúlag el
fogadták Neméuyi Miklós azon in
dítványát, hogy a Xagvbizottság, 
mint a mnlt évben, az idén is 
utaljon ki 50 dollárt a Szövetség 
javára évi járulék fejében. Egy
ben azt is elhatározták, hogy a 
szokásos márciusi ünnepélyt már
cius 14-én tartja meg a Kossuth 
Körben és pedig délután, a mely-

, nek keretében >a Szövetséggel 
fognak foglalkozhi és a tiszta jö: 

vedelraet a Szövetség javára ad-
iák, ugy azonban, hogy a Nagy-
bizottság is kapjon a tiszta ha
szonból. A márciusi ünnepélyt az 
uj tisztikar fogja rendezni és az 
végzi az ^előkészület |nukálatait 
is. 

Az amerieanization ügyét Ne-
fpényi Miklós terjesztette elő és: 
beterjesztette azt a tervet, a me
lyet a bevándorlottak dolgoztak 
ki, a mely szerint az angol nyelv 
tanítása minden befolyástól mente 
sen, nemzetisé,gi chapatok szerint 

>4örténik. A Nagy bizottság a, ter
vet elfogadta s.« legmesszebb me
nő támogatásban részesíti. ' 

A gyiilés utolsó tárgya a tiszt
újítás volt, a melyet Várlaky Sán
dor plébános korelnöklete és Mi
hók Sándor, körjegyzősége alatt 
ejtettek meg. Az uj tisztviselők 
a következők. Elnöá: Habodász 
Gusztáv, alelnökök: Balaskó 
György és Horváth István, pénz 
tárnok: Hoffer András, titkár: 
Xeményi Miklós, pénztári ellen

őr : Géressy Sándor. A gyűlés 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott 
tt lelépő tisztikarnak, mig ab uj-
minosegeben sok sikert és szeren 
csét kívánt. A gyűlés ll órakör 
véget ért. . * 

Téget ért már hivatalosan is az 
•célsitrájk. — Teljes erővel dol
goznak a gyárak. — Hiány mun

kásokban és szénben. 

M< 
Kiss István 

haza fel 

» káré. 
cus halála. Oda-

és két árvája 
ltja. 

KERESTEK A 
MUNKÁSOK 1919-BEN 

A youngstowni pedák összege a 
múlt évben meghaladta a 81 mil

lió dollárt. Az évi kimutatás. 

jtfult csütörtökön \égre az acél 
sztrájk nemzeti bizottsága is be
látta, hogy hiábavaló volna a 
Sztrájkot továbra is fenntartani. 
A sztrájkolok sorai rendkívül 
megesökkentek és legalább itt 
Youn^stownban azokból állottak, 
akik még nem kapták vissza mun
kájukat a gyárakban, mert vezér
szerepet játszottak a sztrájk alatt. 
Yonngstownt nem is igen érin
tette a sztrájk megszüntetése, 
csak annyiban, hogy a sztrájk 
iroda megszűnt és rövid idő múl
va megszűnik a segélykiosztás is. 

A sztrájk alatt igen sok ember 
távozott Youngstownból, ezeket 
most nagyon nehéz pótolni. A 
szénhiány a vasúti kocsik hiánya 
folytán szintén nagy befolyással 
van az üzemekre. De ezeket le-
számitva, a gyárak iparkodnak 
teljes üzemmel dolgozni. A kü
lönböző vállalatok a következő 
heti jelentéseket adták ki. 

