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Póruljárt két "OZÍNKA PANNA' 

esz 
•youagstawnl <fógyáártíiT& sz&nt 
378 gallon finom kanadai viszki 
a kormány kezében. — Elfogták 
a csempészeket. — A titokzatos 

•••• i-^":--* -: hajié • 

Nagyszerű előadás készül pün
kösd hétfőjének estéjére a Kos
suth teremben. — Nt. Perenday 
László eredeti darabja kertil 

• szhire. 

\ . , 

i Já^sk r*m 

A mai >^áraz világban merész 
emberek, akik sokat kookáztat^ 
nak nagy nyereség reményében, 
minden furfanggal űzik a viszki 
'csempészetet. Soknak sikerül a 
dológ, maíK)k aíonban rajta vesz 
tenek. így szombaton hajnalban 
Eldrotl Ashtabula megyei sheriff 
(szolgabiró) segédeivel éppen ak
kor fogta el "Wesley Brrtwnlee 
isimert youngstowni 'üzletembert 

A. Gentles kanadai előkelő 
biznesz embert, amikor azok at 
Brie tóba torkolló Indian Creek 
(pivtak) torkolatánál Geneva vá-
toska közelében, nagy óvatosan 
kiléptek hatalmas motoresolnak-
jukból, amelyen 375 gallon fi
nom kanadai viszki volt elrejtve. 

A sheriff figyelmes lett a mo
tor esolnakra, amely nehánv órá
val megelőzőleg megjelent egy 
közeli kis kikötőben és ott egy 
automobilból 15 'gallon gasolint 
és olajat kapott. A sheriff gya
núját nz keltétte fel, hogy az au
tomobilon megcserélték az enge
dély számot és követte az autót, 
amely a tó parti országúton in
dult el ugyanabban az irányban, 
mint a motoros csolnak. Az au
tomobil vezetőjét és tulajdono
sút. aki testvére a viszki csem
pésznek, szintén ^letartóztatták. 
Ugyancsak fogságba került a 
csolnak gépésze is. Ezeket azon 
tfflh később szabadon bocsátották. 
A két csempészt azonban egyen
kint $2000 biztosíték alatt vád 
alá helyezték és ügyüket; a youngs 
towni szövetségi komisszárius át
tette a clevelandi szövetségi bí
róság elé. 

A esempésEé^ állítólag töre
delmes vallomást tettek. Elmond
ták Brown titkos ügynöknek, 
hogy a viszkit közösen vették 
Kanadában 8 dollárért gallonját. 
A motor csolnakdt külön erre á 
célra építették. A viszkit To-
rontóból (a canadai Ontario ál
lam fővárosa) Port Dover kikötő
be vitték (az Eric tó kanadai ol
dalán), ott fogadták egy gőzbár
kát és arra rakták a viszkit. Mi
kor a part látkörén kivül estek, 
találkoztak a motorcsolnakkal és 
arnyilt vízen átrakták a "ned
ves" rakományt. Szerencsétlen
ségükre nem látták el magukat 
elegendő gasolinnal és kénytele

nnek voltak (Conneaught kikötfV 
jében az automobillal találkozni, 
ami aztán a hatóság embereit 
nyomra vezette. A viszki jelen
leg Youngstownban $4ö-jával 
gallononkint is olesó lett volna, 
nagybani eladásra, tehát az alig 
5000 dolláros befektetésen, a csém 
pészek közel 10 ezer dollár hass-
not értek volna el. így azonban 
a kormány elkobozta nemcsak a 
viszkit, hanem az 1000 dollárnál 
nggyobb értékű motor csolnakot 
is, mig a csempészekre súlyos 
büntetés vár. 

