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Youngs town szépen szerepelt. 
Verőfényes őszi napon, hatalmas sikerrel folytak le a 

clevelandi bajnoki versenyek. — New York, Cleve
land, Chicago, Youngstown és Akron magyar atlétái 
mérkőztek meg egymással. 

TIZ MÉRTFÖLDES NEMZETKÖZI 
NYERTE MUG 

VERSENYT FEHÉR 

NAGY UJ BANK SHARQHBAN. 
Hámory Gusztáv hatalmas banképülete é| banküzlete képezi az alapját az uj vállalko

zásnak. — Dollar Title and Trust Company lesz az uj bank neve. — Hámory 
Gusztáv nagy részvényes mar^d. — Az uj név $&tt 1921 jaguár 1-én nyilik 

r meg i bank. 

Szavkó János győzött a félmörtf öldesben 

Kék őszi égbolt, fehér galambok húznak néha át alatta, mint 
tenger fölött, a sirályok. A West Technical High School palotáján 
esiilagsávos lobogót lenget a szél, a tribünön ragyogó szinek, mosoly
gó asszonyok, lányok s a mezőn szép szál legények tarka dresszek
ben. Es ömlik a sárga, tiszta, őszi napfény a zöld gyepre, a fénylő 
háztetőkre, a kipirult arcokra. 
/ < A régi, magyar Adrián, regatta versenyeken vibrált együtt néha 
eniíyi szín, amikor száz és száz fehér vitorlás uszott ki a kikötőből 
boldog, kacagó, asszonyokkal, vagy a Stefánia ut fekete aszfaltján 
szeptemberi alkonyatokon, ha a magyar főváros minden szépsége és 
gazdagsága összefutott egyetlen órára a ligeti fák közé. * 

A versenypályán kezdődik az élet. Apró csoportok verődnek 
Össze trillázó sípjelekre. A szalagos, sávos dresszek szétválnak egy-
egy pillanatra s aztán újra összeverődnek. Egy csattanó pisztoly
lövés s nyolc-tiz atléta megfeszült izmokkal veti magát az ovál vo
nalban görbülő pályára. A tribün elnémul, de csak azért, hogy ne* 
hány izgalmas másodperc után annál viharzóbb erővel zúgjon fel t 
taps, a hurrá és az éljen. íls legsűrűbb az "éljen," mert magyar 
ünnep zajlik le ezen a, csodálatosan szép napon a "West Technical 
High School gyönyörű versenypályáján. 

% • • 

H* ti* étátNBV bentit* áll ebben a tarka képben, márawwi Msa-
keséggel nézi a magyar fiuk versenyét. Nem lehet bőven részünk 
nekünk, magyaroknak, ilyen eseményekben az amerikai lobogó 
alatt s talán a magyar trikolor alatt sem ma, a mi közmondásossá nö
vekvő szegénységünkben. A sors ostorcsapásaitól szenvedő magyar 
faj megnyomorított ereje ma csak elvétve törhet elő s ha ilyen for
mában, ilyen hatalmasan bontakozik ki a magyar erényeket, tehet
ségeket lenyűgöző háborús veretű vaspántokból, kell, hogy örüljön 

sf é aeivünk. Kell, hogy büszkén valljuk magunkat magyaroknak. 
A clevelandi magyar atléta-versenyek öt nagy amerikai város 

magyar atlétáit állították versenybe. Több mint ötven magyar fitt 
frifi között meg egymással Labor Daykor. És ezt az eseményt tudöí» 
másul vette m amerikai sportvilág is. A tiz mécUöldeRnemzetközi 
Versenyben tizenegy "idegen" klub volt képviselve s az a tény, 
hogy ebben a versenyben is magyar atléta győzött, — még pedig 
kivételesen brillráfifö erednjéxipyel — egész Amerika előtt lobogtatja 
l'ini színeinket* ' V 
* • _> • •••¥ Iftyf : 

Ks erre soha volt olyan szükségünk, mint éppen ma, amikor 
t^ífélvilág sárga irigységgel tépázza, gázolja ezer esztendő ezer és 

megpróbáltatásában szerzett becsületünket. 
Itt, Amerikában, a férfiasság alapfeltétele a nemes sport. És 

áz atlétika müvelése nemzeti követelmény. Ttt nem maradhat észre
vétlenül olyan esemény, mint a hétfői nagy magyar nap. És nem tu- ; Pennsylvanía állam banktörvényei 
lozunk, ha a labor day-i clevelandi versenyeket legszebb, legfonto- frgyelembevétele mellett állami 
fcabb ég legértékesebb magyar-amerikai élményeink közé sorozzuk. 