A Republic Iron and Steel Có. 
Brown Bonnell és Open Hearth 
telepei, valamiiit a nilesi De Fo
rest telep teljes erűvel dolgod 
nak. A Carnegie Steel Co. ösz-
szes telepei a nilesi Thomas kohó 
kivételével teljes üzemben van
nak. Ez a kohó is megindul a hó
nap végére. A Youngstown Sheet 
and Tube Company lassankint 
fokozza az üzemet 100 percentre. 
A gyár sheet és tube osztályai 
rengeteg .ord^rrel rendelkeznek. 
A munkáshiány az egyetlen ok, 
hogy a tel jes üzem még nem ál
lott bey~ Ez a gyár 4000 ember-

. ! • A Fasztorta 
A Sharon 

Csak nehany tuipja annak, hogy 
Nagy Dezső honfitársunkat mun
ka közben halálos végű baleset 
érte, már ism|Ébasonló természe
tű szeren<sétÉ||fcé<r m "kon Wi 
számolnunk, f 

Sajnos, az á||^zut Ismét jnagyar 
ember. A Satt$|>lcs megye Xagy-
Varsányból ll^l-ben Amerikába 
vándorolt 42"*#*es Kiss Tstván, a 
református eg>$á/ fgyik lelkes 
és szorgalmas ijfrsbitere, 

Kiss István 4 Carnegie Steel 
Company Ohio -Works néven is
mert telepéti ^tiessehier osztály
ban dolgo/ott^Hlint fékező. E hó 
13-án este fél |ia| tájban éppen két 
vasúti kocsi ;

3<$sszekapcsolásával, 
a mikor a háátjjsó második kocsi 
az elsőnek ütőd&t és agyon nyom
ta a jobb sorsi-# érdemes embert, Az elmúlt év pedái hónapok 
a ki csak annyi! tudott mondani, j szerint a következők voltak: 

A Szeretet Adójei, 
Ujabb gyűjtések a szibériai magyar hadifoglyok és A magyaror

szági szegény gyermekek javára . .,. 

Dactól annak, hogy a fegyver- Mihók Sándorul $43.504, Druga Mihály $24.5&t, a''feeÉtGyörgy 
szünet megkötését egy ideig m\m- i görög-katholikus egyház $14.05-t gyűjtött a magyarországi szegény 

gyermekek kahiány követte, különöseit laz 
elmúlt, év első három hónapjában 
és dacára annak, hogy az acél és 
szén sztrájk vagy tiz héten át 
megbénította az ipart, mégis a 
youngstowni_pedák összege 1919-
ben 81 millió 891 ezer 416 dol
lárt tett ki. Ez az eredmény kü
lönös rekordnak nevezhető. 

Szakértők ezt az eredményt i "7,* "V'< . ! alábbi beszedes számokbol, a sokkal jobbnak mondjak^mmt az 
1918. évit, pedig akkor a pedák 
Összege két és fél millió dollárral 
több volt, mint a mnlt évben. De 
1918-ban minden gyár megfeszí
tett erővel dolgozott háborog 
anyagok előállításán. 

javára. Mihók Sán dor a szibériai magyar hadifog
lyok részére $34-t kollektált be. 

Ha a jelek nem csalnák, akkor 
a Youngstown és környéki ma
gyarság valóban a szeretet és ál
dozatkészség jegyében kezdi meg 
az uj esztendőt. 

dollár, Ltmhe* f&ván, 1. Youngs-* 
town. 0., Szabó Tmre, Girard, 
'és Szabó Károly, East Youngs
town, O., í>—5 dollár, Németh^ 
József (Powersdale ave.)t Som-* 

mikor a mozgó fco<pifc észrevette, 
hogy: <4hó, hó.f 

A megboldogi^t tatrja volt a re
formátus férfi e|ryU'nNfe és a régi 
magyar egyletnek- ' Halálát az 
ó-hazában élő neáe t»s három gyer
meke: Margit,®Vilmu és István 
fogják gyászolfii. Tenfetése a 
1í>20 Manhattai|;"avenuei .lakás
ról ment végbe. ^A m(%:ható gyász 
szertartást pénteken délelőtt Ge^ 
rendíiv László r^. lelkész végezte 
a koszorúkkal niegrakott ravatal 
előtt. A közí«n|ért és közbecsü-
lésnok örvendő; derék embert 
igen sok földije lés számos jo Ba
rátja gyászolja.f r 

Január 
Február 
Március 
Április 
Májas 
Junius 
Julius 
Augusztus 
Szeptember 
Október 
Xovember 
December 

$8,520,491 
7,9r>2,7.'{6 
6,406,515 
6,755,859 
6,269,274 
6,5:50,816 
6,870tf)19 
7,719,847 
7,972,.'{50 
4,965,179 
5.290.417 
6.631.418 

me
lyek azt igazolják, hogy a nemes 
szivü és jó érzésű emberek öröm
mel és szeretettel róják le a test-
vérsegités kegyeletes adóján. 

