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A Nagybízottság Gyűlése 
A szibériai gTtljtés eredménye: 4315 dollár. — Julius 4-fl?#?lek 
megünneplése. — Az ó-hazai csomagküldés iigyé. — Az egyházak 

és egyletek k özös piknikjt, 

A SZENT ISTVÁN 
EQYLEf GYŰLÉSE 

M 

U  
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A Nagybizottság az elmúlt 
szombat este gyűlést tartott a 
Kossuth Kör termében, a melyen 
a következő testületek voltak kép
viselve: 

Görög katholikus egyház-. Vas
kó Ferenc és Druga János. 

Verhovay Egylet: Debroczky 
András, Hofer András és Géressy 
Sándor. 

Szent István egylet: Habodász 
Qusztáv, Balasko György és Hor
váth Tstván. 

Kossuth Kör: Neményi Miklós, 
Bogdány Gábor és Gagyi János. 

Ref. férfi egylet: Sebők Gábor 
és Dicső B. Tstván. 

Az Amerikai Magyar Szövetsé-
« get dr. Pessenlehner Antal, a Sza

badságot Mihók Sándor képvisel
te. A Nagybizottság magános 
jtagjai közül jelen voltak Éber Pe 
reme és Buky Mas. Károly. 

Az elnök megnyitja a gyűlést, 
a mely után felolvasták a múlt 
Ülés jegyzökönyvét, a melyet el
fogadtak. 

Az első pontot a szibériai gyűj
tés összegezése képezte és a pénz
tárnok jelentéséből megtudtuk, 
hogy a bankban 1106 dollár és 67 
e#nt van kezelve a szibériai fog-

nk pénze alapján. Ezen Összeg 
gyűlés folyamán megnövekedett 

208 dollár és 33 centtel, a mely 
összeget a helybeli három magyar 
egyház tagjai, a református férfi 
egylet és az előzőleg befolyt ado
mányok 21)15 dollárra emeltek. 
Ezen szóban forgó adományokat 
jflár előzőleg nyugtáztuk lapunk
ban, ig.v tehát felesleges újból ki 

>M#*M%F. .*>*• a»»*atw»k.. • — 

A yungstowní 
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Titkár felolvasta a vladivoszto-
ki dán követség lapunkban már 
leközölt azon levelét, a mely új
ból elismeri a 2000 dolláros gyűj
tés átvételét. A gyűlés tudomá
sul vette az átiratot. 

Elnök jelenti, hogy átiratot 
kapott julius 4 ikének megünnep
lése tárgyában. Titkár javasol
ja, hogy vagy minden egylet 10— 
10 taggal képviseltesse magát a 
parádéban az egyleti zászlókkal 
egyetemben, vagy pedig rukkol
jon ki az egész magyarság. Ja* 
vnsolja azt is, hogy a banda meg
fogd dására szükséges p^nzt az 
egyletek 10 dollárjával adják ösz 
sze. A tárgyhoz Géressy Sándor, 
Hoffer András, Horváth István, 
S f>bök Gábor, Vaskó Ferenc és 
Balasko György szóltak hozzá, 
majd Buky Károly és Debroczky 
András megjegyzései után a titkár j 

tett egy közvetitő indítványt. Mi
ntán ezen indítvány sorsától függ 
a kirukkolás és a parádé kérdése, 
azért olvasóink kisérjék figyelem 
mel lapunk más helyén a "Julius 
negyedikének megünneplése" ci-
men irott hírünket, amely részié 
tes magyarázatul fog szolgálni a 
rukkolásra és a parádéra nézve: 

Titkár előadta, hogv a Magyar
országba való csomagküldés ügye 
hajótörést szenvedett a magyar 
kormány egyik lehetetlen intézke
désén : A gyűlés ugy határozott, 
hogy felkéri az Amerikai Magyar 
Szövetséget, hogy intvzzen sürgős 
átiratot a magyar kormányhoz és 
kérje fel arra, hogy ne nehezítse, 
hanem könnyítse meg a Magyaror 
szágba való psonij|gok „küldését. 

