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Szerkesztőnk gyásza. 
Neményi Miklós édesapjának, Dr. Neményi Gusztávnak halála 
fewét vette. Az elhunyt ismert budapesti ügyvéd volt. — A ha-

Af borúban sok unokatestvére eleseti. 

'*"v Jönnek hazulról a szomorú le
velek. Halál, nyomor, aggódás, 
rettegés, éhség és betegség a le
velek tartalma. A megélhetés ,i 
fővárosban majdnem lehetetlen 
A betegek nem részesülnek kell ' 
kezelésben, mert nincs orvossá 
és nincs megfelelő erősítő táplá
lék. > 
* l5gy csomag ilyen szomorú le
velet Jcapott szerkesztőnk is a múlt 
héten. A levelekét egy amerikai 

% 

orvosokra és őt agyonütötte, ílal-
dokolva hitték el a helyről, még 
megtudta mondani, hogy írjanak 

j azohnal hnyjúnak. Miska pedig, 
•^'oesese, szintén az olasz fronton 

ijjobh kezének a hüvelykujját 
vesztette, tyotzásik Ernő mind-
lift eleinte ésett el a szerb fron

ton, Sábáénál. Lukács Béla az 
olasz frosz fronton egy gránát ál
tal ugy megsi^besiilt, hogy 2 évig 
feküdt élet és halál között, sze-

tiszt hozta. Ez a tiszt Budapesten j  gény fiu sokon ment keresztül, 
mint az amerikai katonai misszió | Gyulánk, Mariska húgod ura, 
egyik tagja tartózkodott. Ennél 
a missziónál teljesít szerkesztőnk 
nővére, Dr. Szegő Gáborné, tol-
máesi szolgálatot. Ő kérte meg a 
tisztet, aki visszatérőben volt 
Amerikába, hogy mivel a posta 
bizonytalar., ^-febíza magával a 

' leveleket. 
p '"Áí^velek legszomorúbb hire 
'szerkesztőnk édesapjának decem
ber 3-án történt elhalálozása volt. 

^P&ászjeleitfés szerint Dr. Xe-
j|ényi Gusztáv fővárosi ügyvéd 
66 4kret élt és halála közel három 
eyi betegség után következett be. 
Szerkesztőnkön kiviil, aki legido-

Przemyslnél mindjárt a háború 
második hónapján a karját egy 
kocsi felfordulásnál annyira meg 
sértette, hogy rokkant maradt. 
Steiner Jmre Tapolcáról a buko
vinai fronton egyik szemét vesz
tette. Xeményí Pista, Miksa bá
csi második fia. szintén egyik sze
mét vesztette." 

Beszámoltak a levelek n&g a esa 
Iádban előfordulj egyéb halál
esetekről is. Igyi^ost tudta meg 
szerkesztőnk, hogy| nagyanyja is 
meghalt még hárorfi évvel ezelőtt. 

Azt is irják hazulról, hogy bor
zasztó rosszak a megélhetési vi-

KISS ISTVÁN TEMETÉSE 

Nagy közönség jelent meg a sze
rencsétlen véget iért derék ma
gyar ember temetésén. — A csa

lád köszönete. 

Éhező Magyarok. SZILVÁSY BÁCSI MEGHALT. 

sqh£ fia, még neje és Andor, Er-; szonyok Budapesten. Hogy alig 
Zf$£' Mariska és Anna nevü leá: J lehet élelmiszert kapni és akkor 
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nyai, valamint nagyszámú ro
konság gyászolják elhunytát. — 
Szerkosztőnk iránt nagy részvét 

> nyilvánult meg a youngstowni ma 
' gyarság részéről. 

