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A gyilkosság gyanúja alat 
Alex Upset, aki Hidassy Emilt utolsó útjára kisérte, a gyilkosság 
gyanúja alatt fogra tartják. — Az esküdtszék juniusbau fog Ítél

kezni felette. 

Amerikások 
Hidassy Emil tilkzatos meg-

'gyilkolása ügyébon,^mint . már 
megírtuk, a rendőrség fogva tart 
fa á new castlei, Pa., börtönben 
"Alex Rose girardi olasz embert, 
aki együtt töltötte az utolsó éj
szakát Bidassyval, amikor a jobb 
sorsra érdemes embert meggyil
kolták. 

Most hétfőn hallgatták ki 
.Bőset, akinek ellentmondó vallo
másából az alábbi tényeket álla
pították meg: 

1. Rose azt állit ja, hogy #gye-
diil jött vissza CJirardra Tlidassy 
meggyilkolása után. öt szemta
nú ennek ellenkezőjét álitja, mert 
Bőset- más emberrel együtt látták. 

2. Rose azt állítja, hogy a gyil
kosság éjszakáján nem volt pén-

John Knox farmer mt. jack-
aoni lakos pedig azt mondja, hogy 
Hóié egy másik emberrel volt 
együtt, és hat dollárt adott neki, 
mert az árokba esett autóját segí
tette kivontatni a szóbanforgó 
éjszaka. 

3. A boncolást végző dr. Eakin 
szerint TTidassvnak átlőtték az 
egyik ütőerét és igy ha a gyilkos
ság az autóban történt, akkor vér-

, nyomoknak kellett volna az autó
dban lenni, holott Padén rendőr

tiszt szerint az autóban nem volt 
vérnek nyoma sem. 

vezette el őket arra a helyre, a 
hol Hidassv hullája feküdt. 

Halott remények. — 
Elrabolt dollárok. 

A visszavándorlás 
— A tiszántúli am' 

KAOYBIZOTTSÁOI .«!» VlgyáZZatolt, ; 

Magyarok! 
-A legolcsóbb ország.—A 

íkások nem tudnak hazamenni. 

A vád és védelem. 

II. A. Wilkinson, Rose védője, a 
hogy bocsássák szabadon a véden
cét, mert szerinte nincsen ok ar
ra,'hogy fogva tartsák, 
kihallgatás után azt ajánlotta, 
. George Muse államügyész eré

lyesen visszautasította a védő elő
terjesztését és {ízt hangoztatta, 
hogy a mostani kihallgatás éppen 
ellenkező bizonyítékokat szolgál
jon és hogv az esküdtszék dönt-
tatott arra, hogy fogva marad-
sön sorsa felett. Beszéde közben 
az ügyész azt mondta, hogy 
"Rose most a villanyos szék ár
nyékábán nl.** Mikor Rose ezt 
meghallotta, egész testében össze
rázkódott és megtört. 

Roset természetesen tovább is 
fogva tartják és sorsa felett a ju-
nius hónapban összeülő esküdt
szék fog ítélkezni. 

$yar oceá$, — Debreceni foglyok, ^ Sortűz egy csónakra. — Vihar less. 
'• - -r 

(Az alábbi, amerikai magyarokat rendkivül érdeklő cikkeit Pesti Hírlap ma érkezett, február 
22-iki számából vettük át. Youngstownban igen. 
fogja őket azoknak a szomorú sorsa, akik nem 
télen.) 

>k a Szabolcs megyei ember, bizonyára érdekelni 
tgattak a jó tanácsra és hazamentek az ősszel és a 

A SZIBÉRIAI 
HADIFOGLYOKÉRT 

Hidassyné kihallgatása. 

i»r 
#4|ív; 

AJK egyházak és magánosok gyűj
tése. — A gyűjtés elszámolását 

szombaton ejtik meg. 