Nagybizottság 
összes gyűjtése tehát a már Szi
ltériába elküldött és hivatalosan 
nyugtázott 2000 dollárral együtt 
431."> dollár. A gyliiés. ngy határo-(  

zott, hogy a pénztárnok kezelésé
hen levő 2315 dollárból 2300 dol
lárt átad a Szövetségnek és 15 
dollárt tovább kezel a szibériai 
alapon, hogy a még befolyó eset
leges adományokat továb is kü
lön alapon kezelhesse. 

A tagok csak igen kis számban 
keresték fel a,Szent István egylet 
gyűlését, amelyjet vasárnap dél
után tartottak Balaskó György 
elnöklete alatt. A gyűlésen meg-
jolent Főt. Várlaky Sándor, a 
Szent István egyház plébánosa és 
kérte az egylet támogatását az 
egyházi piknikre, amelyet Fourth 
Julykor tartanak a Zupp farmon. 
Ugyancsak kérte az egylet rész
vételét az augusztus 22-re terve
zett 10 éves jubileumi ünnepély
re is.. Végül arra kérte a plébá
nos n Szent Tstván egyletet, hogy 
csatlakozva az egyházhoz és a 
Szűz Mária egylethez, bocsássanak 
ki egy kiáltványt az amerikai ma
gyar egyletek s egyházakhoz, a 
melyben felhivják őket, hogy tá
mogassák az Amerikai Magyar 
Szövetsget, amely a magyar faj 
érdekében az utóbbi időben oly 
figyelemreméltó munkát fejt ki. 
Az egylet elfogadta az indítványt 
többek hozzászólása után. 

Neményi Miklós indítványára 
az egylet kiküldötte az indítvá
nyozót, Homolva Istvánt és Ha
bodász Gusztávot, hogy a jövő 
gyűlésig érdeklődjenek az iránt, 
liogv mennyibe kerülne az egylet 
tagjait egy nagy amerikai bizto
sító társaságnál esoportbiztositás 
utján bebiztosítani 500 vagy 1000 
dollár erejéig és avval is megbíz
ta őket, hogy dolgozzanak ki egy 
iij fizetési tervet felemelt beteg-
segélvre is. 

Az egj6j£jU~*lk*tároZfa végül, 
hogy tekintettel a mai viszonyok
ra, nem tart pikniket a nyáron, 
hanem teljes erejével pártolni 
fogja az összmagvarság piknik1-
jét, ha azt a tervet ft nagy bizott
ság keresztülviszi. 

A MUNKAVISZONYOK! IDILLNÉ TÁRGYALÁSA 

Titkár javasolja, hogy az egy* j ^ AMERIKAI MAGYAROK —-

házak és egyletek rendezzenek 
egy közös-pikniket a Nagybizott
ság és a jótékonysági alap javá
ra. Az indítványhoz többen szól
tak és helyeselték. Végül is ab
ban állapodtak meg, hogy egy bi
zottságot küldtek ki az Avon 
Park kibérlésére és ez a bizottság 
fogja eldönteni a jelentés alap
ján, hogy ezt a közös pikniket 
augusztus 24-én, vagy julius 31-
ién tartjuk-e meg. 

SZIBÉRIAI HADIFOGLYAINKÉRT 

A Fourth July megünneplése 
A központi bizottság elfogadta a nagybizotság előterjesztését, de 
kérte, a küldötteket, hogy ha csak lehet, képviseltessék magukat 

a menetben. 

Mint lapunk más helyén meg
írtuk, a nagybizottság szombat 
esti gyűlésén foglalkozott a város 
elöljáróságának meghívásával, 
h*>gy a magyarok vegyenek részt 
a Fourth of July megünneplésére 
megtartandó menetben. A nagy-
bizottság ugy határozott, hogy a 
titkár utján előterjesztést tesz a 
központi bizottsághoz, , amelyben 
hivatkozik arra, hogy Warrenben 
aznap egy magyar egylet tartja 
amerikai és magyar zászlószente-
lését és hogy aznap kezdődik az 
Amerikai Magyar Szövetség kon
venciója és ezek alapján kérte, 

A bízottság megengedte, liogv 
minden nemzet kihozhatja saját 
zászlaját, de minden csoport élén 
a esillagsávos lobogónak kell ha
ladni az első helyen. 