Ugyancsak szomorú híreket tar-
* tafmaztak a<fobbi levelek is. Tgy 

aa.*%yi]$$l idézzük a következő 

44 Pepi, a prágai öcsémnek, An
talnak ji fia, volt a háború első 
áldozata. Alig 20 éves, remek 
szép és jő fiu volt. Pistánk volt 

€ ^><lik áldozat, az előző a bru-
^jflfi csatában, az orosz fronton, 

esett el sok kitüntetéssel, szegény 
Pistánk pedig egyszer az első év
ben a Káraitokban félig megfa-

I gyott. Soká kezelték, de azután 
mégis kikiildötték az olase front
ra. 1916 október 21-én esett el a 
St. Michelen, a harmadik öcséd, 
szegény Lusztig Jancsi volt, aki 
elesett. Ez a gyerek az egész há
ború alatt a fronton volt. Nagy 
és sok kitüntetéseket szerzett. 
Kétszer átúszta a Dnyejsztert 80 
emberével és az oroszoknak nagy 
károka£ okozott, sok zsákmányt 
és foglyot ejtette. Az oroszok azt 
hittek, nagy tám&dás lesz és meg
futamodtak. Jancsinak sikerült 
katonáit összetartani és nagy csa
tát nyertek. Ezért megkapta a 
koronás vitézségi aranykeresztet 
ég a német vaskeresztet és még 
egynehány nagy kitüntetést. Sze-
gény gyerek, az olasz front volt 
a veszte. Ott 1918 augusztusban 
a Piavanál, miután megmenekült 
égy nagy támadásból, egy kis 
gránát szilánk érte. A kötözőhe
lyen egy gránát Csapott le, 'az 

is csak nagy áron. Szerkesztőnk 
édesanyja irja, hogy .havonta leg
alább 8 vagy 9 e^r* korona kell 
a háztartásra és bizony húsra eb" 
bői az összegből nem futja min
dennap .A boísheviki uralom alatt 
rettenetes viszonyok voltak a fő
városban. Ere vonatkozólag igy 

*«* IWfr egy i%Éréfe T *' Oly 
sok bánatom volt £s van mindig, 
hogy isteni csoda, hbfcy kitartot
tam. A kommün <majd megölt 
minket, oly nagy volt a szomorú
ságunk és annyira féltünk, hogy 
én az én részemről az egész idő 
alatt nem hunytam be a szememet. 
Tollal nem tudom leírni, hogv mi
lyen időket éltünk át." A fen
tieken kiviil szerkesztőnknek még 
vagy tiz unokaöescse verekedte 
végig a háborút. Jenő sógora tel
jes öTevet töltött a fronton és sze
rencsére sértetlenül került haza. 

A nagyvarsányt születésű, 42 
évet élt Kiss Istvánt, aki szeren
csétlenség következtében a nagy 
gyárban életét vesztette, csütör
tökön reggel temették Bodnár 
János és neje, szül. Lipták Borbá
la, 1520 Manhattan street alatti 
lakásáról, a youngstowni rnagvar 
közönség élénk részvéte mellett. 
A szerencsétlen ember nyolc évig 
lakott Bodnáréknál, ahol Bod-
nárné, feleségének, a hangácsi 
születésű és az ó-hazában tartóz
kodó Lipták Magdolnának test* 
vére. Az elhunytat rajta kiviil 
még Margit, Vilma és Tstván, 
szintén az ó-hazában tartózkodó 
gyermekei gyászolják. Ugyancsak 
az 

A gylilkos bolsevijn és a rabló 
oláhok garázdálkodása Buda

pesten. 

Az elmúlt ^o^bii^ii levelet 
kapott Mihók Itándaf az édes 
anyjától Budapestről. Á levelet 
december 21-én atMák fel, tehát 
három hét előtt, ;és éppen azért 
birnak nagy jelentőséggel azok a 
tények, a melyek e levélben fog
laltatnak, mert részben a legkö
zelebbi mult eseiq/'iiyeit tüntetik 
fel. 
^ A levél, eltekintve fí családi vo
natkozású stényekfől, igy szól: 

"Most nagyon nehéz és rossz 
időket élünk Budepesten, mert j vezetett, 
nincs kenyér. Ugy-e, fiam, az 

itteni rokonság közül Batári í l)orzasz^ó, hogy ebben az Isten ál
dott hazában ,a melyben annyi 
sok buza termett, ne legyen ke-

A közismert és népszerű embert 
sokan gyáezolják. 

