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Könyörüljünk a vakokon. 
Elbocsátották a szerencsétlen világtalanokat a menházból Buda

pesten, mert nincs mivel elta rtani őket. —- A vezetőség kérei-
mé. — Adakozon Filsinger Aurélnál. 

Egyre jönnek a kérelmek ha
zulról. Minden posta ujabb sirór 
an könyörgő kártyákat és levele
ket hoz. A falu népén kívül, aki 
maga termeli az asztalra valót és 
rki tud terménye árán ruhát és 
lábbelit is venni, mindenki nyo
morog. A város népe, a munkás, 
kishivatalnok, a tanitó stb. éhezik 
és rongyokban jár. 

Amerika felé fordul ennek a 
pzegény népnek szeme. Amerika 
a gazdagság, a bőség, a jólét ha
zája. Amerika és különösen an
nak magyarjai segíthetnek. Egy 
pár cent nemsok nekünk. Egy 
pár száa korona a napszámon vagy 
fizetésen felül nagy segitség a 
nyomorgóknak. 

Magyar testvérek, ne sajnálják 
a pár centet, adjanak, akik adni 
tudnak. Mi nem indítunk gyűj
tést. Nekünk nincs szükségünk 
kollektálásra, hogy mozgalmai 
indítsunk. Mi nem indítunk moz
galmakat, hogy kollektálhassunk. 
Mi csak honfitársaink figyelmébe 
ajánljuk a nyomorultakat. Se
gítsenek rajtunk a jószivüek. 

A vakok kérelme 
•j 

ÍV"** 

A legszerencsétlenebb ember 8 
világon az, aki nem lát. Ha vak 
embert látunk, amint botjával ta
pogatózva,! lassan, bátortalanul 
botorkál az utcán, mindig szánal
mat érzünk. A vak ember csak
nem teljesen keresetképtelen. Na
gyon kevesen vannak, akik meg
keresik a mindennapi kenyeret. 

Budapesten működik a Vakokat 
v—•yámolitó Országot Egyesület, 

imely a Hermina ut 7. szám alatt 
egy intézetet tart fent, ahol gou-
doskodtak azokról a szerencsétle
nekről, akik vaknak születtek, 
vagy később megvakultak és nem 
íendelkeztek elegendő vagyon
nal, hogy magukat fentartsák. 

Ebből az nitézetből kénytele
nek voltak elbocsátani a vakokat, 
mr nem volt pénz, hogy oltarthas. 
jsák őket. Az intézet vezetősége is 
hallott az amerikai magyarok jó 
szivéről. Valahonnan megkap 
ták Filsinger Aurél youngstowui 
magyar patikus cimét. írtak ne 
ki és arra kérték^ hogy segítsen 
a vakokon. 

Filsinger Aurél a nagybizottság 
titkárához fordult, aki szívesen 
megadta neki az engedélyt, hogy 
a 15 Spring Common alatti pati
kában egy ivet tehessen ki, amely
re az, aki a vakoknak adni óhajt., 
nevét odaírhatja és adományát 
átadhatja. A pénzről Filsinger 
Aurél a nagybizottság előtt fog 
elszámolni. ' 

Olvassa el áit közölt kérő le
velet és menjen be a patikába, 
vagy hozza el a pénzt a szerkesz
tőségbe. Segítsen a szerencsétlen 
vakokon. 

595—920. ikt. szám. 

FILSINGER AURÉL urnák 
Youngstown, 0. 

• 15 Spring Common 
Bizalommal fordulunk önhöz, 

. mint Amerikában élő nemes em
berbaráthoz és egyletünk nyolc 
intézetének megmentéséhez, talp-
raállitásához : Sürgős, ^segítségét 
kérjük. 

A Vakokat Gyámolító Országos 
Egylet Budapesten (Magyaror
szágon) a rettenetes háború alatt 
megfeszített áldozatkészséggel sie 
tett a magyar vakok segitségére. 
és nemcsak régi gyámoltjait segé
lyezte, hanem a megvakult kato
nákat is legelsőbbül fslkarolta, 
képeztette. Nyolc intézetében öt-
tzáznál több vak embertársunkat 

' Jrépeztette és látta el mindennel, 
l kogy az élet küzdelmeiben a helyii 

%et megállhassák. Ezenkivül er
kölcsi és anyagi támogatásban ré-

. Ízesítette az intézeten kivül élő és 
Íyakr*n nagyesaládu vakokat. 