Akik ezt a versenynapot megrendezték, akik bármilyen részben 
ifi cselekvő faktorai voltak ennek az ünnepnek, azok mind a mi kö- J GUlsztáv 175 ezer dollárt kapott az 
zös ügyeinkért harcoltak és az emberfajok örök mérkőzéseiben, az j épületért és az üzletért és,^ hogy 
emberiség legnemesebb versengésein csatát nyertek a magyarnak. az "ssze£ nagyrészét részvények-

• i * b«n vette át. 
* A Ilámory épület Sharonés az 

kapott. Az első körön át harma- j egész Shenango völgyének legna-
dik helyen követte az erős ira- j gyobb irodaépülete, amelyben a 
mot diktáló new yorki Farkast, a j bank tágas helyiségein kivül 
ki a verseny favoritja volt. A négy üzlet-helyiség és 60 iroda-
második kör felénél fokozta sebes- j szoba van. Hámory mintegy 20 
ségét és a hozzája csatlakozott évvel ezelőtt szerény kis fahá-
clevelandi J. Melcherrel az egye-' zacskában kezdte meg pénzküldő 
nes elején elérte a vezetőt. On-j és hajójegy üzletét Sharonban, 
nan kezdve Szavkó és Farkas egy később. épitette a hatalmas palo-
más mellett küzdöttek a célig, a ' tát, amelyet igen jól ismert Sha-
hel Szavkó egy utolsó ugrással ron, Sharpsville és Farrell ma-
Farkas előtt dobta át mellét. A j gyarsága és nagy bevándorolt la-
verseny ideje 2 perc és 14 másod- {kossága. 

: f 

A vakokért 
fftndéiúd szánja a világtalano
kat. — Megindult az adakozás a 

Megváltó patikában 
'1* 

Sándor Pál ujabb levele 
A nemzetgyűlési képviselő villád 
háritónak mondja as aatiMWÉfc. 

tizmuat 

Két héttel ezelőtt közzétettük 
ttét a levelet, amelyet Filsinger 
Aurél gyógyszerész, a Megváltó 
gyógyszertár magyar származású 
tulajdonosa, kapott a Vakok In
tézetének vezetőségétől Budapest
ről. Mi akkoriban megírtuk, hogy 
a nagybizottság jóváhagyásával 
egy adakozási ivet tett ki a pati
kában Filsinger ur. Most látjuk, 
hogy a kérelemnek és a levélnek 
máris volt hatása. A szerencsét
len vakok nyomorúsága megha
tott mindenkit, akihez csak szólt 
a gyógyszerész. Adott ottan ame 
rikai, lengyel és tót. Néhány ma
gyar is felkereste a 15 Spring 
Common alatt található gyógy
szertárt és adományozott. Példá
jukat kövessék mások is. Szegény i 
vakok, segítsünk rajtuk. 

Az íven eddig a következők 
adakoztak: Nehry Károly $6.35, 
Filsinger Aurél $3, Nt. Suba Er
nő gör. kath. plébános $2.50, Nt. 
Balogh Bálint, Neményi Miklós 
Ernő és Miss M. V. Albright 1—1 
dollárt, Bronislaw Simiawski, Dr. 
Vágó Pál, J. "W. Mayze, Dr. "Wes
ley C. Read, Knapik János, Kolozí 
váry József né. Vaskó Jánosné 
és Peréini Margit egyenkint 50 
eentet. Az eddigi összeg $18.85 

Ott az iv a patikában, aki segí
teni akar a világ legnyomorultabb 
élő lényein, a magyar vakokon, 
vigye oda adományát. Az Isten 
fiaesae meg. 