Már most jelezhetjük, hogy 
olyan remek darabot, mint a pün
kösd hétfőjén a református egy
ház rendezésében szinrekeriilő 
"Ozinke Pannái" még nem lá
tott a youngstowni magyar k5-
Zönség. A darab hazafias tárgyú 
és Nt. Gerenday László kiváló mi-
gyár iró, az egyház lelkészének 
müve. Hónapok óta próbálnak a 
gyermekek, mert leginkább ma
gyar szülők Amerikában szüle
tett gyermekei fogják a színmü
vet előadni. Rettenetes munká
val és fáradsággal tanitja őket 
Nt. Gerenday Lászlóné. Munká
jának eredményét örtfin nézni a 
próbákon. A szereplők eredetig, 
korhű és kizárólag erre az alka
lomra készült- ruhában fognak 
fellépni. A darab három felvö-

•násos, telistele magyar nótával, 
komoly és tréfás párbeszédekkel. 
Ilát még a remek táneok, a melyek 
betanítása magában. nagy mun
kát igényelt. ^ ' 

Jövő számunkban a részletes 
műsort is közölni fogjuk a szerep 
lŐk teljes névsorával. Tekintettel 
a darab iránt már most mutat
kozó nagy érdeklődésre, ajánla
tos a jegyek előre megváltása. A 
jegyek $1.50, $1.20 és $1-ért, kap
hatók a lelkészi irodában, a gond
noknál és az egyház összes pres-
bitereinél. Aki jó helyet óhajt 
kapni ezen a remek előadKson, az 
siessen helyét megvenni. A refor
mátus egyház derék vezetősége te
kintette] arra, hogy jólétben élő 
amerikai 
szák a darabot, a tiszta jövedelem 
egy részét a hazai éhező gyerme
keknek, másik részét pedig az egy 
ház orgona alapjának szánta. Te
hát aki eljön, nemcsak élvezetes 

Mentsük meg a , zord 
szerencsétlen 

Szibéria 
hadifoglyait! 

A MAGYAR HAZASZÁLLÍTÓ KÜLDÖTTSÉG jpÉT TAGJA YOUNGSTOWNBAN. — A NAGYBI-
ZOTTSÁGI NÉPGYŰLÉS ISMÉT MEGHALLOTTA A KÉRŐ SZÓT ÉS 10 PERC ALATT 750 

i DOLLARRAL SZAPORITQTTA AZ AJjAF^X. 

Srtankayné Ivády Antónia 

Tsmét megveregethetjük a 
youngstowni magyarság vállát. 

Ismét elmondhatjuk, hogy meg 
tettük kötelességünket és pedig 
várakozáson fplül. Szerdán este 
eijött Dr. Kovács István őrnagy 
brvos és Sztankay Béláné Ivády 
Antónia, akik tagjai a magyar 
missziónak, amelynek egyetlen 
feladata, egyetlen célja és hiva
tása a szerencsétlen szibériai fog 
lyok hazaszállítása. A népgyűlé
sen, amelyet a nagybizottság ösz-
szehivására a Kossuth Egylet 

, , nagytermében . tartottak még, 

rabot, a tiszta jövedelem . v •* , , 
mi beszeltünk a küldöttekhez. 

Bizony mindnyájunk szemében 
könyek csillogtak akkor, amikor 
Dr. Kovács, aki három és fél éven 

,,. , . ., „ . , - át maga is orosz hadifogságban 
esteie lesz, hanem io celt is szol- ,. „ , .. , 

ivolt, az o keresetlen egyszeruse-
gal. Az eloadas utan tánc lesz, a 
melyen Rigó Jóska búzza majd a 
talp alá valót. 

ELJEGYZÉS 

Egy volt youngstowni magyar 
fiatalember, akinek itt sok jba-
rátja van és aki régente a Kos
suth egylet lelkes és tehetséges 
tagja volt,, most arról értesít a 
messzi Philadelphiáitól, hogtyt 
végre ő is beevezni készül a há
zasság révébe. A tudósítás sze
rint Shibek Ifince májils 2-án el
jegyezte Philadelphiában Greskó 
Amália kisasszonyt. Sok sze
rencsét a jegyespárnak. 