A vád és védelem 11 tanút so
rakoztatott fel, a kik között az 

ső á meggyilkolt ember özve-
: ÍTidfissy EmiTrit*' VVÍÍt, 

ITidassyné előadja, hogy Roset 
közelebbről nem ismeri, mert csak 
egy párszor látta. A férje azt 
mondotta neki, hogy Rose ismer 
két embert, a kinek bonded whis-
keyje van és dacára annak, hogy 
többször próbált ezzel az előtte 
ismeretlen két emberrel találkoz* 
ni, az mégsem sikerült neki. A i 
gyilkosság éjszakáján Hidassynál 
nem volt több, mint 25 dollár, és 
nem 3600 dollár, mint egyes la
pok irták. Hidassv aznap este 
vacsora nélkül távozott és azt 
mondta neki, hogy csak Youngs-
tnwnba megy a Rose által bemu
tatandó két whiskey tulajdonos
sal találkozni, de bizony a férjét 
már csak halva látta viszont. 

Az elmúlt vasárnap és hétfőn 
úgynevezett "szibériai nap" volt, 
amikor az Amerikai Magyar Szö
vetség kezdeményezésére ország
szerte gyűjtöttek a szibériai ma
gyar hadifoglyok részére, hogy 

ÖsszegyüiMitt pénalkU^é#ife 
haza szállíthassák őket. 

Ma még nem tudhatjuk, hogy 
melyik városban és telepen folyt 
a gyűjtés és persze azt sem tud
hatjuk, hogy mennyi pénz folyt 
be. A Szövetség titkárja most ál
lítja össze a kimutatást, a melyet 
persze mi is le fogunk közölni. 

Youngstownban a magyar temp 

Mégis, milyen reményekkel in
dultak a nagy útnak? — kérde
zősködtem az egyik őszeshaju, vi
lágjárt magyartól. Egy pillanat
ra gondolkozott, aztán értelmesétté 
szépen beszélte nekem: 

— Mondok én válamit; nram, 
egy idevágó esetet. Ilhzajövet 
Budapest felé közéledtünk már, 
mikor az egyik állomáson befu
rakodik hozzánk három asszony
ka. Mindegyiknek batyu volt a 
hátán. Zsúfolásig tömve volt ve
lünk amerikásokkal a kocsi, hogy 
jó részünk álldogált is. De az 
egyik padon nem ült mégse senki, 
csak egy kis gyermek feküdt raj
ta kendővel letakarva. A bátyus 
asszonyok szerettek volna oda le
telepedni, azért az egyik azt kér
di a cimborám feleségétől — mert 
két amerikás asszony is jött ve
lünk — hogy: édes lelkem, ma
gáé ez a kis baba f 

— A jó Tstené az, nem az 
enyém — mondta neki a szegény 
anyja bánatosan. 

— Hiszen tudom, hogv a jó Is
tené — fakadt ki a batvus nénike, 
— mert hogy mindnyájan azé va
gyunk, de azért mit ^ázatja sze
gény ki*' teremtést afcou a fapa
don, miért nem veszi az ölébe in
kább, oszt' ugv ringatná, mi meg 
addig leülnénk ide vagy akárki 
is ezek a férfiak . . . 

— Jaj! hagyjon békén már, —r 
rimánkodott sirva az anyja 
nem kell már azt ringatni, meg 
van az már halva. 

Erre a bátyus asszony igen kér
te az engedelmet, hogy az Isten 

A többi tanuk. 

Dr. Eakin szerint, aki a látle
letet állapította meg, Hidassyt 
négy lövés érte, a melyek bárme
lyike is halált okozott. John 
Knox farmer előadta, hogy a gyil 
kosság éjszakáján valaki felzör
gette őt azzal, hogy az autója az 
árokba esett és nem tud kimenni 
belőle. A farmer az éjjeli látoga
tóban Roset ismerte fel, a ki 2 dol-

lomokban a lelkészek az elmúlt 
vasárnap a szibériai foglyokról be-} neki bűnül ne vegye, nem akart ő 
szlétek és a hatást igazolja az, senkit megsérteni a világért sem, 
hogy elég szép számban adakozz | de hát ő nem is láthatta, hogy a 
tak a hivek. A Nagybizottság ne- ^ kendő alatt él-e, vagy nem él : . . 
hány lelkes tagja szintén elment azután ugv megsiratták ők is, 
gyűjteni a jelzett két napon, E. j mint az édes anyja. — Azért 
Youngstownban pedig három lel- j mondtam el, uram, mert én ugy 
kes magyar asszony vállalta ma- látom, hogy a mi sorsunkat pél-
gára a pénzgviijtés szerepét. Ne- , dázza ez a halott gyermek, aki 