Maga a rettenetes háború már 
megrendítette egyletünk anyagi 
helyzetét. Elszomorító, hogy a 
kommunizmus négy hónapja alatt 
intézményeinket sem kímélték 
meg és egyletünk készpénzkészle 
leteit elköltötték és 400,000 ko
ronánál nagyobb kárt okoztak. E 
rettenetes helyzetünkben nem se
gít egyletünkön sem az állam, sem 
a magyar társadalom jóakarata, 
Uiert mindkettő már teljesen ki
merült. Emiatt már kénytelenek 
voltunk intézeteink működését 
szüneteltetni és a szegény vakok 
egy részét községeikbe visszatelepi 
teni. E szegény vakok a Magyar
országon uralkodó nagy ínség ós 
általános nyomorúság miatt most 
kétszeresen érzik intézeti ottho 
nuk elvesztését és nap-nap utá i 
könyörögnek segítségért, régi ott
honuk visszaadásáért. Leírhatat
lanul szomorú a szegénységgel 
küzdők helyzete, de még kétség-
beejtőbb a családos vakoké, mert 
nekik tehetetlenül kell hallgat-
niok gyermekeik kenyeret kérő 
kesergését és fájdalom szülte pa
naszait. Sürgős segítségre van 
szükségünk. Humánus intézmé
nyeinket ismét meg kell nyitnunk 
és e célra pénzt, élelmet, ruháza
tot kell kérnünk. Amerika népé
hez akarunk fordulni, azokhoz, a 
kiknek jcsaládtagjajit, .ismerőseit^ 
mi éveken át szeretettel felkarol
tuk, és arra kérjük őket, segítse
nek intézményeink fentartásá-
ban. Kérve kérjük őket, küldje
nek pénzt, adjanak élelmiszert, 
adjanak felnőft férfiak fonők to
vábbá gyermekek számára sziik-
j>éges fehérnemüeket, ruhákat és 
cipőket. Nagyon kérjük önt, 
hogy a fenti célokra pénzt, élel
miszer és ruházati adományukat 
a Vakokat Gyámolító Országos 
Egylethez, Budapest, VIT. Hermi
na ut 7. szám alá küldeni és nagy
lelkűen odahatni, hogy ismerő
seik és az amerikai n^messzivü 
eihberbarátok is adakozzanak. 

Bizalommal remélve, hogy ké
résünket teljesíteni kegyes lesz, 
vak gyámoltjainkat és érdekük
ben munkálkodó intézményein
ket kegyes pártfogásába ajánlva, 
vagyunk 

Budapesten, a Vakokat Gyámo
lító Országos Egylet választmá
nyának gyűléséből, 1920. július 
1)6 3*&nf 

kiváló tisztelettel: 
Pálffy Anna grófnő, elnök nő 
Dr. Székely Ferenc, 

ügyvezető elnök 
ny. igazságügy minister 

Vitár Dezső, főtitkár; 

ELRIASZTOTT BETÖRŐ fel! 
A magyar Vass János revolverlö- ,r: 

vésekkel kergette el az éjféli | a youngstowni magyar athléták 
látogatót. j nagyban készülnek; a bajnoki via. 

Vass Jáuos, 51 Montgomery 
street, nemcsak jó borbély, de 
még a revoiver kezelésében is 
meglehetős' jártassággal bir. Ezt 
bebizonyította kedden éjjel, ami
kor hirtelen neszre ébre Ivén, egy 
sötét alak halvány árnyékát lát
ta hálószobájában. Vass Dzsani 
nem ijedt meg. Rákiáltott a gya
nús alakra, Hogy mit keres. Az 
árnyék nem felelt, de annál gyor
sabban iparkodott teljesen eltűn
ni a lépcső sötétjében. Vass nem 
volt rest. Tudta, hogy az ember 
jóban nem járhatott. Felkapta 
revolverét és kétszer rálőtt a be
törőre, mert az alak valóban az 
volt. Az árnyék eltűnt és Vass 
felhívta a rendőrséget, ahonnan 
Nolan őrmester vezetése alatt ki
vonult a készenlét Virág, Tyrell, 
Kearney és Hannis rendőrökkel. 
A hatóság emberei felkutatták h 
környéket és kutatásuk eredmény 
nyel is járt, mert ráakadtak 
Charles Walker nevezetű néger 
re, akinek bal karjában frissen ej
tett lőtt seb volt. Walker tagad
ta, hogy ő járt volna Vasséknál, 
de egyszersmind megtagadott 
minden felvilágosítást arra nézve, 
hogy hol és mikor sebesült meg. 
A rendőrök mint gyanús személyt 
letartóztatták. A razzia alkalmá
val ugyancsak elfogták Henry 
Orr és Percy Haynes nevü nége
reket, akik szintén a környéken 
lézengtek minden alapos ok nél
kül. Vass nem ismert rá egyikre 
sem, mert nem látta a betörő ar
cát a nagy sötétségben. Mind a 
három feketebőrüt fogva tartják, 
mig multjukat megvizsgállak a 
detektívek.*»^ 

