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A véletlen halottja. 
Kakuk Istvánná véletlenül lelőtte 

Anderson Györgyöt, Kakukné 
ártatlan 

Végzetes szerencsétlenség tör. 
tént hétfőn délután, a melynek ál 
éozata a Zemplén megyéből ide
került Anderson György tót ajkú 
honfitársunk, akaratlan elköve
tője pedig a Gömörmegye Krasz-

Híahorkaváraljából hat éves korá
ban ide származott Kakjik 1st-
vánné. 

t A rendőrségi jelentés iierint 
"Kakukné véletlenül lelőtte egyik 
lakóját, Anderson Györgyöt, a lri 
másnap kiszenvedett. A revol
vert, a melyből a végzetes golyi 
kiröpült, a szerencsétlenség előtt 
Behány órával egy gyári vállalat 
rendőre hagyta ott megőrzés vé 
fett de sem arról, hogy revolver 
fan-e a házban, sem pedig arról, 
jfeogv a revolver töltve Vttrir, K»-
Itnkné semmit sem tudott. 

Kedden déltuán kereste fel tu
dósítónk a rendőrség fogházában 
Kakuknét, a ki a következőket 
mondotta: 

"Hétfőn délben a gyermekem 
&> a kis nővérem kimentek a kö
zelünkben levő Fresh Air Campbe. 
Délután 3 órakor elmentem értük 
egyik ismerősömmel, Mr«^ Molnár
ral és haza jöttünk a 312 East 
Front streeti lakásunkra, a hol az 
uramnak egy kis üzlete van. Ehes 
voltara, hát haraptam valamit, 

ÚTBAN HAZAFELÉ 

42 szibériai magyar hadifogoly 
San Franciscóban . — Youngl-

townban is vannak földieik, 

AE Amerikai Vereskereszt szol
gálatában álló "Yamei Mara" ja
pán gőzhajó utasaival szerencsé
sen megérkezett a napokban San 
Praneiscoba, ahonnét a Panama 
csatornán át New Yorkba utaz
nak tovább, ahová előrelátható
lag augusztus' végére érkeznek 
meg. 

Gábor Péter főhadnagy érte
sítette a'Szabadságot, hogy a ha
jón 42 volt szibériai hadifogoly 
magyar katona nyert alkalma
zást, s megküldte ázok alábbi 
névsorát: . 

Antsch'erJ ; Imre (Budapest), 
Berényi JSriós (Eszék), Bittera 
Jenő (Budapest), Epbinder Ká
roly (Nyíregyháza), Fahndrich 
Szilárd Sepsiszentgyörgy), 'Főző 
Károly (Szombathely), Gábor Pé
ter (Kézdi vásárhely), Gál Jó
zsef (Erdőbénve), Geiger László 
(Debrecen), Gerő Gusztáv (Buda
pest), Goldmann Sándor (Eger), 
Griinwald Adolf (Dunaszerda
hely), Hetényi Jenő (Budapest). 
Hudák Döme (Kula), Jánosdeák 
István (Batka£, Kalix Gyula (Tg-
ló), Kazimir István (Nyíregyhá
za), Kleisztner Imre (Alag), Kö-
nig Leo (Budapest), König Miksa 
(Dunaföldvár), Kohn Pál (János-
háza), Kovács Sándor (Verespa
tak). László Géza (Eger), Ligeti 

Ütött a szabadulás órája ... 
AUGUSZTUS 15-ÉN INDULT EL AZ ELSŐ HAJÓ A SZIBÉRIAI MAGYAR FOGLYOKÉRT. — 

A TÉL BEÁLLTA ELŐTT OTTHON LESZNEK MINDNYÁJAN. — AZ AMERIKAI MAGYAR 
SÁG EDDIG $127,400 DOLLÁRT ADOTT. — UJABB NYUGTA ÉRKEZETT 760 DOLLÁR
RÓL A YOUNGSTOWNI NAGYBIZOTTSÁGHOZ. 

azután meg hogy a fejen kezdett, János (Igló), Lorenz Pál (Temes 
fájni, bevettem két aspirint. Öt 
óra tájban felmentem az emeletre 
és ledőltem egy kicsit, hogy a fej
fájásom elmúljon, azonban a fér
jem figyelmeztetett, hogy közeleg 
a vacsora idej«M»s jó lesz az enni 
ja lót elkészíteni, mert nemsokára 
hazajönnek'-a lakóin?, pévszerint,,. 

