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Március Idusán. 
A Nagy bizottság- gyűlésén beszámoltak a hangverseny bevételé

ről és kiadásáról. Március 15 -ikének megünneplése, TI műsor 
megállapítása. Az ünnepély március 14-én, vasárnap délután 2 
órakor kezdődik a Kossuth Körben. Beléptidij nincs. 

DARAGÓ JÓZSEF LEVELE. 

Tiz dollárt küldött a szibériai 
magyar hadifoglyoknak. 

Vakmerő rablás 
4 

A nagybizottjág e hó 21-én, * ( 
szombat este gyűlést- tartott a 
Kossuth Körben, a melyen a kő
vetkező testületek vettek részt: 

Szent György g»r.-kath. egy
ház: Vaskó Ferenc. 

Verhovay Egylet: Debróczky 
András, Hoffer András. V 

Szent István Egylet: Habodász 
Gusztáv, Horváth István. 

Ref. férfi bs. egylet: Sebők Ctti-
bor. N • • - „ 
. Öreg egylet: M<*nyhért János. 

Kossuth Kör: Pélv Ferenc. 
A. M. Szövetség: dr.: -ftamen* 

lehner Antal. 
Szabadság: Mihók Sándor. 
Jelen voltak még Omeisz Ká

roly, Filsinger Aurél, Kálnay Fe
renc és Mikó Pál. 

Habodász Cíusztáv ' elnök kö
szöntője után ^lihók Sándor fel
olvasta a jegyzökönyvet, melyet 
helybenliagytak, 

A hangverseny lefolyásáról 
számolt be ezután a helyettes tit
kár, majd pedig Ilabodász' Gusz
táv, a hangverseny pénztárnoka 
elszámolt a jegyekkel s bejelentet
te, hogv ax ö kezeihez a követke
ző összegek folvtak be: 

hogy ftzért nem jíltt el. mert be
léptidijat kell fizetnie. Ezen az 
ünnepélyen ott kell lennie min
denkinek, aki magyar, a ki pedig 

j nem az, az maradjon otthon. Az 
| ünnepély rendezésére nem vá-
I lasztottak bizottságot, hanem 
egyhangúlag elhatározták, hogy 
a nagybizottság minden egyes 
tagja tartsa kötelességének a fel
merülő munkát elvégezni . 

A gyűlésen nagyjából megálla-

A szibériai nírfgyar foglyok ja-
vára-rendezett hangversenyre töb
bek között meghivták Daragó Jó
zsefet, a < Verhovay Segélyegylet 
elnökét is. 

Daragó József a meghivásra a 
következő levélben válaszolt: 

Xem rajtam, hanem a körülmé
nyek hatásán mult. hogy meghí
vásuknak nem tehettem eleget. 
Amennyire fájlalom, hogy tanul
ságos ostélyiiknek élvezéséről le 
kellett mondanom, ugyanakkor 
kerülni [akarom, hogy elfoglalt
ságom veszteséget jelentsen s/.i-

podtak a miisorban, a melynek béri a i magyar testvéreimnek. E 
beosztási tervezete a következő: i végből mellékelve talál ön egy 10. 

dolláros eheeket, a melyet rendel-
1 tetési helyére juttatni szívesked

jék. 

Útonállók kiraboltak egy keres
kedőt. — Több, mint $4000 volt 
zsákmányuk. — Két rablót elfog
tak. — A rablást betörés követte. 

A hő« r#ndor. 

Jfóneklí 1. Amerikai Hymnusz 
a közönség. 

2. Megnyitó beszéd. Elmondja 
Ilabodász Gusztáv. 

3. Kürt szóló. Játsza Les-
nvánszky István. 

4. Talpra magyap! Szavalja 
Horváth István. 

5. Angol beszéd. |21 mondja dr. 
Píwnleluier AntaU 

6. Magyar nóták. Énekli Qe 

Kérésem után maradok tiszte
lője : 

Daragó József. 
mmm. •• » 

Ezt a levelet esupán esakis az
ért közöltük le, hogy ezzel is iga
zoljuk, miszerint Daragó József, 
a Verhovay Segél vegvlet főelnö-

.^1 T' 1' ' ^r-1 ii c./ 1 ' i kp' mf 'eg erzesu, nomesszivu ma-renduy Laszlone, Jíihók Sándorne \ , , . . 
T gvar ember, aki mindig ott van.. 

amikor tenni és áldozni kell al 

Jegyekből .... 
A psima sorsolásból 
Ruhatárból,. 
Fídülfizeté$ekb#l.. 

