
^ *#" '* < "  i-'^y-jy-^, "  v , s ^  ^ - ^ y * f t r vy-^f;>7rT>^c*'^^ -„v-f 
' t 4 '{ * ^ < >t '  * ' * * '~ '  K' • • , - ,. "••• , , * 

ÉS*' - ' ^' ' • * < / - ' » " ? •' . , f ^ * „*:', 5. .;v •V''-:';- ' 
f-

£$»*' 

s ./• 

5  

^5 ••, 
?'i" 

r - .  f^r . 
& 

" fc 

/ A M  t R I  C A N  
VOL. XI. £ vr \>w «f1 

*iZÁM. 

MIR 
J O U R N A L  

•v^u ̂  f ̂  ̂  W" 
• . • ' •; •• .n:- • - '>•-" 

* *. V St': -ylv 'V- V " ' <-1^| * a $ pi"* * < « T 
* * - < •» e ~ \ ^iV; 

'**'. < <"* jK~ *. *n "v tb 

^ t-^ Í *v^ „>> - • - '• -r> \i 

I V ' - U ^  .  » . . v  •  - ; y ,  
/£ *#, • *"'* v - | , n| 

' "* . > f - ,Ci - T* ''">£ 

J* 

?«i -J$ 
vi 

I  .-'a 
MÍMÍÉ11 

Published Each Thursday. — Megjelenik minden csütörtökön. YOUNGSTOWN, O., 1920 MÁJUSA 

Mit C^Al íalnak otthon. 
*  t  ' 1 I L  ,"). 

1 <'if&einelvéiiyék & legújabb hazai lapok napi ljt^reib'ől.) 

FELMENTETT FÉRJGYILKOS I KIVÉGEZTÉK A FÉRJGYIL-
ASSZONY KOS 

Sátoraljaújhelyről jelentik: A 
sátoraljaújhelyi törvényszék sta-
táriális bírósága most Ítélkezett 
Simái Andrásné, szül. Keltner 
Magdolna felett, ki pár nappal ez 
előtt férjét, valami perpatvarból 
kifolyóan dulakodás közben meg 
fojtotta. A biróság zárt tárgya
lás után az asszonyt a vád és kö
vetkezményei alól felmentette, mi
után beigazolódott az, hogy a meg 
gyikolt ember erős alkoholista 
és szívbajos volt, akit már a dula
kodás izgalmai is megölhettek, a 
nélkül, hogy a halált fojtogatás 
idézte volna ?lő. A felmentett 
asszonyt nyonjban szabadlábra 
helyezték. 

HÁNY HALLGATÓJA VAN A 
BUDAPESTI EGYETEMNEK? 

A budapesti egyetem kvesztori 
hivatala kimutatást készített a 
mostani tanévre beiratkozott hall 
gatók számáról. Eszerint hittan
hallgató 0.1, joghallgató 959, or
vostanhallgató 2553, bölcsészet 
tanhallgató 899, gyógyszerész-
tanhallgató T. éves 27, TI. éves 58, 
a beiratkozott hallgatók létszáma 
összegen 4589. A beiratkozott 
hallgatók közül a nők száma hoz
závetőlegesen .TOO—400. Zsidó-
vallásu hallgató álitólag tíz ke
rült felvételre, ezeket iazonban 
csak ideiglenesen irták be. Az 
igazoló-eljárást folyamatba teszik 
ellenük. r * 

KORCSMÁROSNÉT 
[VÉR&X 

ES 

A budapesti büntetőtörvény-
szék mint rögtönitél ö biróság dr. 
Nagy Béla elnöklésével a mult 
napokban hirdette ki Varga Ká-
rolyné és társainak bűnügyében 
az Ítéletet. Vádlottak, mint is
meretes, ez év március 31-én éj
jel Varga Károly vendéglőst 
korcsmájában megölték. A rög
tön itélő biróság a férjgyilkos asz-
szonyf bűnösnek mondotta ki 
gyilkosság bűntettében mint tet
test és fivérét, Kovács György 
csapost gyilkosságra való felbuj-
tás bűntettében mint tettest, és 
ezért mind a kettőt kötél általi 
halálra itélte. A biróság a ke
gyelmi kérvényeket elutasította 
és a halára ítélteket a gyűjtőfog
ház udvarán kivégezték. 