""^arjjfa Antal 4s And erson György. 
Azonnal felkeltem és elmentem 

a szomszédos grocerybe, a ho! 
egyet-mást vásároltam és a mikor 
pedig a konyhanemük keresése 
közben egy kendőre akadtam, a 
melybe valami be volt csavarva. 
Mikor kinyitottam, hát láttam, 
hogy egy revolver. Na, gondol
tam magamban, most megijeszteni 
az egyik lakómat. Varga észre
vette, hogy a revolver a kezemben 
van, azért nevetve intettem neki, 
hogy ne szóljon Andersonnak, aki 
elé hirtelen oda álltam és persze 
tréfásan azt mondtam: Hands upí 
Ebben a pillanatban elsült a re
volver és a golyó keresztül ment a 
tüdején. Anderson összeesett, a 
vér ömlött a száján, én pedig az 
uram után szaladtam, a kinek el
mondtam az esetet. Ezután mi 
történt velem, nem tudom." 

A tanuk egybehangzó vallomá
sa alapján ugy történt minden, a 
hogy Kakukné elmondta. A ha
lottkém hivatalos vizsgálata után 
Kakuknét a rendőrség értesitéso 

vár), Miesner Sándor (Nyitra), 
Nóvák Zsigmond (Halmi, Ugocsa 
m ), Nagy Józseg (Gyöngyös), Ne-
mesy Sándor (Budapest), Pataki 
János (Miskolc), Pejov János 
(Ó-Besenyő), Petróezv István 
(Nagykanizsa), » Petykó Gyu'a 
(Újpest), Reitenbach Ferenc (Per
iasz )., Rtn^m-a1"Laj'<l!í,TBndap^stv, 
Sipos Gábor (Olaszliszka), Szűcs 
János (Gyöngyös), Trugly Ferene 
(Arad), Wieland Pál (Soroksár), 
Weisz Károly (Győrmegye, Ujina-
lomsor). 

Akik e végre megszabadult ma
gyar vitézeinket a szeretet ado
mányaival óhajtják üdvözölni 
Amerika földjén, szíveskedjenek 
csomag vagy segélyadományaikat 
a következő cimre: The American 
Red Cross, 1107 Broadway, New 
York City, lehetőleg augusztus 
25-ig elküldeni, "For the Hun
garian Crew of "Yomei Maru" 
felírással. 

ZSILINSZKY LAJOS LELKÉSZ 

Az árpádhoni (La.) reformátusok 
megválasztották lelkészüknek 

Az "Aratván Retfef Commit
tee for Hungarian Sufferers" new 
yorki központi irodája Barna 
Bertalan elnök és Szilágyi Endr* 
igazgató aláírásával az alábbi 
hivatalos értesítést küldte hoz
zánk : 

Sok küzdelem és^fáradság után 
végre kedvező fordulat állott be 
a Szibériában raboskodó testvé
rek sorsában. Haza mennek min
den bizonynyal. Az első hajó 
augusztus 15-én indul érettük, a 
többi pedig oly gyors egymásután
ban ,hogy minden fogoly otthon 
lehessen még a tél beállta előtt. 

Megszűnnek a borzalmas szen
vedések, s az elviselhetetlen, zord 
szibériai tél nem lesz már többé 
réme, pusztulása fogoly testvé
reinknek. Hiszen mire leszáll a 
dermesztő, fagyos köd Szibéria 
sivatagjaira, akkor már a foglyok 
egy része boldog örömmel élvezi 
a rég nem látott szülőföld üd? 
éghajlatát, másik része pedig tele 
tüdővel szívja a Földközi tenger 
enyhe levegőjét. Legyen hála a 
jó Tstennek érettel 

Hazafelé! . » * Erről beszél
nek, erről dalolnak. Ezt kapja 
szárnyaira Szibériának sivitó sze
le, ezt lengeti keblén az örök nyár 
enyhe fuvallata. Vájjon melyik 
viszi hamarább haza a boldog üze
netet? . . . Hazafelé! Ez dobog
tatja most meg a kebleket, talán 
hevesebben, mint valamikor á 
harci riadó. E szótól hangos a 
foglyokat, szállító hajó, s a náp 
elégült mosolylval tekint le az 
örömtől duzzadó keblekre, melyek 
el nem muló hálát rejtenek ma
gukban megszabaditóik: az ame-
rfikai magyarok iránt. 