A gyülés után a nagybizottság 
küldöttsége abban állapodott meg, 
hogy mégis jó volna, ha a magyar
ság a menetben résztvenne és pe
dig legalább az egyletek ameri
kai és magyar zászlóiból alakított 
küldöttséggel. Ha nem is leszünk 
nagy számmal a menetben, akkor 
az sem lesz baj, mert nem is szá
mítanak ránk, sőt elismeréssel 

Mindenki dolgozik a héten a Ma-
honing és Shenango völgyeiben. 

A gyárak üzeme fokozódik. 

A hét elején végre csaknem tel
jes erővel megindult a gyárak 
üzeme. A vasutakon megjavult, a 
helyzet és fütő, valamint nyers
anyagok oly mennyiségben érkez
nek a Youngstown és környéki 
hatalmas ipari telepekre, hogv a 
gyárvezetőségek biztosítva látták 
az állandó munkát és ezért üze
müket felfokozták egészen addig 
a pontig, ameddig a jelenlegi 
munkáshíány megengedte. 

Pénteken lesz a vasúti sztrájk 
kilenc hetes, Hatása*alatt a gyá
rakban csaknem négy hétig telje
sen szünetelt a munka. Ezalatt az 
idő alatt igen sokan utaztak visz-
sza az óhazába, ugy hogy a teljes 
üzemképességhez jelenleg körül
belül 10,000 ember hiányzik 
Youngstown és vidékén. 

A gyárak előtt állandó munka 
áll, mert az év végéig, sot a jövő 
év első negyedére is teljesen el
adták gyártmányaikat. Ha a for 
galmi viszonyok nem rosszabbul-
nak, hanem javulnak, akkor a 
munka állandó is lesz. 

A gyárvezetőségek a követke
ző üzemet §£lentették szerdán: 
Youngstown Sheet and Tube Co. 
90 százalék (teljes erővel menne, 
ha volna el égi embere), Carnegie 
Steel Co. (Ohio Works, felső és 
alsó telep, McDonald) 80 száza
lék. Brier Hill Steel Company 
75 százalék, Sharon Steel Hoop 
Co. (Haselton, Sharon és Lowell -
ville telepei) 85 százalék, Trum
bull Steel Company, Warren, 75 
százalék és a Republic Tron and 
Steel Co. 70 százalék erővel dol
gozik. A viszonyok megjavultak 
a kiseb tel$jj0rkÍÍ^afc^-A munkás-
hiárny pétiig na
gyobb lesz. 

Kedden kerül tárgyalásra a 
Mahoning megyei esküdtszék 
előtt Zdill Andrásné biinpöre. 
Zdilné, mint arra a magyarok jól 
emlékeznek, megölte férjét, aki
vel egy főburdos miatt állandó 
veszekedése volt. A főtárgyalá
son az asszonyt emberöléssel vá
dolja majd az ügyész, — az asz-
szonv védője Friedman József ut
ján avval védekezik, hogy önvé
delemből cselekedett. A tárgya
láson Anderson megyei főbíró fog 
elnökölni és a magyarság nagyon 
érdeklődik az ügv iránt. 

VIRÁG RENDŐR BALESETI 

Vakmerő 
Betörők dinamittal felrobbantották égy olasz bank pétustdcrtk 
nyét. — A zsákmány közel 16 ezer dollárra rug. — A rendőrség 

keresi a g^ zemberekH. 

Budapesti újságokban olvassuk 
az alábbi érdekes hirt az Ameri
kai Magyar Szövetségről: 

Kalassay Sándor, Amerikában 
élő tekintélyes magyar reformá
tus lelkész irja Pittsburghból, 
március elejéről, lapunk egyik ba 
rátjához intézett magánlevelében, 
hogy az Amerikai Magyar Szö
vetség az Amerikai Vöröskereszt 
Egyesülettel karöltve mily lelke
sen munkálkodik azon, hogy mi
nél hathatósabban részt vehessen 
a szibériai hadifoglyaink hazaho
zatalára irányuló mozgalomban. 
A szövetség nagyarányú gyűjtést 
indított, s azóta már körülbelül 
együtt van az első ezer fogoly el
szállítására SLÜkséges összeg. Iga
zán megható, hogy a levél-minden 
sorából milyen igaz szeretet hang 
ja szól, hirdetve azt az áldozat
készséget, amit az amerikai ma-

j gyarság kifejt honfitársai érde
kében. Az az óhaj is élénken 
csendül ki a levélből, hogy bár itt 
volna már az az idő, mikor a szü
lőhaza hivatalos képviselői ismét 
megfognak jelenni az amerikai 
magyarok körében, hogy felve
gyék a diplomáciai összeköttetés
nek évek óta elszakított fonalát 
is. ) 

Egy gázrobbanás alkalmával meg
sérült, de tul van a veszélyen. 