"veket most nem említünk, mert je£.v jász embernek volt a kis csa-
most szombaton este lesz az el- Jádja. Mert mi is szép reménysé-

A másik pedig így érvel: Ila 
csak tiz dollár vau a zsebemben, 
akkor is hazajövök, mert két fi
amnak kellett katonának lenni, a 
háború kezdete óta nem tudtam 
semmit az egésil családomról, az
ért elhatározta!*!, hogy akár él
nek, akár ellustultak, mégis 
csak haza meglátogatom 
őket. 

A bizonytalnnsút^ a nyugtalan
ság őrölte idegeiket. Álmatlan 
éjszakákon magyar szél zúgását 
hallották, lapos-'; rónákon nehéz, 
fantómos ködöket láttak és apró 
faluk felett 4>orongó-terjengő 
nyomorúságot, minthogy a gyár-
kéménvek gomolygó füstjo bo-
rong-terjeng . . . Félmeztelenül, 
pokoli hőtárnákban túrták Penn
sylvania szénbányáit, de a tisza
menti száraz nyár melegére vágy
tak. .' 

Szivvet-lélékk4 yá^t&k a egen 
des nyugalomra és a szenvedések 
útját, a kálváriát járják. Mire 
megpihennek, elernyedt izmaik 
njra ökölbe szorulnak. És van is 
okuk rá nagy tésziiknek. Mert 
szerenesések azok, akik a végeken 
nagynehezen, épségben és megra-' 
bolatlanul 
szállott területre valók.- De na
gyon sok amerikással beszéltem, 
akik Szegeden keresztül igyekez
tek hazafelé, hol szerb hatóságok 
felelőtlen egyénei letartóztatták 
őket és összes megtakarított pén-
7iiket négy-öt dollár kivételével 

retnének jutni és nem lehet? Ért
hetetlen állapot! Tizenkét nap
ig utaztak a nagy tengeren és he
tek, hónap<£k óta várakoznak már 
a Tisza partján! Egy zajló jég
táblán áteveznének és nem lehet! 
Szélesebb most a Tisza, mint a* 
Atlanti óceán .. . ; 

Sokan, a merészebbek, a türel
metlenebbek éjszakának idején 
rozoga esolnakon vagy nvárfa-
teknőben átkeltek ugyan, de a 
mint értesültem, ezeket az ellen
séges járőrök összeszedték és 
Debrecenben tartjá őket fogva. 

Van olyan szabolcsi ember, aki 
csak nehánv kilométerre van a 
falujától és még hirt sem tud ad
ni magáról. Nem, mert van egy 
nobel népe Európának, a híres 
fel- és bevonulók a világ szín
padján, a zavaros konjunktúrák 
hős lesi-puskásai, ne írjuk Ide, 
hisz' mindenki tudja. 

Így aztán abba a helyzetbe ke
rültek a szegény emberek, hogv a 
végbeli falvakbau megtakarított 
pénzüknek jó részét fel kell él
niük. Dühösek, izgatottak, mert 
sorsukon nem tud senki javítani. 
Már az éjeli átszökéseket sem ki-

tekintettel arra, hogy Wash
ingtonban nemcsak tüntetés, ha
nem főképpen népgyűlés lesz hét-

j  főn, a Tiagvizottság szombaton 
honvágy.— 1 este 8 órakor gyűlést tart, hogy 

| azon megbeszélje, hogy kívánja-e 
j a vongstowni magyarságot ezen a 
| gyűlésen képviseltetni és hogy 
I kiván-e a gyűlésre javasalatokat 
! küldeni. Kéretnek a nagybizott-
j sági tagok, hogv a gyűlésre joj-
j nek el minél nagyobb számban. 
I A tisztikar nevében 
i Habodász Gusztáv, elnök. 

Heményi Miklós, titkár. 

i«ny napja egy 
cselekedetnek voltak tanúi, mely 
végképpen visszariasztotta és el
keserítette őket. 