Mult számunkba# ^lezt$k;f 

hogy lapkiadó vállalatunk üzlet-
vezetője, aki irt Sándor Pálnak a 
tavászszal, választ kapott levelé
re. Miután mindkét levéllel jö
vő számunkban foglalkozni kívá
nunk, ezt is minden kisérő meg
jegyzés nélkül, szórói-szóra itt k$-

usztáv, . 
4ng és Shenango völgyének egyik 
legrégibb és jól ismert magán
bankára, ismét egy pénzügyi 
tranzakcióban szerepelt. Sharoni 
lapok híradása szerint eladta a 
State és Dock street sarkán fek
vő hatalmas négy emeletes bank
palotáját és egész banküzletét egy 
uj részvénytársaságnak, amely 

engedélylyel már meg is alakult. 
A lap értesülése szerint Hámory 

I 
IV' 

$ 

A youngstowni atléták ismét jól 
Bségállták helyüket. Megérdem
lik a dicséretet munkájukért, mert 
Molcsányi Pál kivételével mind
nyájan nyertek dijakat. Nagy 
kár azonban az, hogy a mi ver
senyzőink még mindig nem tud
ják azt, hogy atlétikában a fegye
lem éppen olyan fontos, mint a 
katonaságnál. így aztán megtör
tént, hogy három benevezett jó 
atlétánk el sem jött a versenyre 

* és Youngstownt Hallók János ka
pitány vezetése alatt Hajdú Já
nos, Molcsányi Pál, Pék Gyula, 
Pintér Márton és Szavkó János 
képviselték. 

Annál szebb, hogy ez a kisded 
igssapat a nagy pontversenyben 18 
JjMot ért el, egy első, négy má

sodik és egy harmadik helylyel. 
Csak Hallók János fáradságán 
múlott, hogy két versenyszámban 
a magas rudugrásban kénytelen 
Vfclt a második hellyel megeléged
ni. Hallók ugyanis szombaton 
versenyzett Columbusban iskolá
jának, a South Highnak szinei-
ben és három dijat nyert. A cleve
landi versenyen meglátszott rajta 
a tultréning és a sok utazás. Mult 
évben mindkét számban első volt. 

Nagyszerű eredményt ért el a 
fiatal Szavkó János, aki a félmért
földes futásban kiváló new yorki 
és clevelandi futók előtt, óriási 
küzdelem után, elvitte a bajnoki 
pálmát. Ez a verseny egyike volt 
a legérdekesebbeknek. Szavkó 
tudgoruan megfogadta a kapitány 
ntasitását, amelyet a verseny előtt 

perc. igen jo es a jövőre szép si
kerekkel kecsegtetheti Szavkót, 
ha szorgalmasan fog trénirozni. 
Szavkó szép győzelmét az óriási 
közönség nagy üdvrivalgással fo
gadta, mert ez volt az egyetlen 
futó szám, ahoi a new yorkiak 
kikaptak. 

A kis Pék Gyula harmadik he
lyet vitt el a rudugrásban. Ez 
a fiatalember a jövőben egyike 
lesz legjobb ugróinknak. De ta
nulnia kell. Még nincs stílusa, 
de ha azt elsajátítja és szorgal
masa gyakorolja a táv, magas és 
rudugrást, ugy biztosra vesszük, 
hogy jövőre bajnok lesz belőle. 
Pintér Márton második lett a disz
kosz dobásban 96 láb 8 incses do
básával, amellyel első helyen ál
lott az utolsó dobásig, amikor a 
clevelandi Korén 102 lábat dobott. 
Pintér és Hallók mindketten be
jutottak a gerely dobás doöntőjé-
ben, de nem voltak jó formában 
és így Hallók negyedik, Pintér 
pedig iitödifc lett. 

fFolyt;; a 3. oldalon.) 

renüveiivoíit 
Evvel az összeggel egy hatalmas 
uj páncélszobát épitenek és a bank 
helyiséget teljesén modernre ala
kítják át. 