Virág József magyar rendőr 
majdnem végzetes természetű bal
eset áldozata lett a napokban, a 
mikor lámpát akart helyezni egy 
eltört csatorna fedélre és a csa
torna gáza a lámpa lángjától fel
robbant. 

A rendörségre ugyanis az a je
lentés érkezett, hogv az East Fed
eral streeti hidnál, a hol a gáz 
vezetéket javítják, a föld össze
omlott. Virág rendőr, a ki ügye
letes volt, a patrol kocsissal a tett 
színhelyre sietett, hogy a forga
lomra veszélyes helyet vörös lám
pával jelezze. Dacára annak, hogy 
Virág óvatosan közeledett a hely
re, mégsem kerülhette el a bal
esetet, mert az összegvülemlett 
gáz éppen abban a pillanatban 
felrobbant és Virág a kezén és az 
arcán súlyos égési sebeket szen
vedett. 

Azonnal bevitték a Szent Er
zsébet kórházba, a hol sebeit be
kötözték és azután hazaboosátot-
ták„ Az orvosok véleménye sze
rint sebei fájdalmasak ugyan, de 
nem komolv természetilek. 

Szombatról vasárnapra virradó 
éijel az utóbbi idők legnagyobb 
betörését ezen a vidéken követték 
el. a 2136 West Federal street 
alatti Sam Giurdullo féle olasz 
magánbankban. A betörök 14 
ezer 700 dollár készpénzt, 300 dol
lár névértékű Liberty Bondokat 
é« vagy 700 dollár értékű csekket 
zsákmányoltak. 

A rendőrség véleménye szerint 
a betörés hivatásos kasszafnrók 
munkája, melyben legalább nyolc 
->mbev vett részt. A bank felett 
lakó Marino Mária nevii asszony 
ugyanis azt jelentette a rendőr
ség kiszállott embereinek, hogy | számaik jórészét is még két gyu-
vasárnap hajnalban fél három {taeso^al #i Így fekeret,, fíyujtó-
tájb.m robbanás dörejére feléb-

dunyhát kötöztek a szekrény elé, 
mielőtt a dvnamitot felrobbantot
ták volna. A robbanás széttépte 
a dunyhát és a toll szanaszét re* 
piilt. A betörők először ki akar
ták f.irni a kassza ajtaját, de fu-
rójuk beletörött. Ezt is megta
lálták a rendőrök. Azután nagy 
kalapácscsal leverték a kombiná
ciós VÍrat és annak a helyébe lyu
kat fúrtak. F.bbe a lyukba illesz 
tették a dynamitot, amely aztán 
szétvetette a zár szerkezetét. A 
rend"rök három elhasznált nitro
glycerin gyutacsot találtak. Ezen 
kiviil otthagyták a betörök szer-

A GYILKOS BŰNHŐDÉSE 

redvén, kinézett az ablakon és a 
ház körül öt embert látott, akik 
valószínűleg őrt állottak. Nem 
sakkal később, dacára annak, 
hogy a szemben fekvő síneken két 
tehervonat is dübörgött és egy 
vilamos is közeledett, még két 
robbanás volt, amelyek ereje meg 
rázta a házat. Marinóék nem 
inertek a lakásból kimozdulni és 
csak amikor már minden gyanús 
zaj elült, értesítették a rendőr
séget öt órakor hajnalban. 