ITAL KIVITEL 

Az amerikai bel- és külföldi 
kereskedelmi kamara statisztikai 
hivatala jelenti, hogy ez év ja
nuár hónap első felében csak 
5,270,691 dollár értékkel kevesebb 
szes/es italt exportáltak az Egye
sült Államokból, mint az egész el
múlt 1919. évben. Az 1920. év 

gével, orvosi komolyságával el
mondotta röviden, hogy milyen az 
élet (helytelen kifejezés: a halál) 
Szibériában. Akik ott voltak a 
gyűlésen, sajnos nem többen, 
mint talán kétszázan, aminek 
oka a rossz időben keresendő, 
magukkal vitték haza azt a bor
zalmas • képet,^amelyet Dr. Kovács 
vázolt. 

A rémes gyilkolások", amelye
ket különösen a csehek rendez
tek a magyar hadifoglyok között, 
az irtó járványok, >• a pusztító hi
deg és a csontvázzá aszó éhség, 
amelyekről Dr. Kovács beszélt, 
elpusztították a Szibériában síny
lődött hadifoglyoknak legalább 
kétharmadát. Ai megmaradt, 
az sem bírna ki»még egy telet. 
Meg kell menteni őket. A ma
gyar állam koldus, az ország né
pének magának sincs, ezért kell 
az amerjkai magyaroknak a meg 
mentési akciót a kezükbe venni. 
Kérte a magyarokat Dr. Kovács, 
hogy ne tekintsenek politikai 
vasry vallásfelekezti különbsége-

ícai," "aki a Sflief Committee 
tagja és Clevelandból jött el a mi 
gyűlésünkre, állt fel szólásra. 
Rev. Huenegardt Kansas állam
ban született n$nt amerikai szü
lők gyermeke mint misszioná
rius került Magyarországba. Ott 
annyira megszerette a magyar 
nyelvet és a magyar népet, hogy 
tökéletesen 9$ kifogástalanul 
megtanulta é^s hazánk szép 
anyanyelvét, a fengzets magyart 
és pedig "kinc^s" Kolozsvárott. 

Nagy élvezettel hallgatta a mi 
közönségünk ass| amerikai ajkak
ról hangzó magfar szót. Elmon
dotta a tiszt eleted és pedig a saját 
tapasztalata alapján, mert hiszen 
a háború alatt JTímlaposten volt, 
hogy mint bántak a magyarok 
áz orosz foglyokkal, akikből szin
tén- volt egy félmillió Magyaror
szágon. ' Összehasonlította t evt-
vel a szibériai foglyok szomorúan 
kétségbeejtő helyzetét és kérte a 
youngstowni magyarokat, hogy 
tegyenek meg mindent, a mit cstk 
lehet, hogy haza segítsék azokat, 
akiket odaUata. szívszorongva 
várnak. 1 ' : 

Mind q három Vendég szép sza
vakkal emlékezett meg Youngs-
town magyarságáról. Szívesen 
ismerték el, hogy a youngstowni 
magyarság kezdeményezte Ame
rikában a szibériai akciót és meg-
ierérték, hogy azt elmondják a 
szibériai foglyoknak. Az ő kö
szönetük hozzánk többet ér, mint 
a hazai elismerés. - . >... 

SZABAD SZÓ 

Olcsányi Jánost Duquesne penn
sylvaniai városban 30 napi fog
ságra ítélték, mert engedély nél

kül beszélt. 

Amerikának még vannak e^yea 
államai, köptük a szomszédos 
Pennsylvania, ahol az amerikai 
konstitucióval egyenes ellenke
zésben nem szabad a szó, nincs 
meg a szólásjog. Egyes városok, 
különösen a mult évi acélsztrájk 

Ismét gyilkosság 
E. Youngstownban 
John Constantino rendőrt :jéft 
Morris Heyman kereskedőt lelőt
te egy néger. — Á rendőr a kór
házban meghalt. — A gyilkos rt-

menekiilt. 

