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Nagy viszki-csempészések 
Szövetségi hatóságok 627 láda drága 

Italt koboztak el mult hét óta. 
V esztegetési kísérlet.-Letartóztatott 
szövetségi marsai-helyettesek. - Sok 

a pálinka a posta pincéjében. 

AHg ülttel,Youngstownban a 
"kanadai víszki osempészés által 
felvert por, máris még nagyobb 
viszkí csempészési ügyek foglal
koztatják a hatóságokat és izgat
ják a közvéleményt,, \ 

Szombaton ugyanis, miután egy 
Báron Mózes nevii brooklyni, N. 
Y., kereskedő megkisérelte Scott 

« Dávijjl közbiztonsági igazgató 
megvesztegetését, a rendőrség le
foglalt 500 láda bonded (öreg) 
viszkit. A rendőrség letartóz
tatta Baronon kiviil még négy tár 
sát és az automobilok vezetőit is. 
Mindnyájan Pittsburgh iaknak val 
lották magnkat. Később szabadon 
bocsátották őket. Baront 6000 
dollár bond alatt engedték el a 
szövetségi kormány emberei. 
Szerdán ismét elfogták, mert 
Scott igzagatő megvesztegetés 

ti vádját emelte ellene. 
A viszki szállítására Baronnak 

engedélye volt, mert 10 ezer lá
dát. kapott ki egy Pittsburgh i 

A másik elkobzás alkalmával 
127 láda víszki került a "száraz" 
ügynökök és. ftrsheriff kezébe. 
Ez az eset is igen érdekes. A 
sheriffet vasárnap délután érte
sítették, hogy Berlin Center kö
zelében (Youngstowntól 16 mért
földnyire délre, Mahoning me-

Hallgassa meg a Verhovay-Konvenció 
az Amer. Magyar Szövetség Titkárát! 
A KONVENCIÓ MEGNYITÁSA. — AZ ELSŐ NAP EREDMÉNYE, — MEGFIGYELÉSEK;— EGY 

ELHAMARKODOTT HATÁROZAT. — A VEt HOVAYAK KÖTELESSÉGE A MAGYARSÁG 
ÜGYÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA. — ADJANAJf ALKALMAT A&EA, HOGY AZ IGAZSÁGO^ 

Á VASUTAS SZTRÁJK 

ELÉJÜK TERJESSZEK. • t 

JÉ. 
Hétfőn délelőtt nyitotta meg J miszerint $ konvenció hallgassa j Az az Amerikai Magyar SzÖ-

rövid bevezető és üdvözlő sza- meg, hogy a Skövetség mit tesz ' vétség, amely felhasználta az el 
vakkal a Verhovay konvenciót 
Daragó József, az egylet főelnö-
ke. Bevezető szavai rövidek, de 
őszinték voltak. Nem kereste a 
hatást. Csak szive sugallatára 
hallgatott, amikor egyszerűen, 

gyében) egy nagy teherautó az keresetlenül tanúságot tett ma-
árokba fordult és hogy a truckon ' gyarságáról. 

I 

t t 
%' 

'áruházból "gyógyszerészi" célok
ra. Mivel a vasutakon most rossz 

forgalom, Báron truekokra kér-
^ ^ te az engedélyt. De az a baj, 

hogy Youngstown éppen az ellen-
•A.kező irányban van Pittsburghtól, 

.-T í <€;' mint Brooklyn. Baronnak ezt 
kell íijajd a biró előtt kimagya-
rázni. A hajósági emberek sze-
ró** Baron a viszkit, ámeíy "tfekr 

a felső seprő rakomány alatt visz 
kivel telt ládákat fedeztek fel a 
környéken lakók, A sheriff azon 
nal odarobogott autójával és el
fogta a truck vezetőjét és segéd
jét. Ugyanakkor egy másik, szín 
tén seprővel megrakott truck kö
zeledett, A sheriff emberei ezt 
megáfllitották és szintén viszkitf 
ládákat találtak a seprők alatt. 
Az esetet még érdekesebbé teszi, 
hogy a truck mögött 
gépben a pittsburghi 