é(? Vaskó Julia. 
7. ]\felodránia. Szavalja Kál

nay Ferenc. 
8. Angol beszéd. Elmondja 

Roy Manchester. 
í). Repülj fecském; Hegedű 

szóló. Játsza Rigó József. 
10. Magyar ünnepi bes*éd. 

13.10 Tartja Gerenday László. 
31. Ma írva r nóták. Énekli a 

iyossuth Kör dalárdája. 

.$270.;>0 
.. 34.20 

225.00 

magyarságért. tTa a Verhovay1  

tagok mind követnék főelnökiik 
szép példáját, akkor hatalmas 
összeg jönne össze a test vérségit és 
nemes céljára. 

I CÍMVÁLTOZÁSÁT JELENTSE BE 
4 SZERKESZTŐSÉGBEN. IEODA: 

$20-322 W. FEDERAL STREET 
összesen ^042,80 

a fc&ngóra <ztilli-
m iatifroláftfirt ... .. $16.00 

t 

í hók Sándor 

nagybizottsági 

A fenti imisör még íjem végíe-

Maradt $526.80 

mflv öSSwR..t Iftibodíw Onsztáv, A mas<>rKÍ !ám<lk  bejflonttWt 
WltrühatM * NaíTybizottsájr | xVmínyi Miklós 

riil)ít. . '  j titkár végzi. 
Iloffer András pedig '42 dollár 

.-.o conft fitttrtl a pínzlárba. « , gw> mprt „ 
m% ÍWSWB a liuicli ticketok árá- W kí„ kí rn i  o l ; iW)  s  e sak  azután 
bol >•, r.iliaíari tol.bl.thól folyt |  lphet  „ v^lo-ro, profra,„mot 
bo. Iíry tehát összesen 5C0 .lollár j megállapitani. Az ünepélvlvel 
'"O «'"« • fpr"' elszámolásból j l^p,,rí-szletkérdések 'elin-
befolyt jövedelem. F.z az öso/eit t, ; zésé t  a  na„vbÍ20t t s.- l ?  

tagjai vállalták magukra s ezek
ről a .nagybizottság legközelebbi 
gyűlésén tesznek jelentést. 

Habodász Gusztáv tudatta még. 
hogy a helybeli Peace Chest 1000, 
dollárt utal ki az éhező magvar 

12. Magyar beszéd. Tartja 
Várjaky Nándor; M*- R-^v. # #  f  

iá. p-iotás Táncoijík a  a szibériai hadiTOfflvoK 
egyház gyermekei. 

14. 7á ró beszéd. Eltaomlja Mi-

IIárom veszedelmes útonálló 
kedden este 1 óril tájban megál
lította a hazafelé tarló Zenn Ká
roly nevű kereskedőt, akinek üz
lete a Sheet and Tube Company 
Poland avenuei ft^rodája mellett 
van. Revolvereket"ífizegeztek Zenn 
mellének és kőifietelték pénzét. 
Zenn kénytelen Vci^t átadni a ná
la volt *4000 ért4kii Sheet and 
Tube peda csekkel és még vagy 
ífí-40 készpénzt. A rablás az Oak-
land nveuuen történt, a Loveland i 
telepen, amelyet a Sheet and i 
Tube nemrégen alkalma- (  elfogták 
zottai részére. Kedden volt pe
da és it rablók nagyon jól tudták, 
hogy igen sokan szokták Zennél 
beváltani a csekkedet. 

Amikor a rablóit Zenn többi 
zsebeit is ki akarták kutatni. 
messziről feltűnt Hardy, Sheet & 
Tube . tűzoltóparancsnok gépe. 
Mire az útonállók futásnak ered
tek. Ilardv és aoffőrjo azonnal 
üldözőbe vették Őket és a tűzoltó 
parancsnok négyszer utánuk is 
lőtt. de eredmény nélkül. A há
rom rabló háromfelé szaladt. A 
lövések zajára a* füzeiben volt 
Riss nevű deputy sheriff is oda
sietett. Zenn ax egyik ember 
után mutatott, áki a Sheet and 
Tube munkás tábor felé szaladt 
és azt mondta, hogy annál van a 
pénz. Üldözőbe vették, de mi
előtt elérték volna, elébe állott 

hazahozatala. 
4z Amerikai Red Cross értesítése. 