APÁM ENGEM TALÁLT EL' 

HETEDHÉT ORSZÁGBA 
^ SZÓLÓLAJtöDAJLOM 

"****'" "<• 

Ai jó idők legendája, a he
tedhét országra szóló dinom-dá-
nom azért valóra éled néha még a 
mai szűk viszonyok között is. A 
miskolci Reggeli Hírlapban olvas
suk. hogy a Füzesabony mellett 
levő Mezőtárkányban férjhez 
ment a biró leánya és a lakzin a 
j«\étvágyu vendégek nyolcvanezer 
korona értékű élelmiszert fo
gyasztottak el. A lakodalmi ebéd 
hez egy marhét, két borjut, egy 
sertést, öt juhot, harminc tvukot. 
temérdek kacsát és libát vncrtak 
le és Egerből nyolc hektoliter 
bort hozattak, hogy legyen mit 
üríteni a poharakból az ifjú pár 
egészségére. (Budapesten pedig 
éheznek. Szerk.) 

ÖRÖM A VAGONVÁROSBAN. 

Náiry volt a vigasság a nyuga
ti pályaudvar menekült városá
ban a vagonlakók gvérekei kö
zött. Az egyik raktár mellé tolt 
vagon elkezdett csepegni. A sí
nek között játszodazó gyerekse
reg bizalmatlanul nézte a pirosas 
folyadékot, mely nagy tócsákba 
gvült a kavicsos homokon. Egy 
vállalkozóbb lurkó megkóstolta a 
rryanus valamit s ugy találta, 
hogy ez a valami bizony nagyon 
,ió. nagyon édes, ez málnaszörp. 
Azóta állandóan az édes vagon 
körül tolong a gyereknép s gyűj
ti csészékbe, fazekakba, üvegekbe 
az ingyen édességet A kocsi 
meg, mintha csak Rzive volna, 
e»yre bőségesebbén adja ajándé
kát az édességre éhes apróságok
nak. 

A Lujza-utcai Nagy-féle Ven
déglőben egy társaságban ivott 
Vogel Tstván rendőr. Már meg
lehetős ittas állapotban volt, mi
kor bejött a vendéglőbe felesége 
két gyermekével. Az aszouv fel
szólította férjet, hogy menjen 
haza. A részeg ember szóváltás
ba elegyedett feleségével, mire 
az asszony ínegdorgálta. Erre 
Vogel hirtelen kikapta táskájá
ból revolverét, a mely abban a 
pillanatban elsült. A golyó Vo
gel rendőr 12 «ves Károly nevü 
fiát találta elA golyó a fin 
jobb vállán hatolt be és a hátán 
jött ki, innen a szamszéd asztal-
miT i«w; *éwp sr ház
vezetőnőt találta, íi kinek mellé
be fúródott. A fiu, a mikor a 
írolyó érte. apja nyakába borult 
és azt mondta: apám engem ta
lált el. Az eset kijózanitólag ha
tott a rendőrre s mindjárt maga 
vitte el fiát a Dologházi kórház
ba, a hol azonban a fiu nemsoká
ra meghalt. Srift Máriát súlyos 
állapotban szállították a kórház
ba. Vogelt előállították a főka
pitányságra, ahol őrizetbe vet
ték. 

SZERB KEGYETLENSÉG 

Kula és Oservenka bánáti köz
ségekből a sváb parasztlegények 
küldöttségben indultak a zombo-
ri alispánhoz, hogy tiltakozzanak 
a most elrendelt sorozások ellen. 
A szerb katonaság körülfogta 
az országúton a védtelen sváb le
gényeket, sortüzet adott rájuk és  
közülük tizennyolcat halálosan 
megsebesített. 

Hogy a szerb hatóságok min
den esetleges felkelési mozga
lomnak elejét vegyék, szerb, mon
tenegrói éR albán csapatokat te
lepitettek le a színmagyar köz-
•iégekbe és a sváb falukba. A 
szerb hivatalos lap egy rendele
tet is közöl, amely Szerbia terü
letéről kiutasit minden olyan 
egyént, aki eddig még ftetii $ette 
le a hűségesküt. 

ELBÚCSÚZTAK EZ ÉVRE A 
NEW YORKI SZÍNÉSZEK 

MEGSZŰNTETETT 
MAGYAR LAPOK 

A -• nasryváradi oláh hatóságok 
hazafias szellem eimén megtiltot
ták Széchényi püspök lapjának, 
a Nagyváradi Tiszántul-nak meg
jelenését. A megszálló oláh ha
tóság arra akarta kötelezni a 
"Nagyvárad" eimii újságot, hogy 
Oradea Mare-ra változtassa át ci-
mét. Minthogy a lap kiadója és 
szerkesztője ezt megtagadta, ú 
lap megjelenését megszüntették. 