.marshall két segédje ült.- Dacára 
magas hivataluknak, ezeket is le
tartóztatták. A helyettes mar
shalok azt állították, hogy ők 
gyanúsították az előttük haladó 
truckot és azért követték, hogy ki 
tud iák, hogy a viszkit hová szál
lítják* A sheriff azonban nem 
hitt nekik, mert, automobiljukban 
szintén talált Viszkit, amelynek 
ugyanazon védjegye volt, mint a 
truckokon * lefoglalt viszkitnek 

Nem kívánunk mi itt részletes 
tudósítással szolgálni az első nap
ról, sem az azután következő na
pokról. Beszámolnak a gyűlé
sekről a napilapok. Mi itt csak 
észleleteinket akarjuk elmonda
ni. Talán tanulságul szolgálnak. 

De térjünk vissza Daragóra és 
az ő magyar érzésére. Megválasz 
tották közben gyülésvezető el-

a magyar népért, •— testvéreink-! mult évet barátok szerzésére. Az 
ért és hogy mft szándékozik ten- ! az Amerikai Magyar Szövetség, 
ni a jövőben. ^ 

A delegátus urak talán kissé 
türelmetlenek vpltak. Talán en
nek tudható be a lesújtó határo
zat. Géressy Sándor, a 108-ik fi
ók delegátusa, kötelességét telje-
sitette, amikor evvel a felterjesz
téssel élt, mert «rres,őt 270 Ver
hovay tag felhatalmazta. 

Talán rossz időben került a 
nagygyűlés elé, ez a javaslat, de 
még akkor sem 'lett volna szabad 
azt oly ridegen elutasitani, ha
nem az udvariasság határain be
lül legalább oly értelmű határo
zatot kellett volna hozni, hogy ab 

nőknek Zámbory Sándort Trenton jban az esetb€n> hogyha futja idő
ből, akkor az egylet hajlandó lesz 
a szövetségi titkárnak szót adni. 
Ezt a hibát, mely szépségfolt az 
idei Verhovay konvención, még 
jóvá lehet tenni, 

egy túra [ ból. Daragó félre áll. Leült tiszt
szövetségi itársaival a ''vádlottak padjára," 

amint a tisztviselők asztalát egy 
elmés kollegánk elnevezte. Iga
za is volt, mert már a délután fo
lyamán röpködtek a vádak, ami
kor Kartöry főellenőr ur felol
vasta szenzációsnak már előre be
ígért vádiratát, akarjuk mondani 
jelentését. A régi delegátusok 
ismerik Kartöryt, már megszok
ták kirohanásait elmúlt konven
ciók idejéről. Az ujaknak, a kor 
szelemének megfelelően, tetszett 

melyet ma amerikai barátai révén 
szivesen hallgatnak meg Wash
ingtonban. Igazán most nyilik 
meg az alkalma, hogy értünk és 
otthoni véreinkért valamit te-
gy<». 

De az amerikai barátok és jó
akarók egyre növekvő tábora nem 
elég akkor, amikor a magyarság 
közömbösen viselkedik a Szövet
séggel szemben. Ha a magyar 
nem karolja fel a Szövetséget és 
nem ad a leghivatottabb tisztvi
selőnek arra alkalmat, hogy fel
világosíthassa 25,000 amerikai 
magyar képviselőit a végzett 
munkáról és a jövő terveiről, ak
kor az amerikai magyarság meg
marad azon átkos tévhit mellett, 
hogy a Szövetség nem jó, az nem 
kell és pártolni nem érdemes. 

Delegátus urak, pedig meg kel
lene halhatni azt az igazságot, a 

Mit is akar az a szövetségi tit-

A sztrájkolok helyét más munká
sokkal töltik be a vasutak. — J$r 
vul a helyzet. — A gyárak körül

belül félerővel dolgoznak. 
Az utóbbi két hétben nem állott-

be nagyobb változás á vasutas 
sztrájkban. A sztrájkolok sorai 
nem rendültek meg, mire a vas
úttársaságok kijelentették, hogy 
8 sztrájkol ókat elbocsátott mun
kásoknak tekinti és helyeiket be
töltik felvett uj emberekkel. — 
JEbben az akcióban segítségükre 
van a vasutasok szervezete, amely 
nem rendelte el és igy nem is
merte el a sztrájkot. A youngs-
towni öt hatalmas fővonalon az 
uj emberek félfogadása óta meg
élénkült a forgalom ^de ez jtA? 
völról sem rendes. 