XJgvanis egy szeles, februári es
tén összeszedelőzködtek néhá
nyan, csolnakot kerítettek, két 

számolás a nagybizottság gyűlé
sén és akkor fogjuk megtudni a 
gyűjtők pontos névsorát és az 

get hoztunk a szivünkben, de még 
haza se értünk, még ki sem pihen 
tük magunkat, már is meghalt 

adományok összegét, a mit lapunk \ bennünk. 
legközelebbi számában fogunk' Ritkaság hallani egyszerű em-
nyilvánosságra hozni. A vidék
ről is érkeztek kisebb-nagyobb 
adományok egyik-másik nagybi-

elrabolták tőlük. Természetesen ; révészt fogadtak és elhatározták, 
hivatalos alakoskodással jegyző-• hogv ha bármi történik is, akkor 
könyvet vettek feT egyéb iratokat j is átkelnek a vizén. Már bealko-
adtak, felírták pontos chneiket és ínyodott. A Tisza olyan volt, mint 
jól megbiztatták a szegény embe- la párás tükör. Kerek jég-rózsák 
reket, hogy csak menjenek nyu- : úsztak a tetején és amelyik vé-
godtan haza, majd a magyar kor- fletlenül a parthoz ütődött, pen-
mány utján utánuk küldik a , gett, mint a kőre. hulló üvegcse
pénzt.. Elvárhatták hetekig is. jrép . .Az első két amerikással 
Türelmetlenül mentek fel a mi- j a révészek nekivágtak a zajló Ti-
niszteriumba, onnan le Szegedre ) szának. Mig a többiek szótlanul 
és száz szónak is egy a vége: oda- j és aggódva lesték, hogy mikor ér 
vesztek a becses dollárok, ha csak ' partot a csolnak a túloldalon, 
a kormány erélyesen fel nem szó- ! egyszerre több lövés dördült el. 
lal az ilyen jogtalan és alávaló j A parti füzesek hosszan verték 
eljárások ellen. - ' ! vissza és újra vissza az erős han-

A visszavándorolt aflífrikások | 8 csendesülő morajból pedig 

Washingtoni ut. 
Wftldazok, akik mint egyének 

részt kivannak venni a Washing
tonban hétfőn megtartandó nagy 
magyar népgyűlésen és tünteté
sen, jelentkezzenek okvetlenül 
szombaton délig az Amerikai Ma
gyar Hírlap szerkesztőségén szer
kesztőnknél. 

Az indulás Washingtonba va
sárnap este 7 óra 51 perckor lesz 
a Baltimore and Ohio vasúton (az 
állomás a Mahoning ave.-n van). 
Útiköltség egy útra $11.96. háló
kocsi alsó ágya $2.16, felső $1.73 
(minden hadiadót beleértve). Te
kintettel arra, hogy ezen a vona
ton, amely a legjobb és leggyor
sabb. igen sokan utaznak, okvet
lenül le kell foglalni a helyeket 
még szombaton. Érkezés Wash
ingtonba reggel 7 óra 30perckor. 
Indulás vissza este hat óra táj
ban és kedden reggel jókor ittban 
vagyunk. 

* . » . * . * 
Lapunkat saefkélztőnk szemé

lyesen képviseli majr a gyűlésen 

Csalók járnak a magyarok között, 
akik adóbiztosoknak adják ki mi* 

guk&t. 

A rendőrség ezúton is figyel
mezteti a bevándorolt lakosságot^ • 
és igy persze a magyarokat ís, 
hogy két jól öltözött ember jár u' 
házaikba. akik adószedőknek 
mondják magukat és az áldozA-
toktól, akik ezt elhiszik, 5 dollárt 
és ennél nagyobb összegeket csaK 
nak ki. ? 