Szerdán este mondtak bucsut az 
őszi viszontlátás reményében a 
new yorki színészek a Kossuth 
Körben megjelent gyér számú kö
zönség előtt. A bucsuelőadáson 
bemutatták "A Táncosnő" cimü 
operettet. Akik ott voltak, egy
hangúlag azt mondották, hogy ez 
nz előadás egyike volt a legiobbak 
nak. Kár, hogy a közönség nem 
volt nagyobb, de az idén elfárad
tak a youngstowniak a sok szin-
házjárásban. A közönség az ősz
szel ismét viszontlátja kedvenceit, 
akik ezen az uton is köszönetet 
mondanak a youngstowniaknak 
az év folyamán tanúsított pártolás 
éyt. • . „* i 

x ' - ••••*/' 

A "Cinka Panna" ^előadásának 
megérdemelt nagy sikere volt. 

Szezonzáró kabaré. IA munkaviszonyok 
A Roátftth Kör mftkédveMH va-
aárnap este remek előadással vár
ják * magyar közönséget. — Éj

fél után tánc lesz. 

ÓRIÁSI KÖZÖNSÉG TÖLTÖTTE BE A KOSSUTH KÖR NAGYTERMÉT 3ÍÉTFÖN ESTE —A GYER
MEKSZEREPLŐK KITŰNŐEN ÁLLOTTÁK MEG A HEGYÜKET. V REMEK DALOK ÉS 

TÁNCOK 

Youngstowii 5 magyarságénak 
még aligha volt olyan élvezetes r dent megtettek, hogy a darab si 

kön kívül azok szülei, akik min-

estéje, mint hétfőn a Kossuth 
körben, amikor a legnagyobb
részt amerikai születésű magyar 
gyermekek előadták Nt. Goren-
day László református lelkészünk 
a i k a t e ú  t i f  n j f r j á t - H * 4 * a n  
nát." Érdemesnek tartjuk itt 
me?jegyf>zni, hogy Youngstown, 
amely büszke lehet, arra, hogy 
minden magyar ügyben vezetősze
repet játszik, ismét megmutatta, 
hogy magyar szülök amerikai is
kolába járó gyermekeivel meg
kedvelteti a magyar szót, belé
jük neveli a magyar érzést szü
leik volt hazája iránt, és tiszte
lettel tölti el fehér lelkeiket a ma
gyar név becsülete és dicső törté
nelme iránt. 

Youngstown magtalált* 
!yes utat. amelyet ebben az irány 
ban követni kell. Voltak ugyan 
apróbb gyermek előadások a mult 
ban is, de olyan nagyszabású, ne
héz dolgokra még talán senki 
sem vállalkozott sehol sem, mint 
vállalkozott karácsonykor a Szent 
István egylet, amelynek gyermek 
osztálya egy olyan pá^torjáté-
kot hozott szinre, amelyet csak 
felnőttek szoktak előadni. A 
Szent Tstván egylet sikerére most 
ráduplázott a református egy
ház. A "Czinka Panna" komoly, 
tanulságos, de egyszersmind mu
lattató és rendkívül szórakoztató 
három felvonásos színmű, amely
nek előadása bizony felnőtteknek 
sem lett volna könnyű munka. De 
a gyermekek, akiket Gerenday 
Lászlóné angyali türelemmel és 
bámulatos ügyességgel tanított 
be, olyan előadást produkáltak, 
hogy a közönség részéről egyálta 
Iában nem csodáltuk az olyan 
megjegyzéseket: "Ezek a csöpp-
ségek jobban játszanak, mint a 
new yorki hivatásas magyar szí
nészek." 

Természetesen a nagyszerű mun 
kának, a fényes kiállításnak, a re
mek jelmezeknek és a sima, gör
dülékeny/előadásnak óriási si
kere volt, A magyar dal reme
kül csengett magyaí származású 
gyermekek ajkán. A magyar nép 
legszebb tánca, a körmagyar és 
a palotás, amelyet bizony még 
odahaza is ritkán lát már a nagy 
közönség, gyújtó hatást ért cl. 
A legnagyobb dicséret a színdara
bot író tiszteletes uro<n kivül Ge
renday Lászlónét illeti meg. A 
dicsőségben osztoznak a -szerepl5-

kerét előmozdítsák és a reformá
tus egyház elöljárósága, amely 
komoly munkájával hozzájárult a 
fényes sikerhez. 