ttárki, akinek rokona vagy is- pontos, mert a pénzértéke folyt 
ton változik. A -

Ha k á bel lel akarják, a pénzt 
utján küldhet pénzt neki :• -V , :• küldetni, ezt külön említeni kell 

Az amerikai Veres Kereszt e |és ez 6. dollárral több** kerül. Xein 
pénzkézbesrtést' folytatni fogja i szabad azonban elfelejteni, hogy 
mindaddig, amíg az Egyesült Ál- a .pénz e.sak egy hónap, vagy hat 

| raerőse hadifogoly Szibériában, 
! ezentúl az amerikai Veres Kereszt 

jegy gyári rendőr, aki a táborban 
teljesít szolgálatot. A rabló rá
lőtt a rendőrre, de szerencsére 
nem talált. Több lövésre nem 
volt ideje, mert a rendőr, akinél 
pedig nem volt fegyver, rávetette 
magát és kicsavarta a fegyvert a 
rabló kezéből, lefogta és átadta 
Rissiiek. aki a gazembert bevitte 
a megyei fogházba. Ott Meiiite 
nevét sem akarta megmondani, 
de később bevallotta, hogy Wm. 
Burkett-nek hivják, társainak ne
vét azonban nem bírták kivenni 
belőle. A pénz. és a csekkek nem 
voltak nála. 

Azonnal értesítették a Atviings-
toAvni rendőrséget és a sheriffet. 
két csapat detektív és rendőr a 
Poland avenue felé indult, hogy 
a rablókat üldözze. Egyik csa
pat a Poland aveuuen találkozott 
egy emberrel, aki láttukra futás
nak eredt. Hosszas hajsza után 

A neve John Macklin 
és a rendőrség biztosra veszi, 
hogv részt vett az utonállásban. 
Később a Poland aveuuen egv el
hagyott Ford automobilt találtak, 
melynek motorja ment. Azt hiszik, 
hogy a rablók használták a gépet 
melyről az is kiderült, hourv esak 
néhány órával a rablás előtt lop
ták el. 

Daeára annak, hogy egész éjjel 
kutattak az elmenekült rablók 
után a Poland avenue környékén, 
mégsem tudták eddig megtalálni 
ajiarniadik rablót. Az egyik visz-
szatérő üldöző csapat két órakor 
hajnalban elment a Zenn üzlet 
előtt és meglepetéssel tapasztal
ta. hogy oda betörtek a rablás 
óta. A betörök elvitték a fiókban 
talált aprópénzt és két pár cipőt 
valamint nagy mennyiségű szivart 
és apróságot. Egy cédulát hagy
tak a pulton^ amelvre ezt-írták: 
'"E$lra betörést fehér eml/erek és 
nem négerek követték el*" A 
sheriff emberei nyomozzák ezeket 
a betörőket is. A hatóságok nem 
hiszik, hogv az elmenekült rablók 

(Visszatérték volná" és elkövették 
volna a betörést, hanem másik két 
embert gyanúsítanak. 

A szénhiány és a munka. 
A gyárak szénkészlete igen csekély és még mindig nagyon kevés 

szén érkezik. — Ha a viszonyok nem javulnak, a munka ismét . 
Stünetelni fog egyes osztályokban. 

utóbb a munkát részben felfüg
geszteni . j 

P/ídig rendelése a gyáraknak 
rengeteg. A nagy acél telepiek 
teljes üzemképessége hónapokra', 
előre le van foglalva és ha a szén 
hiány elmúlik, jó állandó munkára 
van kilátás minden vonalou. 

Az e heti pedákon a munkások, 
már megkapták a 10 százalékos fi
zetés emelést. Ma a legközönsége
sebb gyári munkás napi 10 órai,' 
munkáért öt dollár és nyolc een-
"et kap, mig a magyarok legna
gyobb többsége a jobb munkákon 

'egalább 8 dollárt keres naponta,' 
le igen sokan vannak, akik az uj 
'izetésemelésscl a tiz dollár napi 
Vrt is megközelitik. 