A rendőrségről azonnal kimen* 
trtk Virág magyar származású és 
Tvr^ll rendőrök, akik az előzetes 
vizsgalatot megejtették. A ház 
előtt egy utazótáskát és egy fú
rógépet találtak a rendőrök, mig 
a br.nk belseje romokban hevert, 
a mikor beléptek. A nagy pénz-

zsinórral. 
#A betörők a hátsó ajtó felfeszi-

íése utján kerültek a bank helyi
ségébe. Xem nyúltak a " kisebb 
pénz«?rekrényhez, sem pedig az 
'róasztalokhoz, ebből a detektivek 
azt következtetik, hogy vagy a 
helyivel ismerős ember vezette a 
betörőket vagy pedig kikémlelték 
a helyet és megtudták, hogy te
kintettel a Brier Hill Steel Com
pany pedájára, nagyobb összegű 
készpénzt zártak a nagy pénz
szekrénybe, hogy avval a pedar 
csekkeket beválthassák hétfőtt 
hajnalban. - A bank alkalmazot
tai emlékeztek, hogy szombaton 
két idegen fiatalember látta, a 
mint a pénzt a kasszába tették. 

A Fi*ndőrség véleménye szerint 
a gazemberek két automobilon 
jöttek a tetthelyre és azokba® 

A SZALON ENGEDELYEKROL 

A púpos négert életfogytiglani I Minden "száraz szalon" tulajdo-
* fegyházra Ítélte a biró. | nosnak engedélyt kell váltani. 

hogy az idén^ mentsék fel a ma- ad<jztak azért, mert Warrenbe me-
gyarságot a részvétel alól. ^ gyünk amerikai zászlót szentelni. 

A központi bizottság helyt m D(, tekintctt(>1 arr( l j  ho„y mAs 

»<1ott a magyarok kérelmének, de nomzetiség(.k oly szára. 
megkérte őket, hogy ha csak le- ^ftn vesznejt részt a menetben, ne-
tetségea, képviseltessék magukat k8„k sem szaba(, hiányozni 

legalább küldöttség utjan. A El)b<,n az f|(fvb,n , kto., j;;"víjbell 

nagybizottság részérói a központ. „aw,bizottsá?i Kviilíí lesz> atn0. 
bizottság ölesen Habodasz Ch.sz- |ypn az ,etfk végkí dönt. 
Uv elnök, Nemenyi Miklós titkár h(,tn(,k M i n (3 e n e s e t r c  n p m  á r t a. 

és Bucky Mas. Károly nagybizott-
sági tag vettek részt. 

A gyűlésen az összes nemzeti
ségek képviselve voltak a tótok'it 
kivéve, akiknek képviselője aka
dályozva volt a megjelenésben. 
Áz olaszok 2000 márcsolót jelen
tettek be, a görögök 1500-at, a 
lengyelek 1500-at, a horvátok tettek, hogy a menet az idén pon-
500-at, a románok 250-et. Több tosan fog indulni és a marcsolás 

•nemzetiség gyönyörű díszített ko- nem lesz olyan hosszú, mint a 
osikkal vesz Tészt a menetben. mult évben volt. 

na négy év óta először kivinni az 
egyletek pompás nemzetiszínű lo
bogóit. Gyönyörű, szemnek tet
sző és nagy tapsot érdemlő kül
döttséget állithatunk a menetbe, 
ha kivisszük a zászlókat. 

A vezetőség nevében ígéretet 

Annak idején megemlékeztünk 
lapunkban arról a gyilkosságról, 
a melynek John Constantino olasz 
származású rendőr volt az áldo
zata. 

A gyilkost csakhamar elfogták 
a 40 éves púpos William Smith 
néger személyében, a kit a na
pokban vont felelősségre a biró 
ság óriási bűnéért. A néger meg-
'ört a vallomás során és elmond 
ta a gyilkosság részleteit és azzal 
védekezett, hogy annyira feliz
gatták, hogy nem tudta, mit cse
lekedett. 

A biró, elsőfokú gyilkosságról 
lévén szó, életfogytiglani börtön
re itélte a fekete gonosztevőt, a 
kit a megyei sheriff már elszállí
tott a columbusi fegyházba. 