A csalók főleg a §teel steeet 
környékét és a Salt Spring Road 
környékét tisztelik meg látogatá* 
sukkal és amint a jelentések iga
zolják. jó eredménynyel dolgod
nak a saját zsebük javára. Rend
szerint kiszimatolják, hokv mi
kor nincs otthon a gazda a há«* 
ban és akkor mennek kollektálni. 
Az adóhivatal sohasem küld ki 
kollektorokat, mert mindenkinek 
személyesen kell az adót befizet* 
nie az adóhivatalba. Ha tehát 
valaki adószerés ürügye alatt jön 
a házba, rögtön értesítsék erről a 
rendőrséget, amely majd "elkol-
lektálja a csalók nótáját." 

KELLEMETLEN VENDÉGEK 
Az utóbb; időben igen gyako-

riak az utonállások és a rablások 
Youngstownban. A rendőrségi ' 
jelentések szerint három, a neve % 

szerint magyar ember is áldoza
tul esett egy ilyen bandának. A ; -
rendürjelentés szerint Rarta 
Nvörgv. Földy Pál és Bayno (t) „ ^ 
Sam 29 Craven street alatti laká
ját látogatták m«g a gazembereit^ 

beszámolhatunk a washingtoni 
eseményekről. Ha szombaton dél-
i<r legalább 25 személy jelentke-
?ik (nők is mehetnek), ugy a vas
úttársaság külön kocsit bocsát 
rendelkezésünkre. 

NAGY HÚSVÉTI BÁL. 

nak egy másik elkeseredett cso
portját alkotják azok. akik a Ti-

i berek ajkáról ilyen poétikus be- j szántulra valók. A románok egy 
szédet! És mennyire igaz az, a i szerűen nem engedik be őket és 
mit mondott. Ott a tengeren tnl igy a tiszamenti, végbeli falvak-

zottsági taghoz, a miről szintén a 
szombati gvülésen számolnak be 

lárt ígért neki arra az esetre, ha illetők. 

í 

az autóját kivonatja az árokból. 
A farmer 6 dollárt kért ezért, 
mire Rose azt mondta, hogy a 
pénz nem játszik nála szerepet és 
azután kifizette neki a kért £ dol
lárt. 

Frank Clarké és Grover "Porter 
bessemeri, Pa., lakosok azt állít
ják, hogy a gyilkosság éjszakáján 
Rose bement a bessemeri egyet
len hotelbe és ott útbaigazítást 
kért arra nézve, hogyan lehetne 
Youngstownba menni az autójá
val. Ugyanakkor egy magas és 
nehéz testsulyu embert láttak, a 
ki Rosevál volt együtt, azonban 
az illető az autó mögött várako
zott. 

Padén girardi rendőrtisztviselő 
szerint Rose csak reggel fél négy 
óra tájban jelentette a gyilkossá
got és mikor Rose, a rendőrség 
tagjaival a tett színhelyére igye
kezett, Rose oly ideges volt, hogy 

^alig tudta az automobilt hajtani. 
íMikor azután odaértek, Rose 
•azonnal és 

Most pad?* ismételten felhasz
náljuk az alkalmat arra, hogy fel
hívjuk az érdeklődők figyelmét a 
most szombat este tartandó nagy-

hallották. olvasták, hogy elvesz
tettük a háborút, de csak itthon 
tudták meg, hogy a hazájuk mi
ken ment keresztül, hogy milyen 
élet-halál küzdelmet folytat és a 
reménység meghalt a szivükben... 

Érdekes jelenség! Tömegesen, 

ban torlódtak 
olyan helveken. 

össze, különösen 
ahol azelőtt át-

fájdalmas jajkiáltások és zűrza
varos szavak hallatszottak. Az 
ittmaradottak tisztában voltak a 
történtekkel: a románok sortüzet 
adtak a partot ért csolnakra. Si
etve távoztak a Tiszától, nehogy 
beléjük is engedjenek egy-két 

kelési pontok, kompok vagy hí- i £°lyót. Elmenőben hallottak még 
dak voltak. Egy-egy ilyen falu-1 elhaló, nehéz nyögéseket. Káromol 
ban százával várják a viszonvok a nyomorult világot, ököl

bizottsági gyűlésre, a melyet a ezrével jönnek haza amerikai test 
8 órai kezdettel a Kossuth körben 
tartanak meg. Mindenki, aki gyűj
tött a szibériai foglyok javára, 
okvetlen hozza el magával a pénzt 
és aki még adakozni akar, az 
szintén jöjjön fel és adja át ado
mányát. Mivel ezen a gyűlésen 
a washingtoni ut is szóba kerül, 
azért előreláthatólag sokan lesz
nek jelen a gyűlésen. 