Megemlítésre méltónak talál-
*.uk itt azt is, hogy a Youngstomi 
>heet and Tube Co. sikeres halm
ot folytat az élelmiszerek magas 

'*ra ellen vzálalt. hogy waggori-
<zám veszi munkásai részére a 
•ukrot, sonkát, szalonnát és egyéb 
láztartási szükségleteket' A nuin-
íások ilv módon a gyárban sok
ra 1 olcsóbban vásárolhatnak. Az 

•ast yonngstowni -kereskedők is ;  

kénytelenek voltak az árakat 
volt. A kerületben levő gyárak {.minden vonalon leszállítani és ke-
naponta 700 waggon szenet igé- f  wesebb haszonnal is megelégedni., 
nyelnek, ezzel ^szemben hétfőn ! Mint halljuk más gyárak is kö-
•sak 271 waggon érkezett és • hí* i vetni fogják a példát és ezúttal a 
i pittsburghi konferencia nem [ munkások fixetésjavitása nem fog 

A szélihi^ny a ^rahoninir és 
Hhenango völgyében ismét na-
aryobb lett. Az elmúlt tiz nap 
rendkívül kedvezőtlen időjárása, 
keleten nagy hóviharok, másutt 
olvadás és az azt követő nagy 
fagy a vasutakat annyira akadá
lyozza hogy képtelenek rendes 
szállításokat eszközölni. Vasuta
sok a közel jövőben nem látnak 
várható javulást, mert annyira 
feltorlódtak a teller vonatok 
egyes, állomásokon, hogv nagyon 
<ok időbe fo<r tartani, mig a bá
nyákat rendesen el tudják látni 
üres kocsikkal. Ez a legnagyobb 
baj, mert a bányák kocsik nélkül 

•lem bírnak termelni. 
T). T. Murfay ,aki a younirstow-

ni kerület szénbiztosa, hét for 
Pittsburgba utazott,* hogy a Pitts 
burg vidék biztosainak tauácsko 
sásában részt ve gyen. Murraj 
nnagával vitte a voungstowni gyá 
•ak sürgős kérelmét. Mindnvá 
•an szenet kérnek és pedig azon-
íal, 'mert kiilönben kénytelenek 
esznek egves osztályok üzemét 
íorlátozni és másokat leijeser 
beszüntetni.. • 

A helyzet a hét elején Igen rossz 
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00 dollárral gyarajiodott a gyű
lés folyamán, mert Friedman Jó
zsef ügyvéd 25 dollárt, Loschitzer' 
és Engel pénzküldő-hajójegy iro
dája 25. dollárt és Daragó József, 
a Verhovay Segélyegylet főelnöke 
pedig 10 dollárt küldtek el a gyii-1  

lísre MMimé* fejtben. Ez"ek-; i i z t  i fc ;  h  , s i ! Íb í r ia i  had i fo„. 
kel a tetelekkel eRy„tt 62!) dol- • ,yoknak „ chts, most ^ , 
lar 30 cent a tiszta bevétel. i l l f a, ^ n&,„ t  n„ . 

gyerm<*kek részére. Jelentelte 

nem 
, utal ki pénzt, mert annak biztos 

A gyules feljogosította a pénz-) kézbesítése 
tárnokot, hogy a felmerülő kiadá-|z^VÍ, 
sokat fizesse meg, nevfeetesen a 

felől nincs meggyö-
Ha ez a kérdés kedvező 

elintézést nyer, akkor erre a célra 
is jut pénz. 

A nagybizottság legközelebbi 
gyűlése március hó 7-én, vasárnap 
este 8 órakor lesz a Kossuth kör

re már most is meg-
jhivia u tagokat az elnökség. 

Más tárgy nem lévén, az elnök 
a gyülást bezárta. » 

nyomtatványok, a sör, a pop, a 
husneinü, a rendezői szalagok és 
más apróságok árát, valamint ar
ra is felhatalmazást kapott, hogy 
» Kossuth Körnek a világítási *» ] ben, a mely 
takarítási költségek fejében l. r> 
dollárt utaljon ki. Miután méf 
felajánlott feliilfizeté.sek fognak 
befolyni és a fenti kiadási tételek 
pedig kifizetésre kerülnek, igy te
hát a hangverseny tiszta jövedel
méről a március 7-éu tartandó 
nagybizottsági gyűlésen fognak 
végleg elszámolni. 