East Youngs town híres arról, 
hogy minden hónapban van leg
alább egy gyilkossága. A május 

alatt szabályrendeleteket hoztak, hónap sem kivétel, inert a gyil-
hogy utcai gyűlésen csak annak j kosság már megvolt, A gyilkos-
szabad beszélni, aki előbb enge- | ság színhelye Morris Ileyman, 22 
délyt kér a polgármestertől. Az 
acélsztrájkot letörték' Pennsyl
vaniában és általában Ameriká
ban és azóta az American Federa 
tion of Labor emberei újból neki 

" ^ ; • 'l 
*;?•$ n- ti 
nh -I ^ \ * 1 
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Madison street alatti üzlete volt. 
Ott volt alkalmazva mint szolga 
"William Smith nevii púpos, 40 
éves néger. Smithet állítólag a 
vasárnap este a storeban össze

láttak a munkának. Most léptek i gyűlt románok ugratták és bosz-
igazán ismét a nyilvánosság elé j szántották. A fekete rettenetes 
avval a határozott el tök éltésggel, | méregbe gnriilt és hirtelen elő-
hogy megtörik a pennsylvaniai! rántva hatalmas revolverét, az 
szólásjog ellenes gyakorlatot. j ajtóhoz állt és boszut akart áll-

Youngstownban a magyarok í 115 kínzóin. Heyman a rendőr-

Dr. Kovács István 

í 15 elsÜ napjának ital-kivitrtlc tft. har.om ostyszorüet. mint ma-
14,178,793' dollár értéket képvi
selt, mig az egész mult évi ital-
givitel 19,449,484 dollár éVtéknek 

1 felelt meg. 
•#* 

VAN KEDVE TÁNCOLNI? 
Most még jó az idő, pyenkor a legjobb a tágjj},, , ' 

Kitűnő alkalom less 
SZOMBATON, MÁJUS HÓ 15-ÉN ESTE A4'' 

MAGYAR ATHLETA CLUB^ 
Táncmulatságán, 

melyet az egylet saját termében, 338Vg WEST FEDERAL 
STREET alatt tartanak. 

*IG6 JŐSKA HUZZA A TALP ALÁ VALÓT ,. 
Minden járói gondoskodott a rendezőlég, amely mindenkit 

sziveaen lát ez alkalommal ; 
BELÉPTUBOY: V ' 

'  . J P t r f U k m k . .  8 0  o e n t — K í l r a e k  , : íí |B cent '';:í * '' 

gyar emberek segítsék azokat a 
magyar embereket, akik elpusz
tulnak, ha az amerikai magyars-
ság nem rója le kötelességét. ve-
Mik szemben. vs r «' 

Sztankay Béláné,- aki csíftag-
keresztes hölgy és önköltségén 
tette mecr az jutat Amerikába, 
mint a Vöröskereszt megbízottja, 

nőkhöz, a masryar anyak és fe
leségekhez fordult a hazai anyák 
és árvák nevében. Kérte a mi 
derék magyar asszonyainkat, 
hosry segítsenek boklogerá tenni 
odahaza olyan szerencsétleneket, 
akik már hat év óta nem látták 
.fiaikat, férjüket és apiukat. 