A gyűjtésekről és adakozások
ról az alábbi kimutatás számol be: 

Joggal következtetünk err« M | Tmre (jSteel st.), Soltész Mihály 
(Central J*e.), II. D. Feldmaa 
(Lincoln a ve.), Somogyi Imre (W; 
Federal st.), * Dancsesz Jó/.snf 
(South ave.), Arany Sáudor 
(Bentley ave.), youngstown la* 
kosok, továbbá Tóth Tstván (Ma
son st., Xiles, O.) és Böröea' 
György (Box 54, Girard, O.) 1—1 
dollár, Összesen: 34 dollár. v 

JVrihók Sándor az elmúlt va* 
sárnap ezen összeget átadta a 
Xagybizottságnak, mely hivatalod 
uton át fogja utalni a Vladivosií- k 

tokban székelő dán konzulátushoz. 

Kérjük honfitársinkat, hogy 
adakozzanak ezután is és juttas
sák el a pénzt vagy lapunk iro-t 

dájába, .'}20 West Federal st. vagy? 
Mihók Sándorhoz, 3ÍJ6 Wrst Fe«-f 
deral st. ^ » • , : » 

Ös 

*As2T<^urATÉt: 

kalmáijáf ód-
dig a következő szülök járultak 

nek tudna munkát adni. 
Steel Hoop Company haséitoni és , , , , , , , 

a i • . i- " i í hozza a ruhabeszerzes meglehető lowellvillei telepei teljes erővel j _ ,_.;w , ., -
dolgoznak. .A Brier Hill Steel Co. 

AZ OBSITOS. 

Január 19-én lesz a színtársulat 
előadása. 

Szende Béla színtársulata .faT 
nuár 19-én , hétfőn este 8 órai 

ren- kezdettel fogja bemutatni a Kos-
dezzen sürgősen gyűjtést a xéi-suth Kör helyiségében "Az Obsi-
szi^kre. Egyben azt is javasolta, 
hogy a Nagybizottság küldjön 
körlevelet az összes magyar egy
házakhoz és egyletekhez, a mely
ben a gyűjtés felkarolására kérik 
őket. A javaslatot több pártoló 
felszólalás után, egyhangúlag el
fogadták. 
T Mihók Sándor azt javasolta, 
líogy a Nagybizottság rendezzen 
nagyobb szabású hangversenyt a 
séibériai hadifgolyok javára. Az 
indítványt egyhangúlag elfogad
ták és a rendezés munkájával meg 
bijzták: Habodász Gusztávot, Mi
hók Sándort, Pély Ferencet, Xe
ményi Miklóst, Géressy Sándort, 
Tomory Istvánt és Horváth Ist
vánt. A hangverseny február 16-
in, hétfőn este lesz a Kossuth 
Körben''és pedig tánccal egybe
kötve. A részletekről a rendező
bizottság a sajtó utján tr'twtiení 
fogja a magyarságot. 
< Az Amerikai Magyar Szövetség 
ity?yét dr. Pessenlehner Antal tit
kár terjesztette elő és alapos tu» 
dással és hozzáértéssel magyaráz
ta. meg a Szövetség célját. A hosz 
szabb lélekzetii beszédet szívesen 

••• . ' -

aratott 
l 

tos" című, nagy aikert 
színdarabot, -

Minden dicséretnél és beaján-
lásnál többet ér az a tény, hogy 
Thury Ilona asszony játsza a fő
szerepet, a mely egyik pompás 
alakítása. A színész gárda többi 
tagjai is hálás szerepekhez jut
nak, a mi már eleve is biztosítja 
a pompás összjátékot és sikert. 
TTj jelmezek és fényes díszletek 
fogják emelni az előadás fényét. 
A jegyeket tanácsos már most le
foglalni Bogdány Gábor manager-
nél, a 224 West Wood street 
alatti lakásán, vagy a 336 West 
Federal Streeten levő irodájában. 