Az Erie vasúttársaság volt az 
első, amely erélyesen lépett fel és 
a mult héten mintegy 300 uj em
bert vett fel. A felvételeket a 
héten 500-ra szaporította. A P. 
and L. E., amelyen jó ideig egy 
kerék sem fordult, szntén mun
kához látott. A B. and O. & 
Pennsylvania, valamint a N. Y. 
O. társaságok vonalain dolgoztak 
azelőtt is és a viszonyok javultak. 

Azonban szén még mindig nem 
érkezik ^ elegendő Imennyiségben, 
mert inas összekötő vasutvonala
kon, amelyek a bányákhoz ve
zetnek, még mindig vannak szór
ványos sztrájkok és igy a hatal
mas ipari telepek nem merik üze
müket fokozni. Dacára annak, 
hogy "íi gyárai^ öt évre el vannak 
látva rendelésékkel, az idén már 
nem is számítanak teljes üzemre 
amelyet ugy sem volnának ké»-
peselc felvenni^ mert a munkás
hiány igeiig nagy volna toflj!es 

Elfogták a rendőr 
fekete gyilkosát 

Willie Smith, az t. yonngstowld 
rendőr gyilkosa kézrekerült. — 
Másik áldzata még a Szent 

. zsébet kórházban fekszik. , 

a fílét- kovuiltrr>H^v4tatnokSl" ifi be- f an- '•'•étes1 ellen^kr hai!^**'"'nt3SÍnt 

v 

alig 28 dollárba kerül ládánkint, 
az uton "el akarta veszteni," il
letőleg azt jelentette volna, hogy 
útközben ellopta a truckokat va-
laki a viszkivel együtt. Tgv akart 
500 ládát Youngstownban elvesz
teni, ahol ügynökei állítólag po
tom száz dollárért ládánkint már 
mind eladták a viszkit. De félt 
a youngstowni "dry" közbizton
sági igazgatótól, azért állítólag 
felajánlott neki $5-t ládánkint. ha 
a youngstowni rendőrség nem ke
resi valami nagyon a truckokat 
meg a viszkit a bejelentendő "el
lopás" után. Scott igazgató 
azonbanv túljárt Báron eszén és 
keresztülhúzta terveit, pedig azok a hat<)S»g°k 
nyeresége a tízezrekbe ment vol
na. Az igazgató a polgármester 
titkárát eldugta szobájába és az 
végig hallgatta a vesztegetési 
ajánlatot. Szombaton délre ta
lálkoztak Báron és Scott egy kínai 
vendéglőben és ott Báron átadott 
ífí2500-t Scottnak, mire a közelben 
ólálkodó városi detektívek letar
tóztatták Baront. 

u. 

Szezonzáró előadás! 

hozták a dzsélbe és csak másnap 
bocsátották őket szabadon egyen
kint 3000 dollár biztosíték alatt. 
A truekok vezetőit egyenkint 
$2000 bond alá helyezték. A két 
ügyben a washingtoni hatóságok 
a legszigorúbb vizsgálatot indí
tották. 

A lefoglalt viszkit és a szintén 
lefoglalt automobilokat a szövet
ségi hatóság ügjmökei vették 
gondozásba. A viszkí. mely mai 
árak mellett a dollárok százez
reit éri, a youngstowni posta pin
céjében van. Ugyanott van 50 
herdó legfinomabb pálinka, ame
lyet mésr februárban kobozták el 

MUNKÁS LÉTSZÁM 

A kereskedelmi és iparkamara 
statisztikai hivatala jelenti, hogy 
New York államban, 1648 külön
böző vállalatnál, 615,000 gyári 
munkás van alkalmazva, kiknek, 
a heti fizeés összegezve meg
haladja a 16,000,000 dollárt. 