Az uj bank átveszi a Hámory 
bank összes takarék betéteit és az 
egész bizneszt. Hatalmas for
eign department^ lesz szakava
tott férfiak vezetése alatt. Az uj 
Ifállalat alapitói közt leginkább 
Charles Flower nagy építési vál
lalkozó és Virgil L. Johnson hír
neves sharoni ügyvéd szerepel
nek. A bank célja az lesz, hogy 
a pénzt, melyet pála helyeznek el 
takarékbetétre, kis embereknek 
adja ki kölcsön, legfőképpen ott
hon építés céljára és így nemcsak 
mint bank, hanem mint a város 
fejlesztésének számottevő tényező
je is működni fog. 

Most és január 1-je között még 
Hámory Gusztáv vezetése alatt 
folyik majd a bank biznesz, az
után az uj bank kezdi a műkö
dést és annak tisztikarában Há
mory szinté© elíikelŐ Wjriei^ fog
lal majd el; 

Hámory Gusztávnak most már 
csak a youngstowni főüzlete ma-

JL aiatjL. Hámory. I.V 
elesleget képezi. ; nak" is nagvrfkzvényese es alél-' 

Az uj bank részvénytársaság, j rad meg a Phelps atreetén. Az 
$225.000 alaptőkével és $22,500 
felesleggel alakult meg. Kibocsá
tottak 2250 egyszáz dolláros rész
vényt, amelyeket $ll(J-ral adtak 
és adnak el, a tíz dollár,^amelyet a 

east youngstowni bankot közel 
két évvel ezelőtt szintén egy uj 
vállalat vette át, amely ma már 
virágzó bankká fejlődötf a Peo
ple's Trust and Savings Company 

nöke. 

ERDÉLYBEN MÉGHIUSÜLT 
A MOZGÓSÍTÁS 

Békéscsabáról jelentik: Mint 
ismeretes a román kormány he
tekkel ezelőtt elrendelte az erdé
lyiek általános mozgósítását. A 

fULYOS 

•Bffi*. katonát pálinka. 
gyanusitanafif 

Richmond és Albaugb detektí
vek a minap letartóztatták Fred 
Thomas és B. J. Kane katonákat, 
a kik a posta épületben levő ujon-
cozási fhelyiségbea ^ teljesítettek 
szolgálatot. 

A letartóztatás Snyder fSprtti*4 

mester feljelentésére történt. Jk parancsra azonban nem' sokat he
derítettek, ellenben a toborzás ' postamester ugyanis látta, a >m% 

.x kor a katona elhagyta a posta 
épület azon részét, a hol a szó

közben néhány román hatósági 
közeget agyonvertek és fegyve
reiket nyomtalanul eltüntették. 
Ez arra indította a románokat, 
hogy a toborzást az erdélyi terü
leten megszüntessék. A románok 
Erdélyben teljesen külön rendele
tekkel dolgoznak, igy a toborzás 
megszüntetését elrendelő rende
leten kivül Erdélyben ujabban el: 

^rendelték r nagyvagyonnak le
foglalását. Az uj vagyonadó is 
másképpen van megállapítva Ro
mániában, mint Erdélyben, ahol a 
vagyonadó sokkal syyosabb, mint 
az anyaállamban. < 

TIZ KORONA BOY LITER TEJ , 

Természetesen Budapesten, a 
honnan igy jelentik: Az árvizsgá
ló bizottság augusztus 11-től kezd
ve a tej árát literenkint 7 koroná
ról 10 koronára emelte fel. A tej 
árának felemelését az államvasr 
utak szállítási díjemelésével hoz
zák kapcsolatba. 