Az amerikai magyarságra tehát 
nagy feladat vár. Hiszen a to
vábbi lépésekhez pénz kell. S hd 
szt akarjuk, hogy minden tekin
tetben megvalósuljon a szeretet 
parancsolta terv: akkor indítsa 
meg az amerikai magyarság te'-
íes erővel az adakozást. 

Aki nem adott még e nemes 
célra, siessen leróni adományával 
a, szeretet adóját, a rabosko.'ió 
testvérekkel szemben. Aki már 
idott, adjon ismét. Ne sajnálja 

A youngstowni magyarság leg
nagyobb része jól ismerte dr. Zsi
linszky Lajost, a ki az elmúlt 
nyáron a helybeli magyar refor
mátus egyházban a nyári iskolá
ban a tanítást vezette. 

A nyári iskola befejeztével Z«l-
* iünszky Lajos Clevelandba tért 

vissza, a hol nagy sikerrel taní
tott zongorázni és hegedülni. Ta-

A hadifoglyok h a 7. a*í állítású 
most már csak pénzkéí*dés. Az 
egyéb akadályok megszűntek. 
Minden intézkedés megtörtént, 
hogy a hadifoglyok hazakerül
hessenek. De még kell pénz. S 
részben az amerikai magyarság 
kötelessége, hogy a kívánt összeg 
előteremtödjék is. A Hungarian 
Relief Committee eddigi működé
sével beigazolta azt, hogy lelkiis
meretesen fogja fel a hivatásár. 
Bizonyítsa be az amerikai magyar, 
ság, hogy a szenvedés nevében be
csületes és lelkiismeretes megér
téssel viseltetik azok iránt, akiker 
a sors, a saját hibájukon kitül, 
a nyomorba, nélkülözésbe é» 0lk* 
gyottságba sodort bele. 

Akik még nem adakoztak 1 szi
bériai rabmagyarok hazaszállitási 
céljaira, adjanak. S akik már ad 
tak, ha csak módjukbn van, dup
lázzák meg az adományukat. 

•' * 

Emil Fishl, a Siberian War Re
patriation Fund titkára, l^arna} 
Bertalanhoz, a Hungarian Reliot 
Committee elnökéhez, a követke
ző levelet intézte: 
"Tgen tisztelt Uram: 
közlöm önnel, hogy a Repatriation 
Oommitteenek sikerült egy hajót 
kibérelni, amely Hamburgból 
augusztus 15-én indul el Vladi-
visztokba. Ez a hajó 2500, esetleg 
:J000 hadifoglyot fog hazaszállí
tani és miután beleegyeztünk abba 
hogy Vladivosztokba. való utjá-, 
"ÍkTÍi 'IT lia^JÍT Télieraruif szálIftTfas"-
son, az első hadifogoly csapat ha
zaszállítására csak 100 000 dol
lárt kell fizetnünk. Egy embernek 
a hazaszállítása tehát aránylag 
csekély Összegbe kerül. 

Kilátásunk van egy másik ha jó 
kibérlésére, amely jelenleg Ja
pánban van. Ebben az esetbe:, 
egy személynek a .,hazaszállítása 
száz dollárt tenne ki, ami, figye
lembe véve a mostani viszonyo-
kat, ugyancsak méltányos ösi-
szeg. Az eredeti számításaink 
szerint 220-tól 250 dollárig terjedő 
összegre számítottunk egy sze
mélyre. Reméljük, hogy a vég^.o 
tervünket, az összes foglyok haza
szállítását sikeresen végrehajt-

SZABAD A BOR Szökés a fogságból 
A Szabolcs megye Bwenybe vatá* 
Balogh Dezső megszökött a •*&*" 

bériai fogságból. 

azt a pár dollárt! Nemes célra 1 hatjuk. Mindenesetre fontos, 

mert ártatlansága teljes mérték
ben igazolva lesz. 

A rendőrség megindította a 
vizsgálatot az ellen a gyári rend
őr ellen, a ki a revolvert megőr
zés végett otthagyta, mert a 
rendőrnek kötelességve lett vol
na, a golyókat kivenni belőle, 
vagy legalább is megmondani, 
hogy a revolver töltve vau. 