John B. Danks, a polgármester 

szekrény tárVa nyitva állott. N«h j íatenekiiltek el zsákmányukkal* 
héz sjtaja ifcjntegy ot lábnyira I A Marino házaspár leírása szerint 
feküdt..... Oda dobta a robbatlás ! hfrrnm ernbwnek sxemrlylcir£s#t 
rettenetes ereje. A helyiség tele j állapították, meg a rendőrök. O& 
volt pihével, mert a betörök, hogy j szagos nyomozást indítottak a be* 
a .robbanás zaját elfojtsák, egy ! török után. 

^ ,, , [in,» yp. 
a Soitth High School 

athletikai pályáján. Aki hajla-
NEMES ADOMÁNYOK 

A izibériai foglyoknak és a jEpejr-
mekeknek. 

A mint lapunk más helyén nf-
titkárja, ez uton is tudomásul ad- vashntó, a Nagybizottság a szibé- jjj képességeit. 

mot érez az athletika bármely 
ágához, annak ajánljuk, hogy 
menjen ki a tréningre és próbálja 

NŐ A BEVÁNDORLÁS 

A bevándorlási hivatal jelenti, 
hogy áz ezidei bevándorlás máris 
oly nagy mértéket ölt, hogy El
lis Tslandon a bevándorlási hiva
talnokok létszámát majdnem a 
kétszeresére kellett emelni. Az 
"lmult héten körülbelül 9,000 be-
véndorlott érkezett Elis Islandra. 

SEGÍTSÉG A FARMEREKNEK 

Columbus, O.-ból jelentik, hogy 
Í\Z ottani iparosok és kereskedők 
elhatározták, hogy minden héten 
egy-egy napot farmmunkával fog 
nak eltölteni, hogy megkönnyít
sék a környékbeli farmerek ne-
héz helyzetét és ezáltal megoldást 
nyer :i farmon a munkáshiány 
problémája is. -

PR ANCI A NÉGYES 

A Kossuth Kör helyiségéhen 
most háromszor hetenkint tanítja 
a magyar fiatalságot a táncra Re
ményi Dezső hírneves táncmester. 
Többek kívánságára az idén a 
francia négyes remek figuráit is 
tanítja. Ezt a szép táncot azelőtt 
csak kevesen ismerték Youngs-
townban. A francia négyes meg
tanulására még most is, beiratkoz
hat. 

A táncvizsga junítts 28-Sn lesz 
próbabál alakjában. Ezen mu
tatják be a betanult francia né
gyest. Készüljön már most erre 
« jó mulatságra. 

FRANCIA NÉGYEST 
tanit 

REMÉNYI DEZSŐ 
táncmester 

A KOSSUTH KÖRBEN 
háromszor hetenkint 

A PRÓBA-BÁL 
JUNIUS 28-ÁN LESZ 

.ia azoknak, a kiket illet, hogy 
minden egyes üzlet tulajdonos, 
vagy üzlet bérlő, akinek a helyi
ségében "szoft drinkM-?t mér
nek, köteles engedélyt váltani a 
polgármesteri hivatalban. 

Akár papot, akár sört, akár 
egyéb alkoholmentes dolgot áru
sítana valaki, köteles az enge
délyt megszerezni, amelynek ára 
1 dollár egy évre. Eddig 35 egyén 
vette ki az engedélyt, holott jó
val nagyobb a "szoft drink'' áru
sítók száma. Az engedélyeket ez 
év junius 17-ig kell kiváltani és 
aki nem tesz eleget kötelezettsé
gének, azt megbüntetik. Ne kés
sen tehát egy honfiársunk sem az 
engedély megszerzésével, mert ez
zel csak saját magának tesz hasz
nos szolgálatot és megkíméli ma
gát az esetleges kellemetlenségek
től. 

riai foglyok részére a hivatalo 
gyűjtést lezárta. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy ezután 
senki sem adhat, csupán csak 
annv't jelent, hogv ezután hiva
talosan senki sem megy gyűjteni 
d szóbanforgó alapra. 

A ki adni akar, csak adjon bát
ran 5s a mi a fő szívesen, nagyon 
reá fér a szerencsétlen foglyokra, 
a kiknek a részére a szombati 
íviüésen Tímár György 2 dollár 
és 60 centet, most hétfőn pedig 
Tank.ivics Rozália 5 dollárt adott. 
Ezen összegeket átadtuk a Nagv-
bizot fság pénztárnokának. Ttt 
említ jiik meg azt is, hogy a szom
bati írviilésen Mihók Sándor be
szolgáltatta Druga Mihály war-
-eni gyűjtését, azonfelül Mrs. Ki
rály, Tahirák Tstván, Bartos And
rás ér Molnár Tstván adományait, 
összesen 30 dollárt. 