4 
Az előadást rptrelja tartott tánc 

követte.* s /Hwittj ólc ed v*~ural -
kodott és a fiatalság, no meg az 
öregek is, akik kedvet kaptak 
gyermekeik pompás táncától a 
csárdáshoz, ugyancsak jól mu
lattak Rigó Jóska pattogós ci
gány muzsikája mellett. Az előd
adás értékes erkölcsi sikere mel
lől az anyagi haszon sem maradt 
el. A végelszámolást ugyan még 
n<?m ejtették meg, de a foe vételek 
a 600 dollárt meghaladják. Az 
előadásra az összes ülőhelyek el
keltek és igen sokan állottak. A 
színházi belépőkből több, mint 
$400 volt a bevétel. ^ • 

Rendkívül szép dol<M?, h«gy a 
magyar származású, gyermekek 
előadásából eredő tiszta haszon 
fele jótékony célra, vagy a hazai 
gyermekeknek vagy ia szibériai! 
foglyoknak megy, mig a másik 
fele igen méltóan a református 
egyház orgona alapját fogja sza
porítani. 

De most térjünk át a szerep
lőkre. Mind megérdemli a dicsé
retet. Mind jól tudta szerepét. 
Az a csöppség, aki csak a tánc
ban vett részt, épp ugy megérdem 
li a dicséretet, mint a főszerepet 
játszott Gerenday Tlonka, aki va
lóságos primadonna módjára ját
szott, különösen ki kell emelnünk 
remek, igazán szépen előadott he
gedű számait. Ttt felsoroljuk az 
összes szereplőket, akik páratlan 
igyekezetükkel örökké emlékeze
tessé tették a pünkösd hétfői es
tét. Küllős Margitka, Gerenday 
Laci, Berzi Jolán, Kvíz Kálmán. 
Szabó Esztike, Göncz István. 
Molnár Margit, Tóth Pista, Omeiz 
Vilmos, Molnár Gyula. Eperjesi 
Jenő, Szuligán Margit, Göncz An
na, Batáry Juliska, Balogh Sa
nyi, Gecse Ferenc, Tóth János. 
Oláh Gyuri, Varga Antal, Sebők 
Gizike, Menyhért Tlonka, Göncz 
Riroska, Gerenday Klárika, Ba
logh Erzsike és Menyijéét Annus
ka.; . , v-/:, • . 

Különösen ki ki?!t wtíehrnnk 
négy kis leányt, kik legfiatalab-
bika alig mult 3 éves, mig leg-
idősebbike még nem ért« el a 6-
ik életévét. Ez a négy csöppség, 
névszerint Menyhért Ilonka és 
Annuska, Balogh Erzsike és Ge

renday Klárika, oly pompás ma
gyar táncot jártak, hogy a közön
ség nem győzte csodálni és tap
solni őket. A remek körmagyart 
a következők táncolták: Küllős 
Margitka, Berzi Jolán, Szabó 
Esztike, Molnár Margatka, Ge
renday 'Tlonka, Sebők Giza. A 
lánykák méltó partnerei voltak a 
következő fiuk: Gerenday Laci, 
Kviz Kálmán, "Tóth Pista, Omeiz 
Vilmos, Balogh Sanyi és Oláh 
Gyuri. 

Vasárnap <este olyna előadási
ban lesz része a youngstowni ma
gyar közönségnek, mint már régen 
voít. A Kossuth Kör derék mű
kedvelői, akiknek ismét Molnár 
Lajos áll az élén és az újonnan 
al&kitott, de már most is kitűnő 
dálárda együtt olyan műsort fog
nak nyújtani a jóhoz szokott kö
zönségnek, hogy érdemes lenne a 
bspléptidij kétszeresét kérni a je
gyekért. A Kossuth Kör azonban 
ismét visszaállította a régi nép
szerű árakat és az előadásra, va
lamint az azt követő táncra a be-
Iéptidij csak 50 cent lesz fér
fiaknak és 25 cent a nőknek. A 
műsor kabaré számait még senki 
sem hallotta Youngstownban, sem 

] pedig más egyebütt Amerikában. 
J Azok csak alig pár hete érkeztek 
meg egyenesen Budapestről, a hi
res magyar kabarék színpadáról. 
Ne mulassza el tehát ezt az elő
adást annál is inkább, mert utá
na a tánc reggelig tarthat, mert 
hétfőn Memorial Day lévén, ün
nep van és nem kell dolg&zni 
mepni. 