NAGY SIKER 

Ezernyi ember vett részt a Szent 
István egyház orgona piknikjén 

vasárnap 

ADAKOZÁSOK A SZIBÉRIAI 
FOGLYOK JAVÁRA 

Újból megindultak jMí fidakozd-
Kok a szibériai foglyok jiivára. 

Ugy látszik, meg volt a hatása 
annak a hirnek, a mit a mult hé
ten közöltünk és a melyből öröm
mel értesültünk arról, hogy az el 
ső hajó útban van már Vladivost
ok felé, hogy az első 3000 ma
gyar foglyot haza vigye. 

A ki csak teheti, adjon és ment
-e meg az öt rettenetes tél min
den borzalmát végig szenvedett 
magyar testvéreit. A pénzt elfo
gadja a Nagybizottság bármely 
tagja, lapunk szerkesztősége és a 
Szabadság irodája . 

E héten * következők adakoz
tak: 

Lovas Lajos, North Jackson. 
0., 10 dollárt.. 

Nedoli Ferenc, Youngstown, 0., 
21 dollár 50 centet. Ezen összeg-

A Carnegie gyár Ohio telepi
nek remek játszóhelyén rengeteg 
nép gyiilt össze vasárnap, hogy a 
steeltoni magyarság által az egy 
ház uj orgona alapjára rendezett 
pikniken részt vegyen. Sajnos í>. 
hideg és hűvös idő miatt nem ugy 
fogyott minden, mint kellett vol-
r.a, de azért az anyagi eredmény 
igen szépnek Ígérkezik. Miután 
még eddig a rendezők és Főt. Vár-
íaky Sándor plébáno«s nem ejt
hették még a végleges elszámo
lást részletes .adatokkal és a siker 
érdekében buzgón dolgozottak ne
veivel majd csak lapunk jövő 
számában számolhatunk be. 

A mulatságon késelés is volt. 
Ugyanis a hegyi tótok, akik 
ugyanazon a napon szerettek vol
na a játszóhelyen pikniket tarta
ni, mindenáron zavart akartak 
okozni és két legény megtámadta 

Szent István egyház egyik buz
gó tagját és alaposan összeszur
kálták. A merénylőket a rend
őrség letartóztatta. A magyar 
^mber szerencsére súlyosabb sé
rülések nélkül menekült meg és 
most polgári uton is beperli tá
madóit. 

BETÖRŐK AZ ÜZLETBEN 
Az elmúlt szombat éjszaka fo-

'yamán betörők jártak a 214 
Steel Streeten Mrs. Mary Burrel 
üzletébe, a honnan 75 dollár ér
tékű szivart és 50 dollár értékű 
cigarettát loptak el. A tolvajok 
Hkulescsal hatoltak be az üzlet
be. -

VÁLASZTMÁNYI GYŰLÉS 
A hosszú nyári szünet után a 

Kossuth egylet választmánya ked
den este 8 órakor gyűlést tart az 
egyleti helyiségben. A tisztikar 
ezen az uton1 is kéri az összes vá-

hez hozzájárultak: Nedoli Ferenc, I lasztmányi tagokat, hogy ezen 
Waisz Sándor, Dittrich József és!a gyűlésen okvetlenül jelenjenek 
Mrs. Anna Phürsich 5—5 dollár
ral, Gross Sándor 1 dolUtaral, 
Gross Herman 50 centtel. 

meg, mert a terem kiadását kell 
megbeszélni a választási kampány 
jalatti időre. 

dalra. — Kilencea neveztek be a 
clevelandi versenyre. 