A kinél van pénz a szibériai 
SOK AZ ISKOLAKERÜLŐ 

Mr. Claxton, a közoktatási hi
vatal egyik főtisztviselője jelenti, 
hogy az Egyesült Államokban az 
^Imult évben körülbelül 3,500,000 
gyermek nem járt iskolába és 
hogy az összes iskolás gyerme
kek teljes létszámának 70 száza
léka már 14 éves korában ott
hagyja as iskolát és 40 százaléka 
még a nyolc osztály befejezése 
előtt hagyja abba tanulmányait. 

A STRUTHERSI BANK ÜGYS 

Á bank hütelen pénztárnokát e US 
23-án fogják kihallgatni 

Lapunk olvasói közül többek
nek van betétjük a strut heréi 
bankban, a mely tudvalevőleg' 
csődbe ment és a melynek eseté
ről annak idején részletesen be
számoltunk lapunkban. 

A bank ügyeit felülvizsgáló 
kormány megbízott Bruce R. 
Campbellt. a bank volt pénztárno-
jkát vádolja, a ki szerinte nem elég 
megbízható vállalatok részvényei
be helyezte a bank pénzét. K 
mint értesülünk, a valt pénztár* 
nok iigyét e hó 28-án kezdi tár
gyalni a voungstowni bíróság. Aa 
ügyet Jenkins biró fogja tárgyal*-
ni az első szánni bírósági szobi* 
ban és pedig Anderson biró he
lyett, a ki csak azért nem vezeti 

^oglvok javára, vagy pedig akarja tárgyalást, inert Campbell pénjB-
adni, az 4egyV>n szíves a pénzt tárnok védőügyvédje, F. R. Hahtt, 

FÉNYŰZÉS 

Houston államtitkár jelenti, 
hogy az Egyesült Államokban 
fényűzési cikkekben aí elmúlt évi 
kereslet meghaladta a 20,000,-
000,000 dollárt. Az egy évi candv 
fogyasztás egymaga több volt 
százmillió dollárnál, aminek ter
mészetes következménye az álta
lános cukorhiány. * / 

vagy lapunk szerkesztőségébe, 
vagy Mihók Sándor irodájába be
hozni, vagy pedig a Nagybizott-s  

ság bármelyik tagjának átadni. 
A magyarországi szegény gyer 

riiekek javára Dabies Dezső 10 
lollárt adott, a mit e helyütt is 
készséggel nyugtatunk. 

Ambrózv Matild a szibériai fog
lyok javára ismét kollektált. 
Adakoztak: Székely Károly és ne-
ie 5 dollárt. Darai Julia 2 dollárt. 
Gyömbér József 1 dollárt, össze
sen 8 dollár. 

AZ ATHLÉTÁK 

a veje Anderson bírónak. 
A tárgyalás iránt persze nagy 

az érdeklődés, annál is inkább, 
mert Hahn ügyvéden ki viil még 
két jeles ügyvéd fogja a v*lt 
pénztárnokot védeni. 

VERHOVAY GYŰLÉS 

Az. athléták szezon záró bálja' 
jól sikerült hétfőn este. Ugyan
csak jól sikerült a szombat esti 
gyűlés, ahol a versenyekre szóló 
tréninget beszélték meg. A fiuk 
hetenkint legalább háromszor 

Kéretnek a> Verhovay egylef 
108-ik fiókjának tagjai, hogv a 
vasárnap délután két órakor kei* 
dődö rendes gyűlésen okvetlenül 
jelenjenek meg. A konvención 
r&sztvett delegátus ezen a gyűlé
sen teszi meg jelentését. Kéret* 
nek a tagok arra is, hogy a báli 
50 centeket okvetlenül hozzák be, 
meit ezek befizetése ezen a gyűlé
sen lesz esedékes. 

A tisztikar nvében ,* 
Debrócaky Andrl®, elnök; 
Hoffer András, titkár. % 

% 
I : É 