ÜJ VEGYÉSZETI GYÁRAK 

A-t amerikai vegyészeti hivatalok 
igazgatósága jelenti, hogy a leg
rövidebb időn belül három uj ve
gyészeti gyára* fognak létesíte
ni az Egyesült Államokban, hogy 
megfelelő mennyiségű kámfort 
gyárthassanak. Amerika eddig 
Japántól szerezte be a kámfor 
szükségletét, de miután Japánban 
kámfor-monopolium van és csak 
kis mennyiségben és drága áron 
szállit kámfort, a vegyészeti hi
vatalok igazgatósága szükséges
nek találta a három uj gyár léte
sítését, hogy a jövőben olcsób
ban és fennakadás nélkül fedez
hesse szükségletét. 

nitványai közül számosan laktak 
Youngstownban, a kikhez ő heten 
kint ellátogatott zeneórákat ad
ni. Most arról értesülünk, hogy 
dr. Zsilinszky Lajost az Árpád
hon, Louisiana államban levő ma
gyar telep reformátussága meg
választotta református lelkésznek 
és hogy hivatalát már e\ is foglal
ta. Az előző lelkész, Csontos Ká
roly, más városba költözött. 
A mikor készséggel közöljük a 

fenti hirt, egyben minden jó kí
vánsággal is elhalmozzuk az uj 
lelkészt, a kinek városunkban 
igen sok jóbarátja és tisztelője 
van, a kik bizonyára velünk 
együtt örömmel veszik raegválasz, 
tatásának hirét. 

ELTŰNT URILEÁNY 

Aj 

! Kaposvárról jelentik: Szókor 
Lajos előkelő iparos hpszonnégy 
éves Aranka nevü leánya julius 
1-én Budapestre utazott s azóta 
nyoma veszett. Most a rendőr
ség nyomozza az eltűnt urileányt. 

-r* 
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ulja, melyért a hála el nem ma
rad. Gondoljanak csak arra a 
mérhetetlen örömre, melj'et a meg 
tört szivü anyáknak, feleségek
nek, gyermekeknek, testvéreknes 
szereznek, mikor azok rég nem 
látott szeretteiket keblükre öle
lik. Siessünk megszerezni ezt az 
örömöt a maga teljes egészében. 

Vannak magyar kolóniák, egy
letek, ahol befejezték a gyűjtést, 
s a gyűjtött összeget visszatartják. 
Ezt lehetett érteni is. De most 
már nincs ok sem aggodalomra, 
;em kétségre, küldjék tehát gyor
san be a foglyok javára szedett 
kegyes adományokat. "Kétazer 
ad. ki gyorsan ad." 

Eddig az amerikai magyarság 
csak 127,400 dollárt adott a haza
szállítás költségeihez, melynek fe 
dezésére 300,000 dollárt kértek tő
lünk, magyaroktól. Vagyis még 
a fele sincs meg a kért összegnek. 
Nem kell ahoz semmi megerőlte
tés, hogy a hiányzó összeg egy pár 
nap alatt együtt legyen. Csak jó
akarat kellj csak ősKintén érző! 
emberi kebel kell é§ a hiányzó 
összeg megvan. 

H&lljuk meg a Szibériából jövő 
kérő szavakat és siessünk leróni 
hazafias és emberbaráti kötele-' 
zettségeinket fogoly testvéreink
kel szemben. Mi hisszük, hogy az 
amerikai magyarság megteszi kö
telességét tés teiljessé varázsolja-
raboskodó testvéreink boldogsá
gát. 
1 v 

hogy a hadifoglyok hazaszállítá
sához szükséges összeget mennél 
gyorsabban megszerezzük, mert 
ha ezeknek a szerencsétlen embe
reknek még egy telet kellene Szi
bériában tölteniök, ez feltétlenül 
végpusztulásukat jelentené.'' 