A márciusi ünnepélyt tárgyalta 
ezután a nagybizottság, amely 
egyik régebbi gyűlésén kimon
dotta, hogy a tiszta jövedelemet 
az Amerikai'Magyar Szövetségnek . #. ., . Tr  T... , 

á* xt i • i sartiapjan lesz a Kossuth Korben adja es egy reszet a Nagybizott-1 
ságnak juttatja. " |  Erre való tekintettel tudatjuk 

• Az ünnepély rendezésével kap-1 a fiók tagjaival, hogy" március 
esolatban Horváth István, Sebők 114-ike helyett egy nappal koráb-

lamok követeit és konzuljait on
nan vissza nem hivják. Ha ez be
következik,akkor a pénzküldés a 
svájci, dán és svéd Veres Kereszt 
révén továbbra is folytatódik. Az 
amerikai állami megbízottak'visz-
sza hívásának napját 
közölni fogjuk. 

hét alatt érkezik meg és egy má
sik hónap beletelhetik, amíg az il
letőt megtalálják és neki a pénzt: 
kifizetik. 

. A Veres Kereszt kifizeti a pénzt, 
ha a fogoly oly helyen ván, ahol 

előzetesen j megtalálhatják. Ahol ez nem le-
! hetséges, ott igénybe veszik a Ve-

Magyar találmány 
Rugó nélküli zsebórát készített 
volna a farrelli Horváth Sándor 

A pénzt az 1  'American Red 
Cross, Headquarters Siberian Pri
soners Relief," ''Washington, D. 
C.-nek kell címezni és ugyanan
nak nevére kiállítani. Minden 
egyes esetben meg kell írni a fo

res Kereszt más nemzetekhez tar
tozó egyleteit, mely esetben az 
amerikai Veres Kereszt felelőssége 
a pénznek ez egyletekhez- való át-, 
utalásával megszűnik. 

Minden esetben a pénz átvétele 

A VERHOVAY 

TESTVÉREKHEZ 

Tudatjuk a helybeli Verhovay 
fiók tagjait, hogy az összmagyar
ság márciusi ünnepélye: március 
14-én, azaz március második va-

golv teljes nevét és rangját, vala-, k fogoly nyugtázásának ellenében 
mint nemzetiségét, azonkívül a 
tábornak nevét, ahonnan a fogoly 
felől utoljára értesültek. Azt is 
meg kell irni, hogy a pénzt segély
kép vagy hazautazási költségekre 
küldik. 

történik, de ha egyáltalán nem 
kézbesíthető, a Veres Kereszt a 
pénzt visszaküldi a feladóhoz. 

A Veres Kereszt jótáll érte. 
hogy mindé* lehetőt megtesz, 
hogy a fogoly a pénzt a lehető 

Körülbelül 250 dollárba kerül • leggyorsabban megkapja, de e 
•»gy embernek Szibériából Ma-1 jótálláson kívül nem felelős m4« 
gyarországba, v  Németországba sok tévedéséért, esetleges késede-
vagy Austriába hazautazni ,ez lemért, vagy azért, hogy a pénzt 
összeg azonban csak hozzávetőleg I nem lehet kézbesíteni. -

AZ AMERIKAI VERES KERES ZT^ TOVÁBBÍTJA A SZÖVET
SÉG PÉNZEIT KELET-SZIBÉRIÁBA 

Ac Amerikai magyarság: már|ditani, hogy a pénzt ijyen módon 
értesült a lapok utján arról, hogy | továbbittassa. 

Tekintettel arra, hogy addig is, | hogy a pénzeket Szibériába jut-
mig a hazaszállítás megtorténhe-1 tassa, a különbség csupán annyi, 

Gábor, Pélv Ferenc, dr. Pessen-1 ban,' vagyis március 13-án, szom- tik, a segítés szüksége továbbra is I hogy ezután a Veres Kereszt szi-

az Amerikai Veres Kereszt vállal
kozott arra, hogy 20,000 hadifog
lyot hazaszállít. 

Az Amerikai Magyar Szövetség 
továbbra is rendelkezésére áll az 
amerikai magyarságnak abban, 

lelmer Antal és Mihók.Sándor szó- ' baton este 8 órakbr tartjuk meg [feníorog, a Veres Kereszt láagára 

<r?h, 

rz, 

laltak fel s a nagybizottság ab-i rendes havi gyűlésünket a refor-
ban állapodott meg, hogy a már*; mátus iskola termében. Kérjük 
ejusi nagy napot márciu^ | a tagokat, bogy minél nagyobb 
viaaároap déHit4ö 3 érti kefcdetN i Í^Ű^I»eV epT* a ap-ü-
a Koüíutii l^örbeD t&Hja ne^. 