Szezonzáró előadás! 
AMERIKAI MAGYAR SZÍNTÁRSULAT 

IgírtgaMIff Kövessy Mihály és Sipos Jenő. Rendező: Horváth üCaJoa 

192Q május hó 26-án | 
szerdán este 8 órakor 

YOUNGSTOWNBAN, A KOSSUTH KÖRBEN 
Színre kerül: 

0 0 

A TANCOSNO 
Látványos operett 3 felvonásban. 

^ nagyérdemű közönséghez! A szezon befejeztével nem mulaszthat- . 
jük él, hogy hálás köszönetet ne mondjunk ugy a magunk, mint a társulat o 
minden tagja nevében a színházpártoló közönségnek irányunkban tanúsí
tott szives támogatásért. Midőn utoljára lépünk a szinpadra e szezonban, 
arra kérjük nagyrabecsült közönségünket, hogy tartson meg bennünket 
továbbra is szives jóindulatában és ha a jövő szezonban ismét körükbe 
érkezünk, támogasson továbbra is azzal a szerettei, mint eddig tette ve
lünk szembea. Végül még azt kérjük, hogy szezonzáró előadásunkon mi
nél nagyobb számban keressék fel előadásunkat, hogy igazán feledhetetlen 
emlékkel mondhassunk: "Isten veled"-et a viszontlátásig. 

A színtársulat összes tagjainak nevében: 
' KÖVESSY MIHÁLY <s SIPOS JENŐ Igazgatók. * 

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

Jegyek előre válthatók Gagyl Jánosnál és a szokott magyar helyesli. 

lelkesen megtapsolták. 
Délelőtt még csak ugy tolong

tak a sürgőssági hátráí.tató in*, 
ditványok. ' A delegátusok SZÓM 
nokoltak, ki a tárgyhoz, ki meg 
nem. Eeryesek mindenáron még 
a napirend előtt készültek ott
hon betanult mondókájuk elmon
dására. Volt olyan is, akitől az 
elnök kénytelen volt a szót meg
vonni. De az erélyes és a parla
menti szokásokkal ismerős elnök 
igen ügyesen vezette a gyűlést. 
A szokottnál talán kissé többet 
végeztek az első napon, mert mind 
iárt felemelték a napidijakat öt 
dollárról nyolcra, már hogy a 
"becsületben és a zsebben hiba 
ne essék." 

* • • 

Daragó főelnök úrról tudtuk, 
hogy jó, i«?az magyar sziiletésü 
amerikai, akinek nem von az el-1 
fogultság, — legyen az felekezeti1 

vagy osztályi, — hályogot szeme 
elé. Elnöki jelentése igazolta 
mindezt. Becsületes, egyenes, 
kemény magyar szó volt. Meg
mondta Daragó, hogy a Verhovay 
egyletnek nemcsak saját belső 
ügyeit kell rendben tartani és 
azokat ugy vezetni, hogy az egy
let 25 ezer főnyi hatalmas tábor 
tagságának érdekeit előmozdítsa, 
hanem megmondta azt is, hogy a 
Verhovay egyletnek, mint az ame 
rikai magyarság legnagyobb 
szervezetének erkölcsi kötelessé
gei vannak, amelyeket elhanya
golni éppen olyan bün volna, 
mint az eervtet belső ügyeit roifíz 
uton vezetni. 

Tisztelet Daragó főelnöknek 
egyenes szavaiért, ami lecke azok 

mely a Verhovay egylet konven-
kár? Talán ezVkérdik a"delegá-1 oi6Ía elé kéri bebocsátását. Nem 
tus testvérek. Mi nem tudunk !ártana- ha "^hallhatnák a szibé 
erre határozott választ adni. Azt riai mentő akció valódi hites tór~ 
csak Dr. Pesenlehner titkár ad- ténetét- Ncm ártana arró1 meS-
hatja meg, de a ntí szerény véle- j győződni, hogy a Szövetség DOL- üzem esetén. Az vitóbbi két hét-
menyünket azért elmondjuk, hogy jG0ZIK; e^becsületes. magyar ér- j bfn Tigyanis Yovingstown beván 
miért 
nak, hogy 
meghallgatást & fijgövet&ógi 
titkárnak. " 

