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ZORDQjMRIARA INDULÓ BIZOTTSÁG YOUNGSTOWNBAN 
J [Fejlődő Egyház 
A Szent György magyar görog-
katholikus egyház kifizette az 

adósságát. 

A legfiatalabb magyar egyház, 
a Szent Gyögy vértanúról elne
vezett -magyar görög katholikus 
egy ház, a hét folyamán kifizette 
legutolsó 500 dolláros adósságát 
és ezzel az egyház megszabadult 
az adósságtól, éppen ugy, mint a 
római katholikus és református 
egyházak, a melyeknek tudvale
vőleg szintén nincs egy penny 
adósságuk sem. * 

Addig is, mig bővebben méltat
hatjuk a három , magyar egyház 
helyzetét, esak arra akarunk rá
mutatni, hogy a Szent Gyógy egy
ház négy év előtt alakult, 1917 
szeptember 8-án volt a Mahoning 
aveimei szép templom felszente
lése és ma már teljesen adósság
mentes a templom, a mely fekvé
sénél és berendezésénél fogva is 
sjcép értéket képvisel. 

Ar. egyház volt és jelenlegi elöl
járóit a legteljesebb elismerés il
leti buzgalmukért és szorgalmuk
ért, a mely lehetővé tette, hogy 
aránylag ilyen rövid idő alatt ezt 
a szép eredményt elérték. 

KÜLÖNÖS*BETŐRÉS 

» «* 

Nile*. 0. Szerdán hajnalban be 
török jártak az öreg .|£a,jbás Pé^ ̂  lTst^ 

^^^^rcr .bácsi farmján, amely a River tatot íít beesiilof 
Roadon Kiles és Warren között 
van. A tolvajok, akik alighanem 
a környéken tanyázó munkások 
közül kerültek ki, elvágták Kaj-
bás bácsi legszebb borjának nya
kát. Már a bőrt is lehúzták az 
állatkáról, amikor ugy látszik va
lami nesztol megijedtek és ott
hagyva a "húst, elmenekültek. 
Ka.jbáséknál most egész* * héten 
borjú paprikás van. ebéd, vacsora 
és reggelire. 

VERHOVAY GYŰLÉS 

A Verhovay Segélyegylet 108 
ík fiókja vasárnap délután tartja 
a református egyház 'gyülésteT?-, 
mében rendes gyűlését, amelyre 
©zennel avval hivjnk fel a tagok 
figyelmét, hogy ez az utolsó gyű
lés a május 17-én -megtartandó 
konvenció előtt* és ezért fontos, 
hogy a tagok minél nagyobb 
Romban jelenjenek meg. 

A tisztikar nevében " 
Debrócácy András, elnök. 

^ Hoffer András, til kár. 

HAZAFELÉ 

Igen sokan utaztak haza a héten. 
A rossz munkaviszony a főok. 

Magyar szótól volt, hangos az 
Erie vasúttársaság állomása a 
hétnek csaknem minden napján. 
Mennek haza a magyarok. A ro
konok, az ismerősök elkísérik 
a hosszú útnak indulókat az állo
másra. Búcsúzkodnak. Itt-ott 
eg.V-egy küny cseppen: "Aztán ne 
feledje koma megmondani az atya 
fiságnak, hogy csak megvónánk. 
írjanak meg mindenl." Ez bél* 
latszik mindenfelől. 

Mennek haza a magyarok. A 
főok az, hogy a vasutas sztrájk 
miatt esak alig-alig dolgoznak a 
Mahoning völgyének hatalmas 
gyárai. Már csaknem négy hete 
szünetel a munka, időközben a 
román iga alól felszabadult- Tiszán 
túlról, különösen pedig Szabolcs 
megyéből érkeznek a levelek: 

Édes uram gyere haza.'" Nem 
tud a magyar ellentállni a csa
lád, a haza hivó szavának. Tud
ják, hogy otthon nincs jó világ. 
De ha itt is esak rostokolni kell, 
*kkor inkább otthon. És bepakol
nak. Visznek ruhát, cipőt, no meg 
a gyerekeknek ajándékot. Jól 
elrejtve, közel a testhez lapulnak 
a zöld és sárga hasú jó dollár
ban kők. Zsebben a csekk, mely 
bizony akárhány esetben százez
rekre szól. Haza, haza. — Isten 
veletek haza húzó darvak. Is
ten kisérjen a viszontagságokon 
át, magyar testvéi«4fe. Dolgoz-

teí, dolgozzatok4 

odahaza is. Két kezetek munká
in. megtakarított pénzetek vá
sárló ereje segitse édes hazánkat. 
Tiszteljük &z otthonvalóknt. 