csaknem 100 százalékos erővel 
dolgozik. A javítás alatt álló 
Grace nevü kohó is üzembe ke
rül még ebben a hónapban. Az 
uj plate mill Mosieren szintén kö

zeledik a teljes üzemhez. A gyár 
nilesi és warreni 28 sheet millje 
teljes erővel dolgozik., * 

HÍREK A SZENT ISTVÁN 
mKUÁZ KÖ&&BŐL. 

1. Bauer Ferenc és Tanner Er
zsébet fia, szül. jan. 1. E. Yonngs-
townban, megkeresztelték jan. 12-
én. Keresztszülők Horváth János 
és Kovács Róza. ' ' 

2. Xagyvarsányí aetil. Dévay 
György házasságra lépett youngs
towni szül. Kollár Ilonával jan. 
8-án. Tanuk voltak: f Mátyás 
József és Ilámza András. 

3. Január 6-án hunyt el Nagy 
Dezső, Muskoszki Mária férje 36 
éves korában. Temetése volt jan. 
8-án. , 

4. Január 7-én hunyt el Deutsch 
Henrik és Orosz Anna fia 3 éves 
korában. Temetése volt jan. 10-
éin. 

sszcsen $81,891,416 
- .1919 első hat hónapjában a pe
dák Összege 42 és fél millió dol-

i lár volt, mig 1918-ban ugyanazon 
időszakban a pedák összege csak 
37 és fél millió dollár volt. Eb
ből )átható. hogy 1919 rekord-
rmr tv "WWfla; ha az áeél-
szfrájk nem tört volna ki. A 
sztrájk alatt és azt követő szén
hiány következtében Youngstown 
munkásai kerek számban 6 millió 
dollár pedát vesztettek szeptem
ber végétől az év végéig. 

sen nagy költségeihez: Krok Já-
nosné $5, Pintér József $5, Vaskó 
Jánosné $'5, Szalma Jánosné $4, 
Riczu Jánosné $6, Horváth Dá-
vidné $5, Kviz Kálmánmí $10, 
Czene Gáborné $5 és Kiss Gábor EGÉSZSÉGESEK ÉS BETEGEK 
$5, mig Molnár Lajos, a darab 
derék rendezője, a maszkirozás-
hoz szükségelt -készleteket saját 
költségén, á^3.6.Vért szerezte be. 
Azok a szülők, akik még hozzájá
rulni kívánnak a ruha költségek
hez, kéretnek. hogy a pénzt ad
ják át Balaskó Györgynek. (A 
gyermekek, akik a darabot oly 
szép sikerre vitték, a vasárnapi 
Szent Tstván egyleti gyűlésen 
egy nagy fényképet kaptak aján
dékba emlékül. A képek, ame
lyek igen jól sikerültek,Engel ma
gyar fényképész ügyességét di
csérik, nagy örömet keltettek és 
a gyermekekémáris szeretnének 
egy ujabb darabot betanulni. A 
pásztorjáték az eddigi jelentés 
szerint $241.65 tiszta jövedelem
mel végződött, amely összeg a 

43 EGYESÜLT ALLAMOKBAN. 

Az "American Public Health 
Association" legutóbbi gyűlésén 
egy néhány igen érdekes és meg
lepő adattal lepte meg Dr. W. S. 
Renkins a jelenlevőkét. Az Egye
sült Államok lakossága ezidő sze
rint kerek számokban száztíz mil
lió. A statisztikai hivatal kimu
tatása szerint ebből évente meghal 
tizenöt millió, három millió állan
dóan ágyban fekvő beteg ,egy 
millió tüdővészben szenved és 
kettőtől három millióig megy 
azoknak a száma, akiknek ma
láriája van. Ezek megdöbbentő 
adatok, de sokkal megdöbben
tőbb az, hogy a száztíz millió kö
zül negyvenöt millió nem egé -

A magyarországi szegény gyerme
keknek. 