A nyolc számból álló műsort 
Herczeg Ferenc egy nagyszerű 
Víg jelenete vezeti be. a melyben 
Beniczkv Józsefné, Beniczkv Jó
zsef, Jakubey Dzsani és Szabó 
Miki ós szerepelnek. Ezt követi 
a Dalárda éneke, majd egy ének
szóló, a mit Beniczkv József ad 
elő. Az ezt követő "Vers" eimii 
vig jelenetben Beniczky József
né. Jakubey Jánosné, Kolozsvá-
ry Erzsike, Liszkay Gábor, Mező 
Kálmán és Szabó Mihály szere
pelnek. A Dalárda ujabb ének
száma után Beniczky Józsefné. 
Molnár Lajosné, Kolozsváry Er
zsike, Babinszky András és Kán
tor Dani fognak quintettet énekel
ni, az utána következő drámai je
lenetben pedig Jakobev Jánosné. 

Nagy javulás mutatkozik a hé#n 
a gyárak üzemében. — Javainak 
a közlekedési viszonyok. — 

landó munka kilátásban. ^ 

gyermekek, részint pedig a fel
nőttek. Megjegyezzük, hogy a 
szereplő gyermekek mind Geren
day Iiá.szlóné zenetanitványai. 
Haladásukról pompásan vizsgáz
tak le a közönség előtt. Az első 
felvonás közben Kviz Kálmán és 
Gerenday Lászlóné négykézre a 
"Bölcsődalt" játszották, utána 
pedig Gerenday Ilonka Hubav 
rendkívül nehéz "Helyre Kati" 
cimü mestermüvét hegedülte 
édesanyja diszkrét kisérete mel
lett. A ráadást Kviz Kálmán 
szolgáltatta, amikor egy magyar 
népdalt játszott a zongorán. 

A második felvonás közben 
Tóth Erzsike, Gerenday Tlonka és 
Vaskó Tlonka pompás hatkézre 
előadott népdalegyevelegére Tóth 
Erzsike játszott ráadásul még 
egy magyar népdalt, mig Vaskó 
Julia és Gerenday, Lászlóné reme
kül énekelték az Ave Máriát. 

Megjegyezzük, hogy a youngs
towni magyar közönség példás 
összetartását misem igazolja job 
ban, hogy a szereplők között min
den magyar keresztény vallás 
képviselve volt. Ez a helyes, a 
magyar nem ismerhet felekezeti 
különbséget a magyar között. 

A darabban a gyermekek a kö
vetkező remek dalokat énekel
ték: "Sir a Tisza, sir a Duna..., 
Nagy Majtényi Sikon..., Messze, 
messze földről öt koporsót hoz
nak..., Ha a föld Tsten kalapja... 
A második felvonásban: Gyönge 
violának letörött az ága..., Árpád 
apánk ne féltsd őjsi nemzeted... 
Oh ég Ura, kérünk..., Fel, fel, vi
tézek a csatára... A harmadik 
felvonásban: Hogy Babilon vizei 
mellett..., Fakó lovam a Murza..., 
Áldd meg Úristen..., Perelj Uram 
perlőimmel. . . . Boldogasszony 
Anyánk (régi magyar Szűz Máriás 
ének) és Rajta Kuruc Rajta 

Még a felvonások között is 
szebbnél-szebb ének és zeneszá
mokkal kedveskedtek részint a fJakobey Tlonka és Molnár Lajos 

fogják lekötni az érdeklődést. 
Az utolsó számot ismét a Dalár
da foglalja le. 

KIÁLLÍTÁS 

A magyarság bizonyára ismeri 
a Butler Art muzeumot, a nemré
giben a Wick avenuen megnyi
tott gyönyörű fehér márvány ki-
állitási csarnokot/ amelyet Jo
seph C. Butler, a Mahoning völ
gyének egyik legöregebb vasgyá
rosa építtetett a nagyközönség: 
számára. 

Ebben a muzeumban junius 6-
án házimunkák kiállítása lesz. 
Az amerikai közönségnek két hé
ten át alkalma lesz megismerked 
ní a Youngstownban lakó külön
böző bevándorolt nemzetek szebb 
nél - szebb kézimunkáival. Az 
amerikai asszonyok tanidni akar
nak a bevándorolt nővértől. A 
kiállításra Iküldhetnek ' minden
féle női kézi munkát, de különö
sen olyant, amely jellegzetesen 
magyar stilusu (kalotaszegi him- j 
zett ruhák, kötők, párták, ken- í 
dők, párnahajak stb.) Eladásra 
is szánhat tárgyakat az ár megje 
lölésével és azt bizonyára meg if 
kapja. 