Az Amerikái Magyar Szövet

ik olx fontosuldeket és vódő MUN *""" ' xr Á rr \ -s<" 
a Verhovay egylet 

Az Amerikai Magyar Hírlap
tól távol áU az, hogy a konven
ciót bármiképpen is befolyásolni 
akarná. Nem az a szándék ve
zette szerkesztőnket, aki maga is 
egyike a Verhovay egylet 25 ezer 

(közkatonájának. De tartozunk 

ség 12 éves. 12 év alatt sokat 
nem tett, de amit tett, azt mind 
jóhisZemüleg, az amerikai mat 
gyarság érdekében tette. Most alig 
egy éve, hogy a Szövetség nagy|a Szövetség ügyének felemlitésé-
munkába, céljának megfelelő |vel abbó1 12 eS7 okból, hogy szi-
munkába kezdett. Ezt köteles- vünkön viseljük a magyar faj ér-
séfrezerüen jelentette Daragó fő- j dekét. Nem hamis hazafiasság 
elnök. Neki alkalma volt erről vezeti toKunkat, hanem egy nép 
meggyőződni és kötelességét tel- A magyar nép igaza pe 
jesitette, amikor az alkalmat nem 
szalasztotta el. 

Az Amerikai Magyar Szövet
ség ma harcban áll az igazság
ért. Ugyebár semmi sem lehet 
rossz, ha igazság van benne? 
Tudják a delegátus urak, hogy 
a Szövetség kinek az 
száll sikra? 

Az igazság, amelynek a Szövet
ség a bajnoka, a magyar nép 
ügye. A mi ügyünk, amerikai1 

magyarok, Verhovay tagok ügye. 
Nekünk, a fogadott amerikai ha
zának hűséget esküdött polgárok 
nak éppen ugy érdeke, hogy a 
magyar név, a magyar származás 
igazsága megvédessék, mint ér
deke a magyar nemzetnek, a 
melynek testéből kiválva Ameri
kába jöttünk. 

Nekünk amerikai magyarok
nak éppen ugy árt a magyar név
re, a magyar származásra szórt 
rágalom és gyalázat, mint árt an 
nak a népnek, amelynek a leszár
mazottai vagyunk. Azt pedig 
nem tagadhatja le senki sem, hogy 
szórnak reánk gyalázatot és rá
galmat. Népünket pedig ugy be-

i ím ~ T4. i i feketítették a világ szeme előtt, nak, akik nem latnak az orruk . 
i- ' "i íll ' ii hogy ma az olahnak, a racnak, es hesyenel tovább es nem akarnak ,^ L 

digf a Verhovay egylet igaza. A 
konvenció nem választhat magá
nak nemesebb erkölcsi célt és 
szebb jelszót, mintha kimondja, 
ho<ry az IGAZSÁG VÉDŐJJ& js 
PÁRTOLÓJA les*. 

Gondolják meg az ügyet, Verho-
iffazáért j va7 delegátusok, tagtestvérek és 

Ragyar származású férfiak. 
ADJUNK SZÓT AZ IGAZSÁG

NAK! 

VÁD ALÁ HELYEZTÉK A 
STRUTHERSI BANK 

HŰTLEN PÉNZTÁRNOKÁT 

tudni magyar ügyről, magyar 
testvérről és magyar vérről. Alig 
néhány órával Daragó szavai 
előtt, amely rzavakban megemlé
kezett arról a munkáról, amelyet 
az Amerikai Magyar Szövetség a 
helyes uton indított meg, a nagy
gyűlés csaknem egyhangúlag és 
zsörtölődő mesrjegyzések közepet
te utasította vissza a youngstowni 
108-ik fiók egyhangú határozata 
alapján beterjesztett javaslatot, 

a tótnak nasryofcb a becsülete, 
mint a magyaré. 