A youngstowni magyarság 
egyik legismertebb és legnépsze
rűbb tagja, a 318 Greenwood 
avenuen lakó Szilvásy János, hét
főn este hat órakor meghalt. 

A íhegboldogult 1854-ben szü
letett, teliát 67 éves volt. Ezelőtt 
21 évvel vándorolt Amerikába 
János" nevű fiával és Youngstown-
ban telepedtek meg. Az eljíő öt 
esztendőt a Carnegie Steel Com
pany szolgálatában töltötte, az 
Ohio Worksban, a hol baleset foly
tán elveszítette a lábát. Mikor 
felgyógyult, a 318 Greenwood 
avenuei házban egy kis füszer-
iizltetet nyitntt, a melyet haláláig 

András és neje, szül. Lipták Zsu
zsanna, akik szintén sógorságban 
voltak az jelhunyttal. 

A gyászoló család ezen az uton 
is köszönetet mond a református 
egyháznak, amelynek az. elhunyt 
buzgó presbitere volt, a reformá 
tus egyletnek és a Magyar Be-
tegsegélvző egyletnek . (öreg)J 
melyeknek tagja volt, a gyönyörű 
koszorúkért. Köszönetet mond 
továbbá Vífv^ó János és esaládjá-

Szilvásyt fia, János, aimák fe
lesége, született jMészáros Erzsi 
és Jenő gyermekük gyászolják. 
A holttestet fiának házában rava-

nyér? Nyomor az van elég, mert | talozták fel, a honnan a magyar 
a leggazdagabb emberek sem tud-1 református templomba vitték, s; 
nak magukon segíteni és nem tud
nak sem kenyeret, sem lisztet 
venni, mert nincs? 35—40 koro
nát fizetünk egy kiló lisztért, ha 
valami dugott helyen nakynehe-
zen hozzá juthatunk. Más nincs, 
sem zsir, sem sok más, nyomor 
azonban van és hozzá minden vo
nalon. Ottó öcsédék sokszor ke-nak, Homenik Gábor és esaládjá- í 

nak.és Kalueky Sándornak, akik |öyér néLkuWannak, Sándor nagy 
a család tagjain kiviil szintén ko- " " 
szoruval rótták le a kegyeletet ^z 

innen'a Belmont Park temetőbe 
szállították kihűlt tetemeit. A 
megható gyászszertartást Geren-
day László ref. lelkész végette 
esiitörtök reggel 10 órakor. 

Halálát jóformán az egész 
youngstowni magyarság gyászol
ja, mert Szilvásy bácsit mindenki 
ismerte és szerette. Ezt igazolta 
a temetése is, a mely a legnagyobb 

A SZENT ISTVÁN EGYLET 
TAGJAI FIGYELMÉBE 

Ezúton figyelmeztetünk min
den tagot, hogy betegség esetén 
a gyűlés határozata értelmében 
a betegséget a beteglátogató ellen 
őrnek kell bejelenteni és ő jelöli 
ki a beteglátogatókat. A beteg-

lindei 
ségét 

jelenti az ellenőrnél, segélyre nem 
jogosult és segély csak attól az 
időtől számíttatik, mikor a beteg
ség jelentve volt . 

A beteglátogató ellenőr eime: 
Horváth Dávid, 521 Williamson 
avenue. Telefon: Auto 78349. 