SZOMORU HIR 

véreink. A világháború izgalmas 
évei, öt esztendei nehéz aggodal
mak, a kétségbeejtő bizonytalan
ság érzete a családi tűzhelyért, a 
szülőföldért érlelte meg bennük 

jobbra fordulását. Jószivü ma
gyar családok adnak nekik szák

iéi fenyegettek hátra, a bosszúál
ló Tstent emlegették rájuk és a 

lást, élelmet. A Bodrogközön, az dühtol reszketve gyorsan és sza 
egyik tiszaparti faluban láttam 
egy ilyen megrekedt társaságot. 
Szabolcs- és Hajdumegyei illető
ségűek. Mar messziről felismer
ni őket elütő ruházatukról és já-

Pekárcsik István, nyomdánk 
derék gépmestere, ma szamom 
hirt kapott bátyjától hazulról. 
Apja, anyja elhunytak a legna-

azt a forró honvágyat, mely most 
egyre csak a visszavándorlásra 
ösztönzi őket. Egész családok 
gyerekekkel, öregek, ifjak jön
nek éppen most ebbe a nyomorú
ságos világba, ebbe a hihetetlen 
drágaságba, főleg kétféle magya
rázatot kapunk.. 

Az egyik azt mondja: Uram, 
ma a legolcsóbb ország Magyar
ország! Amerikában adok egy 
pár csizmáért huszonöt dollárt, 

rásukról. A két karjuk minha 
tömör vasból volna, lehúzza vál
laikat. Járásukban van egy ke
vés szédelgés, a nehéz munka után 
kábult ődöngés, valami Ja hajó 
ingásából. Csontos sovány arcuk
ból mered a rövid fapipa és mé
lyenülő szemeikben fénylik a zú
golódó lélek tüze. Mert nem értik 
a románok viselkedését. Miért 
nem engedik be ö^et ? Se nem 
szökevények, se nem csavargók! 

kadozva szívták a metsző téli le
vegőt, mig a szabolcsi oldalon az 
ártatlan vért lassan itta magába 
a jégporos hó. , ~ 

— Azt hittem, mondta egy 
éltes öreg, — hogy csak ember ke
zébe adnak fegyvert, de ugv lát
szik, állatoknak is. 

Csak hümmögtek rá. • Amint a 
falu felé közeledtek ,egyre erősb-
bödött az éjszaki szél. Valahon
nan, a parti füzesekből egy var
júcsapat libbent fel és az is a 
falu felé tartott. Mint rendesen 
a széllel szembe repültek hátra- és 
testhez hajló szárnyakkal, mint
ha nagy vasnvilak suhannak giga 

A hossxu bojt után a bálok so
rát a Szent István egylet fogja 
mearnvitni húsvét hétfőjének es
téjén a Kossuth Kör nagytermé
ben. Rigó Jóska füstös muzsiku
sai fogják a talpalávalót húzni 
mig az egylet derék bálbizottsága 
gondoskodik hűsítőkről és harap
ni valóról. Lesz egy kis sorsolás 
is, mert az egylet nőtagjai közül 
többen ajánlottak fel tárgyakat 
a jövedelem szaporítására. Tehát 
minden készen lesz a murira. 
Ajánljuk a> Youngstown és környé 
ki magyarságnak, hogy készülőd
jön a mulatságra, mert mindig 
érdemes volt a Szent Tstván egylet 
bálja, amelyeh a magyarság csak 
jól mulatott. 