Taj^lrsi üdvMettfj . 
Hiliragwhr Awátéi efatok. 

- r  A V / ^ 
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®eUa lm, i|py ti^háli 
í*£niH zejy. njentheti mjíát nt&d, 
• ' •  • •  

í k* " 1 i-1 - 'y  

vállalta azt is. hogy az ilyen se
gélyeket rendeltetési 
juttatja. A ftbel kpltség aj ti-
iigi mjnimáÜB 20 dAllái* helyett 
QHÜr bit dMlíir les*, vsai 

vers égét fogja felhasználni a wash 

•íejrit. ugv a héten nem is várható, 
nagyobb napi szállitás. De nem-
•sak a szénben van hián,v. hanem 
•i(*kszT)an is "és enne\ következté
ben a kohók csak ideig-óráig tud-

•íak dolírozni és a kerületbe tar* 
ozó Alice kohó, Sharpsvillebeii, 

máris kénytelen volt az üzentet 
egyelőre felfüggeszteni. 

A gyárak üzeme természetesen 
wm teljes. De azért munkahiány 

i íincsen, mert csaknem mindenki 
j lolgozik. Ha a gyárak több sze-

iet kapnak és teljesre akarják 
tiajd fokozni, az üzemet, akkor 
nunknshiány lesz és kénytelenek 
'e«znek munkásokat hozni más 
zárosokból. 

A' nagy vasúti Uoesi hiány kö-

V mészáros 
vándorolni. 

és fűszeres zsebébe 

Cl * <1 
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iű 
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A SZENT ISTVÁN EGYLET 
TAGJAINAK FIGYELMÉBE 

Amerikai lapokhoz érkezett tu
dósítás szerint Horváth Sándor 
diaroni és farrelli órás és éksze
rész nagyszerű órát készített, r 

•nely. ha a gyakorlati életben be 
válik, nagy vagyont és hírnevet 
fog hozni a magyar embernek. A 
hir szerjnt Horváth feltalált egy 
zsebóra szerkezetet, melyben nin
csenek törékeny és nagyon érzé
keny finom alkatrészek, mint a 
mostani órákban. Az uj óra tel-
iesen hangtalan. Xines kereke és 
nincsenek benne hajszál rugó, sem 
pedig Rubinok. Reméljük, hogy 
% jövő számban többet írhatunk 
% derék magyar ember találmá
nyáról. 

A mult gyűlés határozata értel
mében már előte is felhívjuk az 
egyleti tagok figyelmét arra, 
hogy március hóban, a rendes havi V 
yryiilés már nem a második, hanem, 
az első vasárnap, március 7-<»n 

lesz megtartva a régi helyen,*, 
vagyis a Kossuth Kör termében* 
124 East Federal street. 

Ugyancsak emlékeztetjük már 
most tagtársainkat' hogy jelen
leg 2 haláleset esedékes és azok,, 

vetkeztében rengeteg mennyiségű ! akik még, nem fizették be a lia-; 
ke.sz acél hever a gyárak udvará- Í láles-'ti dijakat a mult gyűlésen, 
Han. A mult hét folyamiul a 

GYERMEKHALÁL 

ingtoni dán követség helyett, 
helyükre 1 Pénzküldemények a pénztáros, 

Eugene Bokor, 1001 Hippodrome 

A kegyetlen tiidögyuladás is
mét magyar áldozatot követelt a 
héten. Elragadta Bán Sándor és 
ueje Borbála. Crescent street 
alatt lakó derék honfitársunk hat 
hónapos Julia leánykáját ^aki 
hétfőn este lehelte ki lelkét. A 
temetés kedden délután volt eG-
renda.v László lelkész közbejötté
vel. A kis halottat a Calvary te
metőben helyezték örök nyuga
lomra. Mint halljuk az/ egész'Tián 
család influenza és tiidögyuladás-
ban betegen feküdt a mult héten. 
A kis Julia kivételével, aki nem 
hirta ki a kór gyilkos támadását, 
a többiek q javulás utján vannak. 

mult hét folyamán a helyzet kissé 
iavult és ezen a héten 29 ezer ton-
lával kevesebb az elszállít hatatlan 
».eél mennyiség, de azért a jelen-
-ések szerint még mindig A'agy 
30 ezer tonna acél hever a szabad 
ég alatt. 