Demjén Lajos, .jegyző. 

látogatás kötelező minden tagnak. 
Azon tag, ki betegségét be nem 

elhunyt iránt. Köszönetet monda
nak fovábbá Herczcg András és 
Gál Miklós barátainak, akik au
tomobilokat adtak a temetésre. A 
temetésen Nt. Gerenday László 
tartott megható beszédet és a sze
rencsétlenül járt embert a Bel-
ttmnt temetőben helyezték'örök 
nyugalomra. 

bátyádék már hat hét óta nem j részvét közepette folyt le. 
láttak egy falat genyeret sem. j 
Ezt mind Károlyi Mihálynak kö- PALÁSTHY SZÍNTÁRSULATÁ

NAK ELŐADÁSA. 

VÁLASZTMÁNYI GYŰLÉS 
A Kossuth Magyar Köbmüve-

lődési egylet, választmánya vasár
nap délután fél 3-kor fontos gyű
lést tart a kör helyiségében. Ké
retnek a tisztikar és a választmány 
tagjai, hogy a gyűlésen okvetle
nül Jelenjenek meg. 

Neményi Miklós, titkár. 

szönhetjük, aki az országot pénz
ért eladta a kommunista rablók
nak. Utánuk jött a csürhe oláh 
rablóbanda és vége volt az egész 
országnak. Most akasztanak fel j v?szi tndom'\su1' ;1l0S.v Palásthy 
öt terroristát, akik a vidéken ga- ^andor kiváló erőkből alio szin-
r á z d n l l r n r i t . i l r  n i i  o w W w y  u m é b  u i n - - *  

^A youngstowni és környéki kö
zönség bizonyára nagy Őrömmel 
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Fényes Megnyitó Szinelőadás 
VASÁRNAP, JANUÁR 25-ÉN 

este 8 órai kezdettel 

A Kossuth - Kör Műkedvelő Gárdája 
előadja a legelső nagy színdarabot uj helyiségében 

P. FEPEBAL, STREET 124. §£. A. 
, * ' * . Színre kerül a 

DAND1N GYÖRGY 
• vagy: "A megcsúfolt férj" -

Előadás után tánc reggelig. Rigó Jóska teljes zenekara 
Szolgáltatja a talpalávalót, valamint Rigó zenekara mulat
tatja a n. é. közönséget a színdarab-szünet alatt is. 

Belépti dij t ekö 8 sor $1.25, a többi 75c 
V 

BALESET A GYÁRBAN. 

Kellemetlen baleset érte a na
pokban a tolnamegyei Duna föld
várról származó Juhász Istvánt. 

Szóbanforgó honfitársunk a 
Sharon Steel Hoop Co. haseltoni 
telepén dolgozik, a hol munkaköz
ben a keze beleszorult két "bodi" 
közé. A pléh — amelylyel Ju
hász dolgozott — elvágta a kezét. 
Az orvosok véleménye szerint 8 
—4 heti ápolásra van szül^tége, a 
mig újból munkaképes less. 

HÍREK A SZT. ISTVÁN 
EGYHÁZ KÖRÉBŐL 

A következő kisdedek részesül
tek szent keresztségben, a Szt. Ist
ván templmban: 

1. Kalmár József és Daru' Ka
rolina ikergyermekei János és Er
zsébet, született január 13-án, ke-
rezstségben részesültek január 
18-án. Jánosnak keresztszülői 
voltak: Xábli Péter és Hon Erzsé
bet, Erzsébet keresztszülői: Orosz 
Ferenc és Huszóczki Róza. -

2. Krokk József és Pántész Te
réz fia Lajos, született Xilesban 
dec. 29-én. Keresztelték január 
18-án. Keresztszülők ? Al-
bert és Révész Mária. . 

3.Balázs Ferenc és Fortshoffer 
Mária leánya, Mária, szül. jan. 19. 
Keresztelték ugyanaznap. Ke
resztszülők: Kiss József és neje. 