Ujabb nyugta érkezett a youngs 
lowni Nagybizottsághoz és pedig 
i nikolíik.ussumki |ogolytÁbor-
Sól. ' •' ' ;

; 

E£*#r'-áprí1' fíMkí sz&riraxÉfci n 
közöltük a "Washingtonban szélce-
'ő dán követ azon levelét, amely
ben igazolja, hogy a Nagybizott
ság által küldött 2000 dollárt 
Vladivosztokban megkapták. Ezen 
isszegből 750 dollárt a nikolsfc-
ussuriski és petropavlovszki fo« 
folytábor magyarjai között osz
tották szét, a mint azt az alábbi 
hivatalos nyugták igazolják: 

A washingtoni, I). Q,f dán követ 
levele: ^ 
ROYAL DANTSH TFCGATION 

Washington, D. O. 
J. No. 40.A.XXVTI.223. 

" 434 Southern Building. 
1 enclosure. August 9, 1920. 
The Grand Committee of 

The Hungarian Societies of 
Youngs town, O., ̂  Q. B. 417. í r 1 

Gentlemen: , 
"With reference to lay fitter of 

April 27th 1920 concerning the 
transmission of $2000.00 to Hun
garian prisoners of war in Siberia, 

I beg to enclose a for $750 
dated Nikolsk Ussurisk on the 
30th of March 1920. 

I do not know which instruc
tions you gaw as to ,the distribu
tion of the amounts, but from the 
wording of the receipt T presume 
that $250 have been given to Gen
eral Relief among Hungarian pris
oners of war at Nikolsk and $500 
to prisoners at Petropav'ovsk. 

Believe me, 
Yours truly, 

Fór the Minister of T&rmiark, 
Paul Hede, 

Attaché of Legation. 
• ' '• . * 

A nikolsk-ussuriski fogolytábor 
magyar elnökének eredeti njmg-
tája: 
Privatgeld N. 916. 

Ung. Allgemeinheit Nikolsk und 
Petropavlovsk 

ítib. kestatige hiermit, dureh 
Vermittlung der dánischen Dsle 
gátion in Vladivostok den Betrng 
van Y 1546.40, fünfzenhundert-
vierzigseehs 40 sen, equiv. Doll. 
750 ($250 und $500), welcher von 
The Grand Committee of the Hun
garian Societies of Youngstowií 
lurch die dánische Gesandtschaft 
Washington fiir uns angewies^n 
wurde, erhalten zu haben. 

Nikolsk-Ussurisk, am 30. Márz 
1920. 

Dr. Atik Miksa, fhdgy. 
A nik.-ussuriski hadifogolv-tábor 

jóléti bizottságának magyar 
elnöke. 
Magyar fordításban: 
Alólirott ezennel igazolom, hogy 

a Vladivosztokban székeló dán 
delegátus utján 1546.40 yent, ame 
rikai pénzben 750 (250 és $500'i 
dollárt felvettem, a mely összegei 
a Youngstowni Magyar Egyletek 
Nagybizottsága a Waslr'ngtonban 
székelő dán követség utján a mi 
részünkre kiutalt. 

Nikolszk-Ussurisk* 1920 márc. 
30-án. 

Dr. Auk Miksa, fhdgy. 
A nikolszk-ussuriszki hadifogoly

tábor jóléti bizottságának ma
gyar elnöke. 

• • » 

Ismét egy ujabb nyugta, a mely 
minden becsületesen goldolkozo 
ember előtt igazolja azt, hogy az 
összegyűjtött pénz a rendeltetési 
helyére érkezett. Az eredeti 
nyugtát bárki megtekintheti a 
Nagybizottság titkáránál és saját 
szemeivel győződhet meg annak 
hitelességéről. Aki hisz, az adni 
fog, mert a tél előtt haza kell 
szállítani az összes foglyokat. Ki 
az ember, a kinek nem ér meg né
hány dollárt a lelke és szive bol
dogsága? 

Házi használatra gyümölcsléből, 
mustból kiforrott italokat szabad 

% pincében tartani. 