Elment a sok között a héten 
Géressy Gábor is, — haza, Eszenv 
be. Magával vitte testvéreinek, 
Géressy Sándornak, a református 
egyház gondnokának és Géressy 
Józsefnek üzeneteit. Megmond
ja otthon, hogy mit tettünk itt 
Ferenc öcscséért, aki a messze 
Szibériában raboskodott hosszú 
éveken át. Elment a héten Kri-
zsay János bátyánk. Tizennégy 
évig dolgozott itt, most haza huz-
^a szive. Ezen az uton is búcsú
zik minden ismerőtétől, meg a 
Szent István egylet minden tag
iától. Kilenc évig volt az egylet 
tagja. Elment a héten Brehóez-
ky Gyűri. Alig várja, hogy ha
zaérjen. Négy év óta a héten 
kapta az. első levelet az asszony
tól. Nem" várt tovább, ment a 
hajójegyért. És elmentek még 
sokan ismerősök és kevésbbé is
merősök. Tsten velük. » . 

Nagy Népgyűlés Szerdán 
A MAGTAROÉSZAGBŐL SZIBÉRIÁBA KÜLDÖTT BIZOTTSÁG HÁROM TAG

JA, LUDWIGH ERNŐNÉ, DEL ADAMI GÉZA KAPITÁNY ÉS DR. KO
VÁCS ISTVÁN ŐRNAGY ORVOS SZERDÁN ÉRKEZNEK YOUNGSTOWN-
BA. — A NÉPGYŰLÉS A KOSSUTH EGYLET NAGYTERMÉBEN SZER 

DÁN ESTE 8 ÓRAKOR LESZ. 
• ill ' i'iínil ' 

Yowigstowiii magyaroknak tierti.y- hallgassák meg mit mond Th\ Kovács, 
kell már elmondani, hogy mi az a Szi*/' aki szinten több, mint három óvig volt 
béri a. Youngstowni' magyarok már a világ legnagyobb temetőjének, Szij3«é-
lene hónap óta mást sem olvasnak e lapá riának foglya. 1 Hallgassák meg, ntU 
hasábjain, mint a szibériai borzalma- Íven borzalmas járványok, milyen ret-
k a t .  Y o u n g s t o w n i  m a g y a r o k  b ő k e z ű e n - :  

adakoztak már eddig is a szibériai 
roncsét len magvarok részére. • O. ^ ^ . 

V onngstowni magyarok, most szer ^ 
lián küzéhiitik jön a. 

lenel^s betegségek ölik ott halomra a 
leegigázott, kiéhezett, lerongyolt ma
gyar foglyokat. 

Mi yonngstowni magyarok pedig 
szinten ez alkalommal beszámolunk a* 
ha^ai bizottságnak, hogy mit tettünk 
eddig. Hogy mi indítottuk meg áz 

'BORZALMAS GYILKOSSÁG 

16 ém néger leánytweg-
syilkolva találtak a Salow Hotel 

pincéjében 

amerikai mozgalmat a szibériai szeren
esetlenek érdekében. Hogv mi kilenc 

magyar küldött-
ségnek liárom tagja, hogy elmondja ̂  
nekünk,# hogyan fogják a szövetsége-;;,4 
sek, Amerika, a Vörös Kereszt, ameri-
kai nagy testületek és az amerikai ma* "\n, 
gvarság áldozatkészsége folytán haza* :$$f hónapig harcoltunk az Amerikai Má
ssal] itani azokat a szerencsétleneket, ako*• gyar Szövetséggel vállvetve, hogy ez a 
kiket hat év óta nem látott a családjuk/*^ 'Msottság, amely szerdán este itt lesz, 

; , Yonngstowni magyarok, szerdánelmehessen Szibériába a magyar test-
este 8 órakor a Kossuth kör nagytér- -'^^éwk megmentésére, 
mében, 24 East' Federal street, nép^í ^ népgyűlést a tia^bizottság hív-
gyűlést tartunk, erre hivatalos és meg- í lii^ Össze. Ne maradjon el arról senki, 
hívott a Mahoning és Rhenango vök •'** A. ])rogrammot,- amelyről isrérjük, 
gyének magyarsága. Mi már adtunk és ^ ho^v nem lesz hosszú, a «-'#gybizotts£«* 
ailt iiiik^lií)l^üen. >4^tij^ ncm tr-

r.orzalmas módon végrehajtóit 
rejtélyes gyilkosság hozta lázba 
a város lakosságát. Az áldozat egy 
10 éves csinos néger leány, a gyil
kos pedig a Rov Tyler nevü néger 
báré-portás, a kit most a. rendőr
ség mindenfelé köröztet. A gyil
kosság részletei a következők: 
re bukkantak a North Phelps 