# * 

Nem kell ezen sértődöttem fel
hördülni, delegátus urak. Az 
i?azság fái. A rágalomnak ed
dig csak egy ellenfele van és az 
az igazság. Ennek az igazságnak 
F?(Vgálatába szegődött az Ameri
kai Magyar Szövetség. Nem a 
régi, de az uj, munkaképes, tett
revágyó Szövetség. | , 

A Mahoning megyei nagy es
küdtszék szerdán déután végzett 
munkájával és szenzációs jelenté
sét azonnal benyújtotta Anderson 
megyei törvényszéki birónak. A 
92 vád alá helyezés közül a legér
dekesebb a Bruce B. Campbell, 
struthersi bankpénztárnok ellen 
emelt 14 vádpont, amelyekben a 
hűtlen pénztárnokot 610 ezer dol
lár elsikkasztásával vádolják. 
Campbell, aki jelenleg 75 ezer 
dollár biztosíték alatt szabadlá
bon van, saját céljaira és olaj-
spekulációkra forditotta a bank 
pénzét a vádirat szerint. Ügyé
ben a főtárgyalás nemsokára meg 
lesz. A Struthers Savings Ban
kot már hetekkel ezelőtt átvette 
az állami bankfelügvelőség és 
most folyik a bank felszámolása. 
A betevők pénzük nagy részét 
visszakapják. Legalább igy ál-
litia a?t a bank felszámolását ve
zető állami felügyelő. A betevők 
kozt sok a bevándorlott munkás, 
pórésziik tót, de van magyar is 

frfcöztüte' v >• 

8000* indult útnak az ó-haza felé 
A legjobb bizonviték arra, hogy 

a gyárak nem szándékoznak na
gyobb erővel dolgozni, mini 
iizpmképességük 75 százaléka, ab 
ban található, hogy James A 
Campbell, a youngstowni Sheet & 
Tube Company elnöke, nvilatko 
zat utján kijelentette, hogy a ve
zetőség kénytelen volt az irodai 
személyzetből is elbocsátani, meri 
az üzem teljes felvételére éblier 
a7. évben nincs kilátás. 

Hozzájárul a rossz ipari hely
zethez. illetve azt felidézi, a nagy 
waggon hiány a vasutakon. A 
sztrájkok igen sok vasúti kocsit 
egyes állomásokon vesztegeltet 
nek. A forgalom az utóbbi négy 
év alatt, megkétszereződött, ^d' 
övvel nem tartott lépést az uj ko 
esik gyártása és igy ma a nemzet 
mintegy 280.000 vasúti kocsit nél 
kiilöz a forgalomból. Kevés kiU' 
tás van arra. hogy ezekt még f\? 
idén mind elkészítsék, ha kapnak 
<i vasutasok kölesönt, hogy ren
deléseiket fedezni tudják. A nagy 
waggon hiánv arra késztette a? 
Interstate Commerce Commis
sion t, amely talán a legjnbbar 
megfelel egy vasúti minisztérium 
nak, hogy szigorú rendeletekben 
a nyugati államokba küldje ? 
zárt kocsikat, hogy még a ta
valyról fenmaradt termést kelet 
re szállítsák, viszont elrendelték 
ho#gv az őszi szén sztrájk alatt a 
nyugatra került és azóta ott tar
tott nyitott kocsikat hozzák visz 
sza ebbe a kerületbe. Á rendele 
tek dacára sem várható a.rende-
forgalom helyreállása és job* 
munkaviszony az ősz beállta előtJ 

és már most jó lesz készülni a jö 
vő télre, amikor egészen biztosar 
szénhiány lesz az Unió nem egy 
vidékén. E ; * , 

A sztrájkolok "még mindig bi 
zakódnak, hogy a törvény alap
ján fölállított vasutas munkás 
ügyi bizottság elismeri uj szerve 
zeteiket, és követeléseiket. Szer
dán azonban ujabb csapás érte 
őket, mert a bizottság kijelentet
te, hogy addig, mig a sztrájkolok 
a törvény értelmében vissza nem 
térnek munkába, szóba nem álla-