Az egyes gyárak a hét elején 
a következő jelentéseket adták ki 
•i munkaviszonyokat és a szénhi-
uiyt illetőleg: 

Young-stown Sheet and Tube 
Co.: A helyzet igen rossz. Sfcén 
^lig van. l>p azért még rendesen 
lolgazunk. * 

Republic ,Iron an^d Steel Co.: 
M;'ir nayyon közel járunk szén-
készletünk végéhez de. azért'va; 
'ahojryan mégis fentartjuk az üze
met; \ : -v  - > " 

Brier Hill Steel Co.: Szenünk 
uajryon kevés és esak napról-nap-
^a élűnk, de azért még i* ö&ftzes 
isztálvrtk dolgoznak. j| 

Carnegie Steel Co. telepei :  A 
viszonyok nálunk meglehetősen 
'ók. A telepek összes osztályai 
leljes erővel dolgoznak. 

Sharon Steel Hoop Co.: Éppen 
esak hogy fentartju^ az üzemet, 
de. sohasem tudjuk, mi Vesz hol
nap. A szén rohamosan foiry és 
étibbre nagyon kevés a kilátás^ 

-U«)I^ORA P ^RZSSPPUU «HI 3SOUI 
ni. 

Horváth Dávid elhunyt elnö
künk segélyre^szoruló családjának 
az alapszabály által előírtnál na-
írvobb haláleseti dijat akarunk 
ídni, hogy ezáltal is bebizonyit-
uik. hogy méllányolni tudjuk azt 
i munkásságot amelyet életében 
iz egylet érdekében kifejtett. Ez-
'rt a mult gyűlés ugy határozott, 
hogy minden tagnak tetszésére 
bízzák, hogy mennyivel hajlandó 
önszántából megpótolni a rendes 
fc] haláleseti dijat. A mult gyű
lésen tag már eddig közel 100 
dollárt adott. Kérjük a tagtársa
kat. hogy ne feledkezzenek meg 
Horváth Dávidról a következő 
Gyűlésen, és hozzák el a családjá
nak szánt segítséget, amelyet a 
gyűlések közben is lehet 'Juhász 
János gyüjt,éx kezelő kezéhez le
fizetni. Xe sajnáljuk a dollárokat. 
Horváth Dávid özvegyének és hafcr 
árvájának. ' ^ 

Ear.vlétünk hivatalos' orvosa, 
Dr. Fiizy Pál, derék és igyekvő fia 
tal magyar orvos. Kérjük egyle
tünk tajrjait, hogy betegség ese
tén lehetőleg pártolják az egyleti 
orvost és kérjük azokat, akik egy
letünkhöz csatlakozni óhajtanak 
hogy a gyűlés előtt vizsgáltassák 
meg magukat Dr. Füzvvel. akinek 
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A nilesi, warreni. sharoni, far-' irodá ja a Home Savings & Bank 
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n lok K>gftjrM14őt fog arra in- Yoíngitown, 0., kjUAwtillf 

áíftM Xi.ü-ü-A'.s: "V iW It. if A-/4' 
". -v!ó :'v . v--.', V".:-, • . 

'••• • V "ít y . 1-^9-: ' 5^ * * ' ^ ' x V ' " ' ' " ' " •«»• ^ •'» «' • 1- - •" •> ^ e " ^ "r' "* f ^^ .- i ' V t * " 
% i 'ÍWa ' *&» "fűt' líkÁí'>'' í>• '1 

Wig.. QlenlMul o., V»(7 a tit* i A g>'ásiN>ló szülőkön kiviil a ha-
H4r cupéjc; tíorüi fbelpa St., j 1 ál eset try ász ha. bor.itotta a Tomo-

i r v  c s a l á d o t ^ í s  J B a s t  Y o u n g s t o w n -
^ban ;  .; =; .. 

rejli gyárak és a voungstowni ki-
srbh telepeken a helywt csaknem 
ugyanilyen. A gyárak dolgoznak, 
de ha nem papnak tö^iib szelvet ;  

Ugy kéi^telíinek lednek cl6fib 

buildingben (az uj ,fehér magas 
banképület a West Federal stwAv ;  

t<^ a 40.^-as szobában van. v  ' 
Íl tisztikar nevében ' ' - . 

Balaskó C^örgy, 
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