Hétfőn hajnalban rémes lelct-
streeten levő Salow Hotel pincé
jének azon részében, a hol még a 
jobb időkben a viszkit, sört és 
bori tartották. Hogan Lambert 
portás és J. A. MeOoofan szállo
dai tisztviselő egy vendégföl tud-

| Iák meg, a ki a pincéhez közel 
eső toliet szobában volt, hogy va
laki segítségért kiáltott a pincé
ben. Mindketten a pincébe siet
tek, a hol rémes látványra buk
kantak. A földön na.gy vér tó
csában feküdt a szálloda egyik 
takarítónője, a 16 éves Myrtle 
Williams, akinek a ruhája egész 
össze volt szakgatva és a nyaká
ban épen az ütőér mellett egy el
törött késdarab volt. A rendőr
ség azonnal ott teryiett a szállo-

nepííyiih'sen. Azok, akik önként 
ni akarnak, azok adni fognak. ., 

Jöjjenek és hallgasák meg Lud-
wigh Krnőnét, a clevelandi volt konztd 
feleseget, aki a Magyar Vörös Keresz

tet képviseli. Jöjjenek és hallgassák 
Jüeg Del Ádami Géza kapitányt, aki 
három évi fogság után szökött meg 
átokverte Szibériából. Jöjjenek el és 

A COMMENTATOR 
A Szövetség uj havi folyóiratának 

második száma is megjelent. 

E héten i|»egjelent az Amerik&i 
Magyar Szövetség "igazság ter
jesztő "-jé nek második szánta^ 
Pontosan szétmentek > lapot, 
hogy 16 síiriin szedett oldalon 
terjesszék Amerika mértékadó? 
befolyásom köreiben a magyar iiép 
igazát. « 

T)r. Pesseníebner Antal, a f5í!Ö-
vteség szorgalmas titkára, a rom-, 
mentator második számának els6 
oldalán a szibériai foglyok érde
kében emeli fel szavát. A fiizetj" 
telistele érdekesebbnél érdekesebb*' 
adatokkal Magyarországot ille-; 
tőleg, 2000 példányban jelent meg1-
Ha csak száz lapot olvasnak vé* 
gig amerikaiak, akik a lapot kap-" 
ják, hacsak egy vagy két ameri
kai lap vcfjíz át belőle -cikkeket 
vagy anyagot, ngy a lap csekély-
költsége és az a nagy fáradság é# „ 
munka, amely megírásával Él 
összeállításával jár, bőven hon^« 
rálva van. Magyarországot seri-, 
mivel sem szolgálhatjuk jobban, 
mint evvel a lappal. 

Örvendetes egyszersmind megf-
jegyezni, hogy a €ommentatof^ 
felkarolják itt is, ott is. ^Lassan, 
de biztosan gviilnek a dollárok, # 
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YOTTN"0STOAVNI 'MAGYAROK, 
KE MARADJON EL S1:NIvI A SZER 
DA ESTI X ÉPGYÜLÉSRŐL. 

Yaungstow vidéke, Sharoö,; Par-
rell. Sharpsville, Niles és Warren ma
gyarsága jöjjön el minél nagyobb szám
ban. .í öl tsük meg. a Kossuth Eavlei 
nagytermét, abba 1200 emher fér be. 

dai tisztviselő értesítése folytán 
és a Szent Erzsébet kórházba vit- meb'ekkel a magyarok támogat^ 
te a haldokló és a vérveszteségtől j *^k a Szftvp^éget, hogy a lap<«| 
elalélt leányt. De- mielőtt még 3 | Mi se maradjunk e^: 
kórházba értek volna, a leányi yo«nffRtowm magyarok. A l»ji 

^if ILi.j 
A vizsgálat kideritette,'hogy „ , 

viheti személyesen a titkári hiva^ 

Még tart a sztrájk pesek voltak a gyárakat szénnel j 
és kqkszszal ellátni. A gyárak ] 
által kiadott jelentésekből kitii-

Á sztrájkoló vasutasok nem tér- nik, hogy a Carnegie Steel Co. 
nek vissza a munkához. A gyá- [ Ohio telepe dolgozik a legnagyobb 
rakbaa valamivel jobban megy a 

munka. 