A szülőkhöz. Figyelmeztetjük 
a szülőket, hogy küldjék gyerme
keiket hitoktatásra minden szom
baton délelőtt 10-kor a Szt. Ist
ván templomba. Ebben az okta
tásban részesülnek különösen 
azok a gyermekek, kik elmultak 
már 10 évesek és a jövő tavaszon 
járulniok kell az első gyónáshoz 
és  á ldozáshas.,  .  . . r t l j  

, > «h . . -Ki 
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bért megöltek. Samueli Tiborék 
valóságos tömeggyilkolást rendez
tek. Budapesten a Teréz körúti 
Battyányi palota volt a kommu
nisták főfészke s ha nő ment ar
rafelé, akkor behúzták a házba, 
erőszakot követtek el rajta és az
után betegen kidobták az utcára. 
Kecskeméten, Kalocsán és egye
bütt rémes dolgokat csináltak ezek 
a gazemberek. Nálunk a Margit 
hídról, éjjelenkint dobálták be a 
hullákat a Dunába, soha sem tud-
tupnk aludni, egész éjszaka csupa 
autó tülkölés, lótás-futás, lövöl
dözés stb. volt, mert éjszakánkint 
ráncigálták ki az ágyból az em
bereket, pofozták, rúgták, ütötték, 
verték stb." 

Ezt a levelet Mihók Sándor 60 
éves, 30 év óta Özvegy édes anyja 
irta, a kinek öt fia volt a háború
ban. A ki nem hisz ennek a le
vélnek, az saját magának sem 
hisz, éppen azért más hozzáten
ni valónk nincs is ehhez a szomo
rú tartalmú levélhez. 

UJAB^ ADOMÁNYOK. 

Örömmel számofiml: be arról, 
hogy az elmúlt hét folyamán 
ujabb jótékony adspányok foly
tak be: 

Hidasy Emil — a közismert 
üzletember — Girafd, O.-ból tiz 
dollárt adott a magyarországi 
szegény gyermekek részére. A 
oénzt a gyűjtéssel megbízott Mi
hók Sándorné hiva||ilQsan nyug
tázta. * % 

Hriomi János, fel éreseent 
streeti, youngstowni lakos, a ki 
egyike a legáldozatkészebb hon
fitársainknak, 10 dollárt adott, a 
mely összegből 5 dollár a szibériai 
foglyoknak, 3 dollár az éhező ma
gyarországi gyermekeknek és 2 
dollár az Amerikai Magyar Szö
vetségnek jut. A hármas célú ne
mes adományt az illetékes és fel
hatalmazott gyűjtők nyugtázták. 

Az adakozók juttassák el a pénzt 
vagy lapunk irodájába, 320 West 
F^eral street, vagy Mihók Sán
dor irodájába, 336 Wést Federal 

Kör nagytermében* előadja az 
"Erdeszleánv'' c. három 'felvo* 
násos pompás színdarabot. 

Palásthy társulatát nem kell 
dicsérni, mert a színházba járó 
közönség tudja, hogy a mit ők 
produkálnak, az minden tekintet
ben megfelelő. A társulat leg-
ujabb tagja, Rhédey Tstván, a 
nagy liirii tenorista, szintén ezen 
előadás keretében jfog bemutat
kozni. 

Jegyek már most kaphatók: 
Gagyi Jánosnál, a társulat mana-
gerjénél, lapunk irodájában. Az 
érdeklődés igen nagy, tehát aján
latos a jegyeket már jó előre le
foglalni. 

YOUNGSTOWN, O., 1920~JANUÁR 22. 

Hangverseny a szibériai magyar 
av^ra. 

Február 16-án lesz a Kossuth Kör nagytermében. A hetes rende-> 
ző bizottság olyan nagyszabású műsort állított össze, a milyent 
még nem hallottak eddig. A tiz számból álló műsor legfeljebb: 
két órát fog igénybe venni és utána tánc (következik. A jóté
kony célra való tekintettel az első tiz sor jegy ára személyenkint-
1 dollár 50 cent, a következő tiz sor 1 dollár. Az állóhelyek ára 

darabonkint 75 cent. Fontos tudnivalók a hangversenyről. 