SZÍVES ADOMÁNYOK. 

gyobb nyomorban. A levelet báty j itthon veszek ezen a pénzen há- Hiteles amerikai útlevelük és. iga-1 szi ijjakról pendítve. Mikor a 

*r 

ja Loschitzer és Engelék utján j romi-négy ^»árat. Megtakarító#-
és azt ma kapta Pekárcsik, ki tam ott néhány ezer dollárt. Mi 
iránt nagy a részvét ismerőseinek az ott? Semmi! Ott szegény 

játszi könnyűséggel ! és munkástársainak körében. i ember vagyok, itthon milliomos. 

zolványuk van~ IJyys^erü, becsű* falu fölt* értek, megkavarodtak, 
letes munkások. Nem politizqiuak, J össze-vissza kerengtek, fel- s alá 
nem akarnak kémkedni, csak té- j csapkodtak. Legelébb egy szi-
gen nem látott, esiii&djnktioz sze* i kár ember lett figyelmes köztük. 

Horváth Vilmos, a clevelandi 
svéd konzulátus megbízottja, 20 
dollárt adományozott, a mely 
összegből 10 dollárt a szibériai 
magyar hadifoglyoknak, 10 dol
lárt pedig az Amerikai Magyal1 

Szövetségnek juttatott. 
Angello J., aki az European 

Express Co. vtezetője, 5 dollárt 
adott az Amerikai Magyar Szö
vetségnek. 

' 'n • • • • •• • 

Vörös érmelegitője alá dugta el
lapult., kemény hüvelykujját és 
mig. dörzsölgette ütőerében a ke
serű vért, a varjak viselkedéséből 
közeli idŐYáltqjzástí jövendölvén', 
mondta: > ; 

— Vihar les* . 
Erre a többiek is — alig tizen 

Voltak — feltekintettek a vak
merő légi tintásokra. Egy-két 
csillag is ütközött már az égen. 
A szikár ember a szájukba adtp 
a jóslatot és néhányan mogor
ván mondták Utána ezt a szép, 
félelmetes tónusu jftagyar szót: 
vihar . . . 

ugy hajnali két óra Qrr? 
'•bredt, hogy szobájukban hárotfe 
idegen van. akik valószínűleg gz 
egyik ablakon másztak be. JÜÍ 
klegenek kezében revolver csillo
gott. iMndegyik revolver egy mi-
-iík magyarra volt szegezve. A 
'íivatlan éjszakai vendégek meg-
naranesolták az álmukból felriadj 
magyaroknak, hogy me ne moc
canjanak és avval nekiláttak zse
beik kikutatásához. Bayno (bifc-
*osan a rendőrség forsratta el a 
nevét) 95 dollárt vesztett, mig 
Földy zsebeiben $5-t találtak a 
betörök, kik aztán a pénzzel el
menekültek. A magyarok azon
nal értesitették Nichols rendőrt 
és megadták neki a három emhtof 
;zemélvleirását. A magyarok s«r 
rint a gazemberek vagy tótok 
vagy lenglelek voltak, kiejtésük 
után Ítélve. - , 

PRÓBAHÁZASSÁG. 

Már nagyban próbálják a , 
zasságot a Kossuth kör derék es 
ügyes műkedvelői, akik ezt a h>* 
»*es és kitűnő darabot húsvét va
sárnapjának estéjén kívánják elő 
\dni a youngstowni magyar kö
zönségnek. A műkedvelő gárda 
az utóbbi időben nagy kedvvel 
látott iítaiét a munkához. A da
rab rendezését Molnár Lajos vet
te át. Ez magában véve is t(»l-
jes sikert jelent. Uj szereplőkét 
:s lát majd a youngstowni közön-' 
ség a Kossuth kör modern sziti-
oadján. Tgy többek között most 
fog bemutatkozni Beniczkv JA' 
?sefné, akit csak nemrégen hozott 
ide a kies Haseltonból Benic^ky 
Tózsef. Alkalmunk lesz ismét a 
színpadon látni Molnár Lajosnét 
is, akinek játékát már régen nél
külöztük. A darab kiállítása me
sésnek Ígérkezik. A szereplők 
pontos névsorát jöv# héten, körön
jük. * \ ' 1 

Nagy titkot sifc elárulhatunk. 
Szerkesztőnk kapott hazulról leg- , 
ujabb kabaré fdarabokat. Egy< 
felvonásos ügyes és mulattató 
dolgokat. A könyvet padjuk a 
műkedvelőknek és igy hamarosan 
gyönyörködhetik majd bennük ft 
youngstowni közönség, 
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