II.I .V 

Youngstown színeit az idei ame* 
rikai magyar bajíiokí versenye
ken kilenc magyalf ifjú fogja vi
selni Clevelandba®, ahol immár 
negyedszer mérik Össze erejüket 
az amerikai mag^r fi italembe
rek a sportpályán. Yomigstowné 
lesz az örök dics&fég, hogy az 
athlétíkaii versenyeket bevezette 
az amerikai magyarság életébe. 
Itt alakították meg az athléta szö 
vétségét és itt tátották az első 
Szent István napi.^ersenyt. 

A mult évben tji youngstown! 
fiuk elég szépen s^ropeltek. Az 
idén sokkal több^város athlétái 
között, ismét ki siéretnének tűn
ni és ezért a legszorgalmasabban 
gyakoroltak egész'jiyáron át Hal 
iók János szaké^jlő vezetése és 
Madácsi Pál fel ügylete alatt. A 
sok pályázó köziüfyft bizottság ki
lenc versenyzőt ^Választott ki. 
Mind a kilenc jő' fcsélylyel veszi 
majd fel a harcot más városok i 
magyar jf jaival szeéiben. 

A névsor élén természetesen 
Hallók Tstván tavalyi kétszeres 
bajnok áll, aki a sulydobásban, 
rliszkosz-dobásban, gerely-hajitás-
ban, magas ugrágllan, rúdugrás
ban, távugrásban vesz részt és 
azonkívül egyike l|sz a mértfö!-
des staféta futóinaf. f 

Molcsányi Pál, l aki motÉ? 4 
pittsburghi egyetení. hallgatója és 
ott tagja az athléta csapatnak, 
l.épviseli Youngstownt a rövid 
távú futásokban, &íint halljuk, 
jó formában van é$l biz4 c.san szép 
eredményn^el aJOÜ 
és 200 yardos futásban és mint & 
staféta csapat tagja. 

Hajdú János kitűnő távfntóv.i 
képezte ki magát Az idén részt 
vett a detroiti és new yorki ma
rathonban és az utóbbiban dijat is 
nyert. Dzsani a 10 mértföldes 
magyar marathonban és a 880 
yardos futásban áll majd a start 
hoz. Mindkét versenj-ben részt 
vesz rajta kivül Barkó János is, 
akinek tréningje szép eredmé
nyekkel biztat. 

A futók között a középtávon 
Mztosan jó eredménye lesz Varó-
esik Istvánnak, aki a 440, 880 
yard és a stafétában indul é« 
Szafkó Jánosnak, aki a 880 és a 
stafétában vesz részt. A dobók 
között nagy reményeket fűznek 
Pintér Márton szerepléséhez, aki 
a suly, diszkosz és gerely-dobás 
ban indul. Madácsi Pál, a man
ager, szintén benevezett a suly-
dobásban. Pék Gyula indul az 
ugró számokban, táv, ínagas és 
rud-ugrásban és ő lesz az extra 
tagja a staféta-csapatnak. 

Az összes versenyzőknek alkal
ma lesz szombaton délután össze
mérni erejét a város legjobb ath
létái val a Mahoning Athletic Fed
eration versenyén, amelyet a 
South High School versenypályá
ján tartanak. A Magyar Athléta 
Klub színei ezúttal először szere
pelnek ezen a versenyen. 

Az athléták felkérték l)r. Pes-
senlehner Antalt és Neményi Mik 
lós szerkesztőt, akik mindketten 
foglalkoztak athletikával odaha
za, valamint Ress József és Tóth 
István üzletembereket, hogy & 
klubbot a versenyen é® a konven
ción képviseljék. Valószúiü, hogy 
mindnyájan elfogadják |ij| meg
tiszteltetést. Ö 

A bajnoki versenyeket Labor 
Dayn, szeptember 6-án tartják és 
szép volna, ha arra Youngstown-
ból sokan kisérnék el a verseny
zőket, hogy bátorítsák őket a via 
dalban. 

A MUNKAVISZONYOK. 

A vasutasok visszamentek mnn. 
kába. — A gyárak üzeme váltó-

zatlanul jó. 