Amerikai Magyar Színtársulat 
Lén, 
este 8 órakor 

YOUNGSTOWNBAN, A KOSSUTH KÖRBEN 
szinrekeriü Buchbinder és Jarnó nagyseikerii 3 

vonásos operettje, a 

íj 

• •  v 

HELYÁRAK: 
$1.50, $1.10 és 85c a háborús adóval együtt. 

Jegyek előre válthatók GAGYI JÁNOSNÁL, 
az Amerikai Magyar Hírlap nyomdájában, MI
HÓK SÁNDORNÁL, 336 W. Federal street, és 
a <tMEGVÁLTÓ,, gyógyszertárban, 15 Spring 

Common. 

'v Th 

A vasutas sztrájkban nem áj* 
lött be változás. A sztrájkoló to
lató személyzetből a yonngstow
ni kerületben alig féltucat ember 
tért vissza a munkához.. Jelen
leg a sztrájkolok száma mintegy 
1400 ember, ebbe. a számba bele
értendők az Erie és P. and L. E. 
mozdony fűtői és tehervonat sze
mélyzete is. Ezeken kiviil még 
mintegy 600 vasutas «aeí» tud 
dolgozni. 

A sztrájkolok egyik vezére e^y 
Hill nevezetű konduktor, szomba
ton Washingtonba utazott, ahon
nan hétfőn avval a hirrel tért 
vissza, hogy a vasúti munka ta
nács valószínűleg a hét végén 
meghallgatja a sztrájkolok veze
tőit. Ugyancsak azt a hirt hoz
ta, hocy a régi munkás szervezet
tel elégedetlen vasutasok Wash
ingtonban ii j nemzeti szakszerve
zetet alkottak. Vasuti tisztvise
lők nagyon kétlik, hogy a mun
ka tanács meghallgatja a sztráj-
kolókat. mer már többször kije-
'ntette. hogy addig nem tárgyal 
velük, mig a munkába visszatér
nek és már azt is kijelentették, 
hogy.az uj szervezetet nem isme-
r i k e l .  -  •  ; 1 '  . 1 ~  .  

Dacára a folyton tartó sztrájk
nak a héten mégis megjavultak 
valamicskét a gyárak munkavi
szonyai. Min,tegy 5000 ember 
visszatért munkába, mert a Bi & 
O. és Pennsylvania vasutak ké-

erővel, de a Sheet and Tube és a 
Republic telepein is jobban megy 
a munka. ' -

A már közel négy zete tartó 
rossz munkaviszony igen sok be
vándoroltat arra késztetett, hogy 
összepakkolja cókmókjá(t és Út
nak induljon az óhazába. A tá
vozók között ezúttal igen sok volt 
a magyar, de más nemzetiségek 
fiai is sokan hagyták itt a Ma-
honiíig és Shenango völgyeit. A 

• géyárakbon biztosra veszik, hogy 

Fontos! Fontos! 
A nagybizottság összes tagjai jöj
jenek el a szombat esti gyűlésre. 

Youngstown indította meg a 
szibériai mozgalmat. Youngs-
townban székel az Amerikai Ma
gyar Szövetség, amely kivivta, 
hogy a szibériai foglyokat szál
lítsák haza. 

Szerdán este eljön Youngstown 
ba Ludwigh Ernőné (a volt cleve
landi főkonzul neje), Del Adami 
százados és Dr. Kovács őrnagy-' 
orvos, akik Magyarországból út
ban vannak Szibéria felé, hogy a 
foglyok hazaszállításának munká

ba ismét megindul a munka, ngy i intézzék 
naprv mnnkáshiány IPSZ. , ^ Srerdán este . kflldStWt ̂  

• Természetesen a sztrájkot ma- hallgatására népgyűlést kell tár
gyon megérzik a kereskedők is. i tanunk, ennek megbeszélése lesz 
30—40 ezer ember munka nélkül tárgya annak a nagybizottsági 

meggyilkolt leányt a halála előtt 
egy Roy Tvlcr nevű néger por
tás társaságában látták, a kivel 
beszélgetett. Az a vendég pedig, 
aki figyelmessé tette a szálloda 
embereit, azt is hallotta; hogy a 
leány elhaló hangon azt mondta: 
*'Xe, kérem, ne, hagyjon engem 
szabadon!" 

Tyler, a portás,, a gyilkosság 
felfedezése óta elttint és dacára 
annak, hogy Amerika nagyobb 
városainak rendőrségét értesítet
ték az. esetről, még nem tudtak 
nyomára akadni. A személyle-
irását pontosan tudja a rendőr
ség, és azt is, hogy Tvler azt mond 
'a, hogy Washington, D. C.-ból 
mtt Youngstownba, a hol hat hét-

•g volt a ,Salow hotel szolgálatá
ban. 