Bizony senki sem szégyenlette 
azt. hogy nyíltan törülgette sze 
meit a szívből jövő igaz hangon 
elmondott szavak hatyatáraj 
Sztankanyné ntán Tiszt. Huene-

Dr. Pessenlehner l • AJB^||, az 
Amerikai Magyar Szövetség ér
demes titkára tetemrehivásra 
hivta az amerikai magyarságot, 
az amerikai ál vezéreket és az 
amerikai magyar sajtót a mult 
év óta elpusztult szibériai fog
lyok sírjaihoz. Erős, kemény és 
igazságos szavakkal ecsetelte a 
bizottság tagjai előtt az egész 
szibériai akció történetét. Meg
mondotta, hogy kit illet az ér
dem és azt is, hogy azt személyek 
nem igénylik itt Youngstownban. 
Vázolta azt az igazán nagy mun 
kát, amelyet a Szövetség kifej
tett, hogy kijárja az amerikai 
kormánynál és a Veres Kereszt-
•íél a hozzájárulást a szibériai 
mentő akcióhoz. Előadását fe
szült figyelemmel kisérte a kö
zönség és a küldöttek igen gyak
ran jegyzeteket készítettek, hogy 
lobban raegőriz/ék a hallottakat 
és hogy arról illetékes helyen be-
számolhatssanítk. 

A beszédek elhangzást Után 
bizonyította be ismét a youngs
towni magyarság, hogy helyén a 
sziye és hogy nem olyan, mint 
más városok magyarsága, ahol 
bizony még a szerencsétlen szibé
riai áldozatok bőrére is folyik a 
politikai harc és a személyeske
dés. Nem volt hivatálos gyüj1-
,tés a népgyűlés programján és 
mégis alig volt ember a terem
ben, aki ;ne adott volna. Sokan 
adtak már és pedig adtak tete
mes összegeket. Sokan már há
romszor adtak és mégis ismét a 
zsebbe nyúltak. Mikor az ada
kozás zaja elült, az az alig két
száz ember $750.02-t adott össze 
tiz perc alatt a foglyok hazaszál
lítására, amely összeggel a nagy-
bízottságnak erre a eélra szánt 
alapja 2000 dollárra emelkedett. 
Az adakozók pontos névsorát 
majd csak a jövő számunkban kö
zölhetjük, de már itt is "érdemes
nek tartjuk feljegyezni a nilesi 
Kiss és Graef családokat, akik 
ezúttal negyedszer adtak és móst 

közel $150-ral járultak hozzá a 
gyönyörű, nem várt és meglepő 
eredményhez. A közönség a he
lyes Kiss Esztikét, aki házi taka
rék bankját hozta cl a szibériai 
foglyok megmentésére, lelkesen 
megéljenezte. A bankban 24 dol 
lár 52 cent volt. De adott csak
nem mindenki. Dr. Kovács kije
lentette, hogy soha sem fogja 
elfelejteni a youngstowni ma
gyarságot. amelynél jobbat, ren
desebbet és becsületesebbet alig 
talált Amerikában. (Köszönjük 
a hókat.) 

A fenti szónokokon kivül Főt. 
vtórk^^ánaor -és Ürmók x^s*n-
dor szólottak néhány lelkes szót. 
A gyűlést a gyengélkedése dacá
ra jelenlevő Habodász Gusztáv 
nagybizottsági elnök felkérésé
re Neménvi Miklós titkár vezet
te nagy körültekintéssel és álta
lánosan ismert tapintatosság
gá1- , , t • 

Helyén ! Valónak tartjuk itt 
megemlíteni, hogy a mult vasár
nap ugv a református, mint a 
görög-ka tholikus egyházakban 
volt gyűjtés a szibériaiak javá 
ra, amelyet a jövő héten még 
folytatnak.. A Szent István egy
házban erre a nemes célra külön 
offerát tart Várlaky plébános 
most vasárnap. Aki érzi, hogy 
még akar adni a szibériai fog
lyok megmentésére, vagy még 
eddig nem adott, az behozhatja 
i pénzt szerkesztőségünkbe vagy 
átadhatja a nagybizottság bár
mely tagjának. Minden cent az 
Amerikai Magyar Szövetség és a 
Veres Kereszt utján a szibériai 
foglyok hazahozatalára lesz for
dítva. 