A sztrájkoló vasúti tolató sze
mélyzet legnagyobb része a hét 
elején ismét munkába állott, mi
után három hónapon át "vaká
cióztak." Ennek következtében 
a forgalmi nehézségek múlóban 
vannak és a gyárak nyugodt un 
nézhetnek a tél elébe. A gyár 
udvarokon és áruházakban felhal
mozott rengeteg kész acéj áru
ból is szállítanak már és ha a ko
csi hiány megszűnik ,ugy minden 
a rendes kerékvágásba kerül. 

A gyárak a Youngstcwn vaa-
és acél kerületben átlag 85 szá 
zalékos erővel dolgoznak. A 
Youngstown Sheet and Tube Co. 
teljes erővel megy, a többi nagy 
gyárak pedig minden emberüket 
foglalkoztatni tudják. A leg
gyengébben a Carnegie Steel Co. 
youngstowni telepein folyik a 
munka, de itt is nagyobb javulás 

Letartóztatott nagykereskedő. -• 
Ujabb fordulat a Hidassy ügybe n. — Cianciola Vince a rendőrség 

börtönében. — &oso, a fogva tartott aoffőr vallomása. 

Már-már azt hittük, hogy Hidas
sy Emil közismert volt girardi 
magyar üzletembr gyilkcsai elke
rülik a földi igazságszolgáltatás 
sújtó kezét, amikor az ügyben 
váratlan fordulat állott be a hé
ten. Mindenki emlékszik, hogy 
Ilidassyt egy hideg februári na
pon két olasz kicsalta avval az 
ürügy gyei, hogy viszkit adnak el 
neki. Beültették Hidassyt egy 
automobilba, amelyet Rose Sán
dor nevü olasz taxi soffőr veze-

az előzetes kihallgatást, amefy & 

után vagy szabadlábra helyezik 
Cianciolot vagy ; pedig átteszik 
ügyét a megyei nagy esküdtszék 
eié. • 

A pennsylvaniai hatórágok azt" 
állítják, hogy Rose rendkívül ter
helő vallomást tett Cianciolo el« 
len. Ugyancsak azt mondjáfc, 
hogy a harmadik gyilkos nevét ín 
kivallotta. Ezt az embert, aki 
szintén olasz, most nyomozzák. 

•Oiaciolo volt állítólag a gyil* 

várható a jövő hétre. 
A gyárak jelentései szerint re«i- j magyar ember hulláját, 

geteg mennyiségű acélra van ren- i Roset letartóztatták és 
délésük és a munka biztosítva 
látszik az év hátralevő hónapjai
ra és a jövő év elejére. 

tett^ Valahol Edinburg nem mész kosság értelmi szerzője, ő állit&» 
sze fekvő pennsylvaniai falucska lag megfogadta, hogy olasz ven-
határában Hidassyt, aki a gépve- detta módra vérboszut áll rok<* 
zető mellett ült, agyonlőtték és náért, akit Hidassy autója vélet 
holttestét kidobták egy mély hó- len baleset következtében megölt, 
fuvásba. Rose jó néhány óra A törvény értelmében Ciaciolo a 
múlva került vissza Girardra, a Mahoning megyei törvényszék el# 
hol jelentést tett a rendőrségen, kerül, mert nem adható ki Penrfc. 
ö vezette a rendőröket a gyilkos- íívlvania államnak, ahol a gyilkos
ság színhelyére, ahol megtaláltál? ság megtörtént. Ugyanis a tör* 
a szerencsétlen véget ért derék vény szerint a gyilkosság érteinad 

K2 MÁR AZT ÁN DÖFI 

Amikor a rézindzsek és a gazolin 
összevesznek 

Másnap j szerzője azon törvényszék elé k3-
azóta a j rül, amelynek hatáskörében ter-

New Castle börtönben van első vezte az összeesküvést, • * 

Sok fura história esik meg a 
világon, de ezek között is vannak 
olyanok, a melyek különösebb fi
gyelmet érdemelnek. Azt már hal
lottuk, hogy emberek összevesz
nek, állatok megmarják egymást, 
dc arról ritkán hallottunk, hogy 
a folyékony testéle is összekapnak 
egymással. 