A meggyilkolt leányt tisztess? 
?es és józan leánynak ismerték 
i kinek halála az édes anvjáre 
nézve a legnagyobb csapás, mert 
d volt az egyetlen életfentartója 
az öreg néger asszonynak. A 
nyomozás folvik. 

sánv^ K u mag>aro*. A 
i kölrsőgének f(j»ieKt'sére szájai t 

falba, amely a 206 K. of C. buil<|J. 
ingben van (South Hazel streetj 
a tűzoltó laktanya mellett). Vagfj-
hozza el a pénzt szerkesztőségünM* 
be és mi szívesen rendeltetési he
lyére juttatjuk. 

At AUTÓ ÁLDOZATA 

Gromes^ Gyurika, 223 East 
Woodland avenue; iszerdán c^«|| 
után az utcán játszott. Éppen 
irra haladt egy nagy gőzhenger 
és a 4 éves fiúcska előtte szaladt. 
Tátékközben nem ügyelt, hogy ho
vá megy és igy egy szembe jövfl 
automobil alá került, amelynek 
'cerekei megölték a gyermeket, 
\z automobilt Bartók Pétefy 

1648 Poland avenue alatt lakó^ 
honfitársunk vezette. Bartók a 
?vermeket azonnal az autóba tet* 
'.e és száguldott a városi kórhájt-
ia, de mire oda ért, a fiúcska k|- t 

'ehelte lelkét. Jones halottkéif^ 
rizsgálja a baleset körülményeiig 
's valószínűleg ártatlannak nyil-
Táriit.ia Bartókot. 

-n 

van már közel négy hete. Bizony 
a ládafiából elfogyott a pénz és 
már a bankba *lrakotthiQé i$ hoz
zá kell nvulni. / 

Amíg a vasutas sztrájkban nem 
állott be változás, «ddig a má
jus l-re bejelentett épitő szak-

gyülésnek, amelyet ezennel 
SZOMBAT ESTE 8 ÓRÁBA 

összehivunk.* Kérjük a nagybi
zottsági tagokat, hogy ezen a 
gyűlésen okvetlenül teljes szám
ban jelenjenek meg a Kossuth 
egylet kis termében. A nagybi- j | 

MEGHÍVÓ 
A  V E R H O V A Y  S E G É L Y E G Y L E T  

YOUNGSTOWNI 108 IK FIÓKJÁNAK 

®-NAGY-TAVA SZI-BÁUÁRA-® 
, melyet a KOSSUTH KÖR nagytermében 

1920 MÁJUS HÓ ÍO-ÉN 
hétfőn este 7 órai kezdettel tartanak 

A Verhovay Egylet youngstowni fiókja ma 
ipari sztrájkból uem lett semmi.Iz0ttsá2 gyűlései nyilvánosak,!^ Youngstown és környékének legnagyobb egylete, 
mort a vállalkozók jórto mcj," 11200 minőenM megjelenhet és ja-! | Mulatságain, melyeket csak ritkán tart, ttlálkoHÓt 
adta a munkások követeléseit. 

LÉOI POSTA NEW YORK ÉS 
SAN FRANCISCO KÖZÖTT 

! A- szenátus által iá jóváhagyott 
postahivatali előterjesztés szerint 
"j légi postajáratot létesítenek 
New York és San Francisco kö
zött. mely útba fogja ejteni Chi
cago és Omaha városokat is. Az 
előirányzott költség 1^00,00Q doi« 
lár. 

Érdeklődőket U-1 ^ vaslatot tehet 
hát szivesen látunk. ; . ' 

Habodász Gusztáv, elnök. 
Neményi Miklós, titkár. • 
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AMERIKAI HOLTTESTEK 

PAZAHOZATAW 

Baker hadügyminiszter 21,549,-
000 dollár költség jóváhagyását 
kéri - a kongresszustól, hpgy az 
amerikai katonák holttesteit Eu
rópából átszálittassa Amerikába. 

î .í 

ad egymásnak az egész youngstowni és vidéki ma
gyarság. Az egylet rendcső-bizottsága már jó előre 
gondoskodott arról, hogy % közönség minden kénye
lemben, jó hűsítőkben, ízletes ételekbén és egyálta
lában minden jóban részesüljön. A tánchoz a zenét 
RIGÓ JÓSKA teljes cigáíxybandája szolgáltatja. 

Éérfiaknalt 
BELÉPTI-DÍJ: 
. 50 cent. Nőknek 25 cent 

A Youngstown és vidéki magyarságot örömmel 
hivja ez alkalomra A RENDEZŐ BIZOTTSAífk 
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