A Xagvhizotlság legutóbbi gyü- 'Ferenc lesznek feljogosítva arra, 
lésén egyhangúlag elhatározták, 
hogy a Szibériában sínylődő sze
rencsétlen magyar hadi foglyok 
javára február 16-án azaz farsang 
vasárnapját követő hétfőn este 
nagyszabású hangversenyt rendez
nek a Kossuth Körben. 

A rendezés szorgos teendőivel 
megbízott hetes bizottság az el
múlt szombat este gyűlést tartott, 
a melyen megjelentek a követke
zők: Habodász Gusztáv, Horváth 
István, Mihók Sándor, Xeménvi 
Miklós, Pély Ferenc és Tomory 
Tstván. Géréssy Sándor elfog
laltsága miatt nem jelenhetett 
meg. | 

A bizottság minden egyes tag
jának véleményét meghallgatva, 
a következő műsort állította össze: 

1. Beköszöntő beszéd, elmondja 
Géressv Sándor. 

2. Zongora és hegedű kettős, 
játszák: Friedman Mártha és 
Friedman Emil. 

* 3. Versek Szibériából, felolvas
sa: Keményi Miklós. 

4.  Magyar dalok, éneklik: Mi
hók Sándorné és Vaskó Julia. 

5. Ünnepi beszéd, elmondja: 
Várlaky Sándor plébános. 

0. Opera áriák, énekli Gerenday 

"DANDIN GYÖRGY' 

A Kossuth Egylet derék mű
kedvelő gárda ja közel egy évi 
szünet után ismét nagy darabbal 
lép a youngstowni magyar közön
ség elé vasárnap este. A darab 
kitűnő mulattató vígjáték, ame
lyet a klasszikus f&inmüirodalom 

szer-

. 7. Erdély felé. Meldoráma. 
szavalja: Kálnay Ferenc (zongo
ra-kísérettel és kiirt szólóval.) 

8. A Szövetség és a hadifoglyok 
előadja dr. Pesseilleluier Antal. 

9. Zongora szóló, játsza: Major 
Dezső farrelli plébános. 

10. Ének quartett. (A szerep
lök neveit később tudatjuk.) 

A műsort természetesen az 
£<Amerika" eléneklése nyitja meg. 
mig a H.vmnusé hangjai jitpllett 
fog záródni. 

A bizottság megállapodott ab
ban, hogy a jótékony eélra való 
tekintettel az első tiz sor jegy ára 
1 dollár és 50 cent, mig a követ
kező tiz sor ára 1 dollár. Az 411ó 
helyek ára személvenkint 75 cent 
és azok, akik a hangverseny után 
jönnének, szintén 75 centet fizet
nek, a mi feljogosítja őket a tánc
ban való reszvetelre. A hangver
senyt ugyanis tánc követi, a mely
nek zenéjét Rigó Jancsi zenekara 
szolgáltatja. Felülfizetéseket a 
nemes célra való tekintettel köszö
nettel fogadnak és a bizottság egyik leghíresebb francia 

zője irt. A szerepek a szokott jó í Pénztárn°ka: Habodász Gusztáv, 
kezekben vannak és a próbákról valamint a szibériai gyűjtő bizott

ság többi tagjai, névszerint: Hof-
fer András, Géressv Sándor, Hor
váth Dávid, Péli Ferenc és Vaskó 

próbákról 
tudjuk, hogy a darab nagyon 
megnyeri majd a közönség tet
szését. A felvonás közökben Ri-
eó Jóska cigányzenekara fog 
hangversenyezni, mig az előadás 
után a kör fürge tagjai hamaro
san eltakarítják a székeket és éj
fél után tánc lesz. 

hogy az az adakozóktól a pénzt 
felvegyék. Senkit sei\iv fognak 
felkérni arra, hogy adjon, de a ki 
saját magától ad, azt szívesen 
veszik és a lapokban hivatalosan 
nyugtázzák. 