"Washingtonból jelentik, hogy 
az országos szesztilalom szigorú 
végrehajtása folyamatban ; van, 
de a végrehajtó hatóság a gyü
mölcs értékesítése végett megen
gedte azt, hogy házi használatra 
bogyókból — miből, bárki is italt 
készíthessen. A gyümölcsből szűre 
léhez semmiféle idegen anyagot 
nem szabad hozzáadni, inert a ki 
ezt teszi, a tilos szeszgyártás el 
leni törvények vasmarkába kerül 

A prohibiciós főbiztos hivata
lában sokan érdeklődtek az iránt 
hogy az igy, házi használati-1 
szánt alma és más gyümölcsök
ből préselt bor szesztartalma hánv 
foknyi lehet? A hivatal azt vála
szolta, hogy e tekintetben annak 
a meghatározása, hogy a nedű 
részegitö ital-e, nem a hatóságra, j hirt az öcscséről. mig végre teg 
hanem az egyénre tartozik, az nap levelet hozott tőle a posta. % 
ital szeszfoka tehát nem határoz melyben többek, között » követ-
mindaddig, a mig a gyümölcsből kezöket irja: 
készült must minden idegen "Tudatom veled, íhogy juliua 
anyag hozzáadása nélk&l, termé- hó 22-én megérkeztem és nagyon 
szetes állapotban forr ki. | jó egészségnek örvendek, melyet 

A gyümölcs nedvnek természe .is kívánok. Négy hosszú 

f , '  

AZ AUTÓ HALOTTJAI 

Részben örömöt, reszben szom.v. 
ruságot okozott az a levél, a melf 
tegnap érkezett ide a Szabolcs m#-> 
gye Eszeny közsegbóS jszarmazík 
és most a "Wilson ave. 2295. száifk''* 
alatt lakó Balogh Ferencnek, a \á 
négy éve lakik közöttünk Youngdk 
townban. 

Baloghnak ugyanis a* egylet. 
öcscse, a jelenleg 24 éves Balog^ f 

Dezső a háború kitörésekor a kast» 
sai 34-ik gyalogezred állomány^-, 
ba került szolgálatra. Természe
tesen ő is a frontra jutott, a h<>! 
egy nagyobb ütközet alkalmával 
a muszkák elfogták és a fogoly táj
borba vitték. Négy hosszú évelt 
át nem kapott Balogh semmifélt 

é 

Víl 

tes kiforrásából származó szeszes 
ital házi használata e^ek szerint 
törvénysértést nem jelent. 

Ha tehát valaki gyümölcslével 
meptölt egy hordót, az a gyümölcs tad gondolhattad, hogy imlyea 
!é (must vagy bárhogy is nevez-

esztendeig voltam Orosz-Szibériá
ban fogságban, tehát gondolhatod, 
hogy nem a legjobb sorsban ré
szesültem. De hiszen ezt hallhat-

•?ük) természetes kiforrását meg
várhatja és a kiforrott italt fel L 
használhatja. 

A gyümölcsfák cukortartalmá
hoz képest a természetei kiforrás 
folytán megérett ital szesztartal
m a  k ü l ö n b ö z ő .  A z  e p e r f a . j o k  l e -

vEWft irrinés>.< i—» 
1 százalékos, a konkord szőlő 
mustárból legfeljebb 10 százaié-1 

'cos, a kaliforniai muskatály sző-
'ő mustjából pedig 15—16 száza-
ékos ital lesz. 

A hatóság szigorúan fog vi
gyázni arra, hogy a házi készítés 
:degen anyag (cukor stb.) hoa-
áadásval a törvényt ki ne ját-

iza. Éppen ezért meg kell érte
ni még pedig jól, hogy a gyü-
nölcsleveket természetes állapo

tukban házi használatra szabad 
'íiforrni engedni, de a gyümölcs 1 
éhez egy kis darab cukrot se sza 

élet volt itt ez a négy év! De még 
az ötödiket sem felejtjük el, a f3, 
hoery elmúlt. Tudósitlak, hogjr 
Szibériából irtam neked néhány 
levelet, de nem jött válasz, talán . 
nem kaptál belőle? Azt is tudi-
tom veled, hogy engem fiatal 14* t 

temre nem szállítottak, hanem 
^ 

ozzá háromszor i£' Je iSUí1 

madik lett érvényes. Most csak- , 
az invalidusokM,, é» öregeket 
szálitják." . 