mind ismerik Olcsányi Jánost, a 
ki egyike a legtehetségesebb szer
vezőknek, még akkor is, Jia elvei 
meglehetősen "vörösek." Tt^ 
jiagv szerepet játszott az acél-
sztrájk alatt. Olcsányi egyike volt 
azoknak, akiket a Federation of 
Labor szónoknak kiszemelté 
Vasárnap aztán Duquesneben en
gedély nélkül kezdtek az utcán 
szónokolni 4s i^lig nyitották fki 
szájukat, a jelenvolt renSőrök 
rögtön lefogták őket. Ölesánvi-
val együtt még hat ember került 
a polgármester elé, aki a szabály
rendelet értelmében mindegyikre 
100 dollár büntetést szabott ki. 
De a szervezők megtagadták a fi
zetést, igv aztán ínVjindegyiknek* 
harminc napot kell majd a dzsél-
ben tölteni* hacsak _ a^vonna] 
meghiditoFf ̂ fetebbezési eljárás 
folyamán a felsőbb bíróságok 
nem mondják " érvénytelennek <n 
szólásszabadság jogát korlátozó 
szabályrendeletet. Olcsányi a fi
zetését a börtönben is kapja, igy 
nem veszít semmit, mert ügye 
úgynevezett '' törvény próba'' 
számba megy. Még mielőtt Ol
csányi elutazott volna, többek
nek mondotta, hogy vasárnap es
tére börtönben lesZ. Jóslása be
teljesedett. j 

VERHOVAY GYŰLÉS 

ségre telefonált segítségért^ 
Csakhamar odaért John Constan-
1ino olasz származású rendőr, aki 
nyolc éve szolgált ebben a minő
ségben. Alig nyitotta ki az aj
tót a rendőr ,a feldühödt néger 
kétszer rálőtt. Az első golyó 
nem talált, a második azonban a 
szerencsétlen rendőr hátába fú
ródott. A golyó megsértette a 
hát gerincet és a rendőr életét az 
orvosok nem tudták megmentő- • 
ni. Uélfőre maghalt a Szent Er
zsébet kórházban. A fekete az-
után Ilevman ellen fordította a 
fegyvert. Tjövése talált és Hey
man átlőtt nyakkal bukott a 
nadlóra. Xaarv szerencséjére 
azonban a golvó nem ért neme-
sí>bh szervet és f<>1 gyógynl/isában 
biztiak az orvosok. t. ^ 

K 'FovöTílÖzés után a néger e!-^ 
tűnt az éjszakában. Hiába indult 
útnak egész csapat rendőr és ön
ként ajánlkozó, a gyilkosnak nyo
ma veszett és még mai napig senj 
találták meg, dacára annak, hogy 
púpos háta olyan ismertető jet, 
hogy felismerése nem lehet nagy 
munka. A rendőrség a közeli 
pennsylvaniai városokban kutdW 
a gvilko^ után. akinek kézrekeri-
tésére 500 dollár jutalmat tűzött 
M az east youngstowni városi ta
nács. 
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AMERIKAI PETROLEUAf TER
MELÉS 

Az amerikai nyerapetroleum 
üzem ez év január hónapjá
ban 1,472,000 hordóval többet ter 
melt, mint az előző év december 
hónapjában. Januárban 33,980,-
000 hordó petroleumot produkál
tak az amerikai források, mig az 
előző december hónapban csak 
32,508,000 hordó volt a termelt 
petroleum mennyiség. Amerika 
három legnagyobb petroleum for
rásának havi termelő képessége a 
következőképen oszlik meg: Ca
lifornia 8.488,000 hordóval, Okla 
homa 7,958.000 hordóval és Texav 
7,219,000 hordóval járult hozzá 
a fenti mennyiséghez. 