így történt ez pedig a napok
ban és ennek az esetnek hőse, a 
mint a rendőrségi jelentés mond
ja: Konti József volt. A műit 
vasárnap történt, hogy Konti fel
ült az autójára és kocsikázni ment. 
Nagyszerűen hajtotta a gépet, a 
melyben tudvalevőleg gazolin 
volt. Kontiban pedig, mint a 
rendőrség mondja, rézindzsek 
volt. A rézindzsek ugy látszik, 
hogy ierősebben dolgozott, mini 
a gazolin, mert. a kocsi girbe-gur-
ba utvor^Ion haladt a McGuffy 
roadon. A gazolin nem tűrte, 
hogy a rézindzseknek nagyobb le
gyen a hatalma, mint neki, igy 
hát kifogott, rajta. Összeszedte 
minden erejét és a gyorsan szala
dó autót az árokba vitte. Ott az 
tán találkozott egy rendőrrel, a 
ki az autó helyett az autó hajtó
ját, Kontit tartóztatta le és ki
emelte a kocsiban talált egy pint 
rézidzseket. 

A gazolin és rézindzsek hábora 
költségeit a bíróság fogja meg
szabni. 

NYUGTÁK ÉRKEZTEK. 

Az Egyesült Államok pénzver
déje 1920 julius hónapban 3,146, 
000, darab ezüstpénzt és 40,673,-
000 darab kisebb ércpénzt készí
tett. Ezen kivül 110,000 darab 
ezüstpénzt vertek Cuba számára. 

A Dollar bank küldönc utján ka
pott elismervényeket Budapest

ről. 

Igen sok ember panaszkodott 
már régen, hogy 1916. és 1917-ben 
hazaküldött összegekről minde^-
ideig nem kaptak nyugtákat. A 
háború és azt követő nagy bi
zonytalanságban a budapesti fő 
postatakarékpénztár jobbnak lát 
ta a nyugtákat nem elküldeni. D6 
miután a Dollar bank külföldi 
osztályának felei nagyon nyugta
lankodtak, a bank vezetője, Bur
ger Lajos, küldönc utján hozatta 
ki nemcsak a nyugtákat, de a 
postatakarék könyveket is azok
nak, akik 1917-ben helyeztek el 
pénzt kamatozásra. 

A napokban megérkeztek a 
nyugták, jó pár ezer és vagy £0 
takarékkönyv és azok, akik 1916. 
vagy 1917-ben küldtek pénzt, jól 
teszik,, ha ellátogatnak a bank 
külföldi osztályába és ott érdek
lődnek nyugtáik iránt. 
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fokú gyilkossággal terhelve. Ügvé 
ben a főtárgyalást már hónapok
kal ezelőtt megtartották volna, 
de Rose mindig ujabb 
adatokat mondott el a 
ságra, amelynek elkövetését elő
ször letagadta, azt mondván, hogv 
a gyilkosok őt is kirabolták. A 
tárgyalást elhalasztották. Rose, 
aki megtört a börtönben, ugy lát
szik, arra a véleményre jutott, 
hogy bűntársai cserben hagyták 
é? a mult héten töredelmes vallo
mást tett Lawrence megye ügyé
sze előtt. 

Ennek a vallomásnak alapján 
íi youngstowni rendőrség detek-
h'vjei letartóztatták Oianciolo 
Vince gazdag olasz származású 
?yiimölcs és zöldség nagy kereske
dőt, akinek a 248 East Front st. 
•latt hatalmas üzlete van és aki 

•'illitólag rokona és munkaadója 
volt annak az olasz embernek, a 
kit Ilidassy ezen év január havá 
ban véletlenül megölt automobil
jával. Cianciolo augusztus 17-én 

került a rendőrségi börtönbe. El-
fogatását nagy ft it okban tartot
ok. mert a másik gyilkos még 
"em került kézre. De Cianciolo 
barátai, akik tudták, hogy a ke-
'eskedő a börtönbe került, Bár
mim ügyvédhez fordultak, aki ha
beas corpus eljárást indított meg 
Watkins rendőrfőnök e^en, mert 
Ciaciolát a törvényben megenge
dett négy napon tul tömlöcben 
fártották anélkül, hogy ellene más 
vádat emeltek volna, mint '^gya
nús személy." 