A magyar kiállitá# ̂ izetésér: 
felkérték Nt. Gerenday Lászlóné 
tiszteletes asszonyt és Ambrózv 
Mathildot, Várlakv plébános nő
rokonát. Akik tehát azt akarják 
hogy a magyar kiállítás ismét ki 
emelkedjen a többi nemzetiségek 
közül és akiknek volnának ela
dásra szánt tárgyaik, azok lépje
nek összeköttetésbe a fent emlí
tett két hölgygyei, akik pontos 
útbaigazítással fognak szolgálni. 

Magyar asszonyok! Reméljük, 
a magyar név becsületét ismét 
megvédik, v » < 
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A'tiéten végre nagyobb erörel 
kezdtek a gyárak a munkához. A 
vasutas sztrájk következtében be 
állott nagy szén és koksz hiány 
szünőfélben van; Ugyan a vas
utasok nem mentek vissza dol
gozni, de helyüket uj emberek 
foglalták el és a forgalom a vas
utakon a mult hét óta psaknem 
megkétszereződött. • 

A gyárak által kiadott 
sekből megállapíthatjuk, hogy ft 
nagv ipari telepeken a követkeid 
arányban folyik a munka: 

Youngstown Sheet and Tube 
Company. Átlag 50 százalék erő
vel dolgozik. A héten három ko
hójuk dolgozik és az üzemben le
vő koksz kemencék száma 153-ra 
szaporodott. Dolgozik a Bessemer, 
az open hearth kohók fele, mig a 
finiselő osztályok csaknem mind 
üzemben vannak. ; j  

Republic Iron and Stéol Oo, 
Átlflg 60 százalékos üzem. E? a 
gyár hat heti szünet után ismét 
üzembe vette a Bessemer telepet 
és a Brown-Bonnel telep egy ré
szét. Ez által sok magyar mnn-
kás jutott ismét keresethez. A 
haseltoni és lansingvillei tele
peken az üzem olyan, mint a mutt 
héten. . 

A Carnegie Steel Company 
szintén átlag 60 százalékos üze
met jelent. Az Ohio Worksban 
még valószínűleg a héten megin
dulnak az összes open hearth ko
hók. A felső és alsó telepen és a 
McDonald telepen szintén me«|fi|i 
dúltak ii héten a finiselő miUek^ 

A Sharon Steel Hoop Company 
haseltoni telepe teljes erővel 
megy. A lowellvillei telep pedig 
nénteken indnl és jövő hétre tel
jes üzemben lesz. ami szintén sok 
embernek adia vissza a munkát, 

A Brier Hill Steel Company 
szintén fokozta az üzemet 40 szá
zalékra és további javulás várható 
a jövő hétre. A koksz kemencék 
itt mé<r nem indultak meg. 

A Mahoning és Shenango vül-
"vének más városaiból. Girard, 
Kiles. "Warren. Sharon, Sharps-
iillp és Farrellből szintén ^a mun
kaviszonyok nagy javulását jel
zik. ' 

Összevetve a jelentéseket, {ki
tűnik. hogy a Mahoning völgyé
nek 25 kohója közül 1.1 üzemben 
van. A 66 open hearth kohó kö
zül .11 működik, tehát átlag 50 
százalékos az acél termelés. A fi
niselő osztályok valamivel na-
flrvobb erővel dolgoznak. 

A youngstowni vasutakat 
mét kormány fenhatóság alá he« 
lvezték és ennek következtében a 
fenvegető teherkocsi hiány való
színűleg elhárul a közel jövőben. 

' jö 

Az Egyesült Álamok galvani
zált vas és acél lemezek kivitele 
az elmúlt 1919. év utolsó 11 hónap 
jában sokkal nagyobb volt, mint 
az előző 1918. év mind a 12 hó
napjában. 1919. évben 11 hónap 
alatt 77.000,000 font, vagyis 38 
»zer tonna vas és acélárut szállí
tottak tengerentúlra, mig 1918. 
-vben mind a 12 hónap alatt csak 
*>6.772 font, vagyis 28,000 tonna 
volt aa exportált vm m Wr 
l y a .  \  ' v  V " .  
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Canadábló jelentik, hogy 1919. 
évben 66.000 automobillal szapo-
rodott a gépkocsi forgalom, mért 
mig 191S-,ban csak 267,408 autó 
volt használatban, addig 1919-
ben már 334,190 kocsira rúgott a 
használatban levő gépjármüvek 
ízámá* . A 
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