Vasárnap, - áélután tartotta a 
Verhovay egylet rendes havi gyű 
lését, amelyen a tagok igen szép 
számmal jelentek meg. A gyü-
i!és jóváhagyólag 'vette tudomá
sul a nagybizottság általános ma
gyar jótékonysági alapjának ter
vét és utasította nagybizottsági 
delegátusait, hogy amikor a terv-
végleges megbeszélésre és kivitel
re kerül, azt minden erejükből 
támogassák. 

A május 17-én megkezdődő 
konvencióról is szó esett a gyű
lésen. Ugyanis az egylet egy
hangúlag utasította Géressy Sán
dor delegátust, hogy a konvenció 
előtt tolmácsolja a 108-ik fiók 
óhaját, hogy az Amerikai Magyar 
Szövetség titkárát, Dr. Pessen
lehner Antalt hívják meg a gyű
lés elé, hogy ott élőszóval előad
hassa, hogy mit tett és mit tesz 
iz Amerikai Magyar Szövetség a 
magyar nép érdekében 
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Szép számú közönség gyűlt 
Össze hétfőn este a Kossuth Kör 
np cry termében a Verhovay egylet 
108-ik .fiókjának tavaszi mulat
ságára. A fiatalság iüren jól mu
latott és élvezte a tánc gyönyö
reit, misr az "öregek" beszélge
téssel töltötték az időt. A kedé
lyes összejövetel csak a hajnali 
órákban ért véget. A rendezőség, 
amelynek élen maga Deborvszky 
András, az egylet elnöke állott, 
és a tisztikar, mindent megtettek; 
a közönség kényelmére és munká-^ 
jukért dicséret illeti meg őket,.- r-: 

& 
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ATHLÉTA BÁL 

LESZERELÉS ROMÁNIÁBAN 
Bukarestből jetentik, hogy 

megkezdték a román hadsereg 
nagy részének a leszerelését, fc 
mit két körülmény tett szükséges
sé, először fölöslegessé vált a 
nagy katonai létszám és másod
szor mezőgazdasági téren i^ágy a 
munkáshiány. > smetTh w igaa 

JífHl nSrt jf/lfc nfefaí •*í» •'iw G ^ 
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Szombaton este az athléták tart
iák ismét annyira kedvelt táncmu
latságukat az egylet saj4t helyiség 
gében. 3381/& "West Federal street, 
Pico Jóska muzsikájára ismét! 

Ugyan- j táncra perdül majd a youngstowni 
^,sak más fontósabb belső ügyek- i if júság, amely tudja, hogy ezen a 

íre is felhívták a delegátus figyel- ; mulatságon csak jól lehet mulatni, 
mét, aki megígérte, hogy .leg- j Közeledik a nyár és annak melege 
iobb tudása és tehetsége szerint i megszűnnek a táncok, ezért jói 

.'izon lesz, hogy a Verhovay egy- i lesz. ha most kitáicolja magát, 
et ügyeit a konvenció a legjob- OLASZ REPÜLŐGÉPEK GYÁR-

San intézze le. TÁSA AMERIKÁBAN 
Egyhangúlag arra utasította a 
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ielegátust a gyűlés, hogy a jövő 
konvencióra Youngstownba (liiví-
ia meg az egyletet. Yonngstown 
megérdemli, hogy a Verhovay 
egylet itt ia tartson konvenciót-
Az elnök sióvá tette a szibériai 
foglyok ügyét és a szerdai nép
gyűlést. Végül egy uj tag és 
Nagy József megválasztott jegy-

! ző tették le az eskift. * - • 
1 u vf; V' ií 
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Gianni Caproni. a Caproni Test 
vérek cég beltagja, aki eddig a$ 
olaszországi repülőgépgyár ve* 
zetője volt, megérkezett az Egye* 
sült Államokba, hogy egy uj te* 
lep megépítéséhez fogjon, ahol 
13 tonna sulyu gépeket fognak 
gyártani, melyek egyszerre szái 
utast lesznek képesek tengeren* 
túlra szállítani* * v * 
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