"De nem nagy örömöm van & 
j mostani helyzetben. Jobb lett • 
i volna nekem bevárni, mig a szál-
| litás reám került volna, mert egy 
i cseppet sem tetszik a mostani helv ; 
zet. De most már minden késftt 

mert a sorsba bele kell nyugodni. 
Lehet, hogy később máskép lesá, \ 
de most elég nyomorult a hely-
set," r ' • 

Ebből « levélből sxintén sokai 

rs' 

1 J 
I 

Had hozzáadni. A természetes tanulhat az, aki akar tanulni. A 
ciforrás folytán előállott ital kik mentek, azok majd miná 
zeszfokával a hatóság nem törő- - megbánták, mert a viszonyok 
lik. Az ilyen italt a háznál szi-'°tthon olyanok, a mibe nemcsak 
bad meginni, de csak akkor, ha a nehezen, de soha sem fog bele-
•nust vagy gyümölcslé ugy forrott törődni a jó érzésű magyar em* 
ki, a mint az Isten megteremtette, ber. Sokkal többet segit az ő-

. hazában levő hozzátartozóin az. 
i a ki pénzt küld haza, mint a ki 
j hazamegy. Igazolják ezt az üzé~ 
I netek, a levelek, de igazolja e»t 
, a szibériai fogságból szerencsése^ 
•mesrszökött Balogh Dezső is, a \t\ 

oedig ugyancsak hozzá szokott 
ikarata ellenére is a nélkülöz^' 
Hez a fogsásrban, de métris csalö-
lott. a mikor a várva-várt régi* 
falujába visszatért! I-

c 

DEPORTÁLT BEVÁNDORLÓK 

TLmikét bolsevikit küldtek vi*z-
sza Európába 

, Ez év január havában, a mint 
arról akkor megemlékeztünk, a 
szövetségi hatóság emberei össze
fogdosták azokat, a kiket bolse 
viki érzelmeik miatt ártalmasak 
találtak as Egyesült Államokra 
nézve. 

Részben Youngstownból, de na. 
gyobb részt Efcst Youngstownbóf 

í 
David S Ensminger butieri 

(Pa.) lakos a mult héten több 
napra tervezett autokirándulásra j kerültek elő a vádlottak, a kik 
indult családjával. a hatóság embereinek állítása szo 

Hubbard és Girar4 között el-'rint mind horvátok, bár két ma-
ütötte automobiljukat a^ Erie j gyar nevü egyén is szerepel közöt-
vasut egy személyvonata. A csa-, tük, névszerint a 1121 Springdale 
Iád tagjai közül ketten szörnyet! ave.-n lakó Kovács Márton youngs 
haltak négyen pedig suyosan meg J towni és a 189 Madison ave.-n lakó 
sebesültek. Egyikük felépülésé- j Varga József east youngstowni lá
bén nem hiznok az orovosok. j kos. Már régebben el akarták 

A halottak: Róbert Ensminger, őket a hazájukba szállítani, de a 
16 éves, és Donald Ensminger, 8 
éves. 

Richard Biwminger, 15 évfrs, e-
tört koponyával fekszik a Szt. 
Erzsébet kórházban. Állapota 
válságos David B. Ensminger, 
45 éves, Mrs. Ensminger, Gretchen 
Ensminger, 6 éves, szintén ott 
vannak. M#idhárman súlyos be
tegek. 

hajók hiánya miatt ez nem volt 
lehetséges. Tgy a deportálásuk 
e hét hétfőjére maradt, a mikor 
J. A. Fluckey szövetségi bevándor 
lási biztos és Ben Morris yolfng 
towni sheriff- felügyelete alatt a 
délben induló Erie vonatra ültek, 
a mely New Yorkba vitfcf W-et, & 
honnan a legközelebr hajóval 
Horvátországba menryr . 

IZEMBE RÓZSÁM. 
HA SZERETSS 

A napokban August Minor né-
Ter állott Gessner biró előtt. kt» * 
zal volt vádolva, hogy pénzben 
kockázott a barátaival. Mikor A 
biró maga elé szólította, a néger 
•negforditotta a fejét é* vissai* 
nézett. 

Miért nem néi. * uememtoftf. 
kérdezte a biró. 

A néger halkan igy szólt: ""Én 
már annyiszor néztem a biró nr 
szemeibe, hogy attól félek, hogy 
'ia még egyszer oda találok nézői, 
ugy idegbajt kap a szemem." 

% Öt dollár büntetés és a költ#$-f ' 
! — mondta a biró, hogy a 

zsebe és ne a szeme legyen ide
ges! A néger fizetett és anél
kül, hogy a bíróra nézett volna, 
távozott, 
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