Mihók Sándorné gyűjtése, 
Youngstown, O. Xeményi Miklós 
5 dollár, Ilingel Károly 2 dollár 
50 cent, Rettegi Elekné (Orla, 
Te^as) 5 dollár, Márk Lajos 3 
dollár, Kálnay Ferenc -(Niles, O.) 
1 dollár, Luterán György (Poland, 
O.) 2 dollár, Bukv Károly 1 dol
lár, P. F. 5 dollár, Xagv Antal Jó
zsef és neje (East Youngstown, 
O.) 5 dollár, Milutinovich György 
1 dollár, Mrs. Rosenberg 3 dollár, 
Tamásy J. Pál (Alliance, O.) 10 
dollár, összesen: 43 dollár 50 cent. 

Druga Mihály és Sompiák Mi-
i hály gyűjtése, Warren, O. Somp-
lák Mihály 5 dollár. Kosztvu Mik-

I lós 5 dollár, Druga Mihály 2 dol-
jlár. Keresztényi Dániel 2 dollár, 
;Panykó. Károly t «tellár 50 c 

I Xusser Ferenc 1 dollár, Xusscr 
Gusztáv 1 dollár, Russin János j 
50 cent, Czisif János 1 dollár. 
Szelenka Mihály 1 dollár, Kurucz 
Mihály 1 dollár, KÖkörcséuy Ká
roly 50 cent, Tóth Miklós 1 dol
lár, Demeter Ferenc 1 dollár, 
Szodri István 30 cent, Makai Im
re 50 cent, Botos György 25 cent, 
gyűjtöttek 14 dollár 5 qentet. 

Szent György magyar görög-
katholikus egyház, Youngstown, 
O., tagjai a maguk körében össze
gyűjtöttek 24 dollárt. 

Ezen gyűjtésekhez l^ozzf.csdítol-
ták a lapunk legutóbbi szániában 
kimutatott Graef Béla (Xi-*s. O.) 
36 dolláros gyűjtését s igy össze
sen 118 dollár 10 centet küldött 
el Mihók Sándorné a new yorki 
Relief Committee for Hurgarian 
Sufferers pénztárnokának. 

A szibériai magyar hadifoglyok
nak. 

Mihók Sándor gyűjtése, Youngs 
town, O. Nagy Antal Józef és 
neje, East Youngstown, O., 10 

Itt említjük meg, hogy a fenti 
két helyen be lehet fizetni az 
Amerikai Magyar Szövetség éví 
1 dolláros tagdiját is. • * 

ATHLÉTA BÁL 

•jV 

r 

éTföfriMite Vfdáln-'-
tői hangos, pompás és kedélye^ 
táncmulatság volt az Athlétt^ „ 
Clubnak West Federal: streeti hft-^ 
lviségében. ' • 

; a közönség ' 
tt mindent^* 
rakozást, artki*, 

;kben sikerült' 

A derék rendei 
kényelmére elköv^ 
hogy kielégítse a 
a* legteljesebb méi^ 
is. A tánc kérdésétíen bizony itot-£ . 
ták be legjobban, hogy milyea* 
tapintatos fiukból áíl ö rendezS-* 

Í • 

ség. A táncosok egy része csár-* 
dást, a másik része pedig waltzert*. 
óhajtott és hogy a gordiusi csőméi 
helyesen meg legyen oldva, meg
szavaztatták a leányokat, a kiltí 
óriási többséggel a csárdás mel
lett döntötteil Természetesen ft 

'W • ' : < ' Í 
hangulat meg vidámabb lett $!* 
Rigó Jancsiéknak ugyancsak meg 
kellett nyomogatni a vonót, hogy. 
a tüzes és pattogó csárdás 
rosan abban ne maradjon. .; 

Az erkölcsi sikert «zép anyagi^ 
siker is koronázta. 