Miután Anderson bíró, a me-
svei törvényszék elnöke, gyen
gélkedése miatt West Anstintown 
és North Jackson között fekvő 
birtokán nyaralt, oda autóztak ki 

•i pör szereplői hétfőn délután. 
Watkins rendőrfőnök és két de-
:ektiv kihozta Cianciolot, egy má 
-ik gépen jöttek Barnum ügyvéd, 
valamint a Mahoning és Lawrence 
megyék ügyészei és detektivjei és 

városi ügyész képviselői. An
derson biró gyönyörű kertjének 
°gy árnyékos, terebélyes fája alatt 
tartották meg a tárgyalást, & 
melynek végén Anderson biró 
ntasitotta a rendőrfőnököt, hogy 
niután nem emelt még vádat 

Cianciolo ellen, őt azonnal sza
badlábra helyezze. Ez megtör
tént. '-

Alig lépett azonban Cianciolo 
a biró birtokáról a megyei útra, 
amikor Watkins rendőrfőnök új
ból letartóztatta. Ezúttal elfo
gató parancs alapján. Ugyanis 
közben Hidassy özvegye, TJ^dassy 
Julia, esküvel erősített okmány
ban Ciaciolot elsőfokú gyilkosság 
gal vádolta, amire a városi biró-
ság kiadta az elfogatási paran
csot. Cianciolot visszavitték a 
rendőrség börtönébe. Gessner 
biró pénteken délutánra tűzte ki 

Az olasz nagykereskedő 18 éve 
youngstowni lakos. Gazdag em* 
ber hírében áll és letartóztatása 

és ujabb j nemcsak az olasz negyedben, de 
gyilkos- az egész városban nagy feltűnést 

heltett. 
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VIGYÁZZATOK LEÁNYOK 

Két fiatal leány esete ^ Jbincolit 
Parkban 

Az elmúlt vasárnap nem volt 
olyan szép idő, a milyent a fiatat 
emberek és leányok szeretnek, % 
kik a Auiaárnapokat „tudvalévőié 
kirándulással töltik, de azért még
is akadtak sokan, a kik a szabad
ban akarták a délutánt tölteni. 

Ezek közé tartozott a 20 éven 
Wopenshal Tstván, 22 N Jackson 
streeti lakos, és a hasonló korú 
Konef Tamás, a ki a North ave. 
204. számú házban lakik. A két 
fiatal ember elhatározta, liogv 
együtt töltik el a délutánt és hogv 
az kellemesebben múljon, két le 
áriykát vittek magukkal a Lincoln 
oarkba. Az egyik leányka 17, a 
másik 15 éves volt. 

A fiatal emberek azt mondták 
a leányoknak, hogy valami kiál-
itásféle van a parkban én azt men 

nek megnézni. A leányok elfo
gadták a meghívást és elmente^ 
i Lincoln parkba. Mikor bejárták 
i parkot és egy elhagyottabb rész 
re értek, Wopenshal hirtelen át
ölelte az idősebbbik leány dere- -
'<át és a földre akarta teperni. A 
Visebbik leány látva a veszélyt. ' 
dszaladt. Wopenshol pedig fel
használva az alkalmat, merényi?-. 
fet követett el a nagyobbik leány 
ellen. * 

A kisebbik leány ezalatt a Jack 
;on és Rigby street sarkára érr, 
i hol elmondta az esetet valaki
nek, a ki azonnal értesítette a 
-endőrséget. Csakhamar ott ter
mett Wollitz motorbiciklis rend
őr. a ki a leány útbaigazítása 
alapján a Lincoln parkba sietett, " 
Richard Powis és Dewey Young * -
nevü férfiakkal, a kik az esete*: > 
>zintén hallották a leánytól. Épen < 
iókor érkeztek meg. A leány a föU 
dön hemperegve veszekedett tú~* 
madójával, a kit a rendőr a két > 
férfi segélyével letartóztatott és " -
autóba ültetve a Rigby és Jack-, 
son street sarkára vitte, a hol,? 

szembesítette az ott várakozó k;J 
sebbik leánykával. A személy 
azonosság igazolása után a kétO' 
leányt a két fiatal emberre^ 
együtt a rendőrségre vitték, a hoí, ~ 
a leányok elmondták a merény ^ 
let történetét % Rendőrségi mat-
rónának. % 

Wopenshalt és Koneffet a rendt „ . -A, 
őrségi börtönbe zárták. Wopen*'V>'J 
s h a l  e l l e n  e r k ö l c s t e l e n  m e r é n y l e t *  \ i \  
rimén indul meg az eljárás, ba* 
rátját pedig mint büntámt fog-: ,4 .. j ; 
ják telijgaségre yowú, j  ; 
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