%aá velük. • >' -' 

Mult számunkban részleteseit , 
beszámoltunk arról a gyilkosság
ról, a mely East Youngstownbíitt, 
történt. A bűntény áldozata 
John Constantino olasz szirma* 
zásu rendőr volt, a kit Moritis 
Hevman, 22 Madison streeti ke- . 
reskedő szolgája, egy Willie . 
Smith fcevü púpos,aégert&gyoa~ 
lőtt. < ;• _, 

Amint annak idején megírtuk^ 
ugy az east youngstowni, mint pe 
dig a youngstowni rendőrség szé- » 
leskörii nyomozást indított meg% 
gyilkos elfogatására, sőt még a. 
messzebb fekvő nagyobb és kisebb 
.városok rendőrségeit is felkérték 
a közreműködésre. - ^ 

Annál nagyobb meg||*; 
petés, a mikor hire terjedt annak, 
hogy a gyilkost East Youn^#-
townban fogták el és pedig egy 
asszony bemondása alapján, ki a-
gyilkos Smithet május 15rén dél
után 4 óra körül látta az utcán. 
Bár nem is sejtette, hogy ki lehet* 
de a viselkedése olyan gyanta 
volt, hogy jónak látta erről az *. v 
youngstowni readQ?$ége4 
teái 

r *•>>*'* i j J 
Fetsch rendőr, a ki leghama

rább szerzett tudomást erről, 
ga mellé vette Putka és Hvijea 
rendőröket és a néger után siet
tek. Csakhamar híre terjedt an
nak, hogy Constatino rendőr gyil
kosát üldözik és neliány pillaliit 
-Glátf már-Yfigy fíZá* \rml)rr sietteti 
az üldöző rendőrök segítségéit!. 
Fetsch rendőr nemsokára utói
érte a gyilkost, akit megadásra 
szólított fel, azonban a fekete 
gyilkos futásnak eredt, mire a 
rendőr utána lőtt. A golyó talált 
és a néger elterült a földön. A 
rendőrkocsi szintén hamarosan a 
helyszínen termett és a gyilkost 
a youngstowni megyei börtönbe 
vitte., Ez annál is inkább helyes 
volt, mert East Youngstownban 
hire terjedvén a dolognak, nagy 
néptömeg gyűlt össze az ottani 
rendőrségi épület előtt és nagyon 
valószínű, hogy kiszabadították 
volna a gyilkost csak azért, hogy 
meglincseljék. 

Smith "Williet először a City 
kórházba vitték, a hol az orvosok 
megállapították. hogy Fetsch 
rendőr golyója mindkét lábszárát 
keresztül fúrta. 

Nemsokára n gyil
kosnál H. H Hull megyei ügyész 
és Paul E. Lyden megyei detek
tív, kik előtt Smith bevallotta', 
hogy ő gyilkolta meg Constanti
no rendőrt, de azzal védekezett, 
hogy be volt csípve. A bíróság 
ennek a vallomásnak az alapján 
fogja gyilkosság cimén megindí
tani az eljárást a púpos néger 
gyilkos ellen. • ^ • 
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ZDILL ANDRÁSNÉT EMBER
ÖLÉSSEL VÁDOLJA A TŐR-

- - •: , VÉNY ~ 

Zdill Andrásné east youngs
towni magyar asszonyt, aki urát 
nehánv hét előtt agyonlőtte, a 
nagyesküdtszék közönséges em
berölés (manslaughter) vádja alá 
helyezte. Az asszony e napokban 
Anderson bíró elé fog kerülni, a 
ki megszabja a biztosítékot, amely 
alatt a főtárgyalásíg szabadon 
bocsátják. Az eset nagy izgalmat 
keltett akkoriban az east youngs
towni magyarság körében. Zdillné 
mostanáig a . megyei börtönben 
volt. Abban az esetben, ha el
itélik, büntetése egy évtől husz 
évig terjedő fegyház. Az asszonyt 
Friedman József magyar ügyvéd 
v é d i .  -  "  -  •  ^  * • -
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