szen egészséges^ hogy csak har-
j gyermekosztály alfaját gyarapit- j mincöt millió, aki nem beteg és 
ja. \ | csak tizenkilnec millió teljesen és 

A Szent Tstván egylet gyűlésén tökéletesen ép. 
különben öt uj tag állott be és 

A PÉNZFORGALOM 1920-BAN 

HELYREIGAZÍTÁS 

Lapunk mult számában közöl
tük azok névsorát, akik a Kos
suth egylet gyűlésén csatlakoz
tak az Amerikai Magyar Szövet
séghez. Ezek között Sebők Gá
bor neve is szerepelt egy dollá
ros tagsági dijjal. Sebők Gábor 
két dollárt adott, sínit a Szövet
ség titkára is igazolt. A tévedés 
nyomdahiba volt. ^ ^ 

JU igazságügyi minisztérium je
lentése szerint az Egyesült Álla
mokban 1920 jan. 1-én 5,960,382,-
866 dollár készpénz volt forgalom 
ban . Egy hónappal előzőleg, 
vagyis 1919 december 1-én pedig 
5,929,791 dollár, tehát 30,508,135 
dollárral kevesebb. Tekintetbe 
véve az Egyesült Államok lakos
sága, számát, ez azt jelenti,.hogy 
a forgalom per capita 1920 janu
árjában 55.89 dollár volt. Össze
hasonlítva a mult évi kimutatás
sal december 1—1919 55.65 dol
lár, január 1—19Í9 55.75 dollár, 
látjuk, hogy a pénzforgalom per 
capita több volt az 1920. év első 
napján, mint egy hónappal azelőtti 
de kevesebb, mint a mult év első 
napján. 

pedig: Bölcsházy Erzsike, Kala
pos Györgyné, Kalapos Erzsike, 
Szabó Mihály és Bordás János. 
Az évi elszámolást lapunk jövő 
számában fogjuk közölni. 

JŐ ALKALOM 

A; Public Clothes i»év Is
mert 17 East Federal street alatt 
található nagy ruhaüzletnek röyi- lyos tárgygyal fejbe ütötte. 

AZ ÚTONÁLLÓK ÁLDOZATA. 

Ároq Já&os meghalt a Buhl-féle 
kórházban. 

Ezelőtt három héttel ^töítént, 
hogy Áron János 50 éves: közis
mert oláh ember hazafelé igyeke
zett a 385 Harrison avenuei laká
sára. Útközben három néger meg 
támadta és valami lapos, de SH? 

desen ki kell költöznie, mert ma
gyarán mondva "kistájgerolták" 
őket. A nagy üzlet $150,000 ér-
nagy raktára a jövő héten kezdő
dő nagy végeladáson lesz eladva. 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez 
valóságos végeladás és aki ebben 
a drága világban olcsón akar ru
hához jutni, annak ajánlhatjuk, 
hogy olvassa el a eég hirdetését 
mai számunkban i$ tartán győződ
jön meg a kínált áruk minőségé
ről személyesen. 

Áron a Bulil-féle kórházba ke- j 
riilt, a hol három hétig ápolták, I 
mig végre is megváltotta szenve-! 
déseitől a halál. Az orvosok meg
állapították, hogy az ütések az 
agyvelőt érték és több helyen erős 
vVraláfutásokat eredményeztek. 
Ebből kifolyólag később vércao-
mók képződtek a fején, a mi az
után a halált okozta. Áronnak 
van egy fia, a ki Clevelandban 
lakik és az ügyvédi pályára két 
szül. 
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Szende Béla Színtársulata 
YOUXGSTOWBAX, A KOSSUTH HALLBAN 

124 EAST FEDERAL STREET * "* 

1920. é evi JAN. 19 
• este 8 órakor szire kerül 
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AZOBSTFOS 
HELYÁRAK: ( . . 

$1.10 éft $5 cent. a háboriw egvrift. ' 

Jegyek előre válthatók: Bogdány Gábor üzletvezetőnél, 224 
West Wood Street és a Szabadság irddájában, $36 West 
Federal Street. 
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