A miisor szerplőinek bemutatá
sát Mihók Sándor végzi. A hely 
mutatás nehéz szerepét Horváth 
Tstván volt szives elvállalni, a ki 
a hagvbizottság nehánv tagját fel 
fogja kérni a segítés munkájára. 
A luneh tiketeket Iloffer András 
fogja kezelni, az általa felkéren
dő nagybizottsági tagokkal, mig 
i lunch kiszolgálását Vajdovich 
József, a Kossuth kör háznagya 
fogja végezni. A ruhatár kérdé
se szintén el van intézve, egyszó-
van a bizottság mindent megtett, 
a mi előlöáróban is biztosítja a 
pontos és helyes rendezést és az 
azzal járó sikert. ; 

A jegyek a legközelebbi jövő
ben elkészülnek. A jegyek áru
sítását a rendező#bizottság tag
jain kívül még többen fogják vé-
kezni, a kiknek neveit lapunk 
legközelebbi számában közölni 
r'ogjuk. Ttt tudatjuk még azt is, 
íogy Yowngstown és East Youngs' 
town on kiviil Warren, Xiles, (}i-

;s Sharpsville magyarsága között' 
is árusítani fogják már a jövő hé-* 
ten a jegyeket, hogy a sikert már 
?leve biztosítsák. Miután kivételt 
senkivel sem tesznek é>4 a jegyeket' 
a jelentkezés sorrendjében adják 
d, azért a ki el akar a hangver
senyre jönni, ajánlatos, ha már 
most lefoglalja a jegyet a rende
ző bizottság bármely tagjánál, 
mert igy ugyanabban az árban 
jobb helyhez juthat. 

A hangverseny további részle
teiről minden héten beszámolunk, 
hogy mindenki idejében értesül
jön az esetleges Változásokról és 
főleg a tudni valókról. Addig is 
azonban kérjük az egyletek és 
egyházak tagjait és az azokon 
kivül álló magyar testvéreinket, 
hogy készüljenek a hangverseny-* 
re és foglalják le a szükséges je-r 

gyeket. Kövessenek el mindent, 
hogjr ez a hangverseny a legna
gyobb siker jegyében folyjon le, J 
mert ezzel nemcsak a helybeli ma-
gyarnév becsületét védik meg, de' 
segitenek azokon a szerencsétlen 
sorsú véreinken, a kik esztendk* 
óta a legnagyobb nyomor és szén-'1; 
védés közepette rágják a számiize-' 
tés keserves, elszáradt kenverét.* 
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A MUNKAVISZONYOK. 

A szénhiány miatt a héten csak
nem az összes gyárak kénytelenek 
voltak üzemüket redukálni. A 
leginkább érintett gyár a Youngs-
town Sheet & Tube Co. volt, a 
mely a vezetőség jelentése szerint 
csak fel erővel volt képes dolgoz
ni. A sok magyart foglalkoztató 
sh,eet mill péntektől szerdáig ál
lott, de akkor hét a 15 mill közül 
ismét felvette az üzemet. 

A többi gyárak is érzik a szén-
hianyt, melynek oka egyrészt a 
hideg időjárás, másrészt pedig a 
vasúti koosik nagy hiánya. Egy
előre aligha várható a viszonyok j 
megjayufósa, 

A YOUNGSTOWNI MAGYAR ATH^ÉTA CLU^u 

1  &  2  &  J A N U Á R  H Ó  2  6 - i N ,  K E D D E N  
- este 8 órakor nagy 

1 
fog rendezni / 

a 338y2 W. Federal Street alatt lev& helyiségében 

V 

melyre a mulatni Vágyó közönséget 
' renderőség. 

Finom táncterem és eF 
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elettel meghívja a 

Hűsítőkről és harapnival 

zene. 

jndoskodva less. 
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Férfiaknak 
BELÉPŐDíJ: 
cent. Hölgyeknek • 25 cent 
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