• .i ín, •  • '  " 

vetségi detektívek által lefoglalt 
pálinka van felhalmozva. Az a ; 
szoba, a hol a pálinka van, az aj- j 
tón keresztül csakis kettős kulcs- , 
csal közelíthető meg, sőt az ajtón j 
egy egyesült állami hivatalos pe- j 
csét is van, tehát a ki abba a. szo- j 
bába akar bemenni, annak előbb j 
a pecsétet is le kell törni. A két j 
katona kerülő uton, az ablakon át j 
mászott be a szobába és a mikor J 
kijöttek a 25 üveg pálinkából ál- j 
ló zsákmánynyal, akkor látta őket j 
a postamester. . " j 

Most a börtönben ülnek és váf». 
ják sorsuk jobbra fordulását. 

(C HOI 51 AMERIKAI MAGYAS SZÍNTÁRSULAT 
Igazgatók: Erdélyi Emil művezető és Sipos Jenő üaletvezető. Kövessy Mihály manager. 
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MEGNYITÓ ELŐADÁS 

SZEPTEMBER 18 ÁN, ESTE PONT 8 ÓRAKOR ' 
Youngstownbai*, a Kossuth görbén sziiirekerül: - , 

Grói Rinaldó" 
Rend«*4. Erdélyit Emü, 

B«konyi.öábor-8íira»i i íelVoöi*** «*(? opwefct̂ . 
Karnagy: Starts latváa. 

Helyárak: $1.66, $1.00 és 86e (a háborús adóval együtt.) *1 

Jegyek, előre v&lthatók: Boss Bros. üaleteiben, Fil»ing«r Aurél gyégyazért&ribsn, a Szab&do&g irodájában, 
az Arany Kereszt patikában, az Amerikai Magyar Hirlap kiadóhivatalában ós a szokott magyar üzletekben. 

ELSÜLT A REVOLVER 

Vékási János megsérült a lábán 

Vékási János a rokonánál, Jobb 
ágy Istvánnál lakott az 57 Rus-
sel Streeten. A minap elhatároz
ta, hogy máshová fog költözköd
ni és ezért összepakolta a hjolmi-
iát, a miben Jobbágy iá szívesen 
segitett neki. , 

Mikor lefelé jöttek a lépcsőn, 
Jobbágy a kezétten hozott egy re
volvert is, a mely véletlenül elsülj 
és a golyó Vékási lábába fúródott. 
Hamarosan ott termett dr. Füzy, 
Pál, a közismert magyar orvos, a 
ki a C«ty kórházba vitte Vekásit. 
a ki a körülményekhez képest 
"leg jól érzi .magát. 

AGYONVEBTEK EGY NAPSZÁMOST 

Erzsébetfalván egy kukoricás
ban Tomasics György 78 éves 
napszámos holttestére akadtak. 
Az öreg embert agyonverték. A 
katonai hatóság a tetteseket le
tartóztatta,* '* ' 

Tisatelt Uramt 
Engedje meg, hogy szerétett 

hazám nyelvén válaszolhassak 
azokra a szíves sorokra, ame
lyekkel megtisztelni méltózta
tott. 

Csak kötelességemet taljed-
tettem hazám iránt felszólalá
sommal és ezért engemet dicsé
ret nem illet. Reménylem, hogy 
a háború és a bolsevizmus ál
tal előidézett zsidóellenes irány 
csak ephemer jelenség és idő
vel e káros kór, ha nem is oly 
hamar, mint hinni lehetne, ki 
fog múlni. Antiszemitizmus 
nem más mint kenyéririgység 
és kényelmes villámhárító a va
lódi bűnösök elrejtéséhez. A 
zsidó más vallásuakkal nálunk 
eddig egyenlő jogokat élvesett, 
el tudott érni minden poziciót 
és éppen ugy szerezhetett va
gyont, mint mindenki más. 
Most ezt meg akarnák szoríta
ni. De mi nem vagyunk haj
landók másodosztályú honpol
gároknak lenni és védekezni 
fogunk. Ha ez nem sikerülne, 
akkor a jobbik élem kezébe ve
szi a vándorbotot és a salak fog 
visszamaradni az orvságban, 
olyanok, akik közbecsülés nél-
kiil is meg tudnak 4>li 
méuykm, hogy ifllfliig. IIIIHI fl| 
gunk jutni. Az egyetemeken 
és főiskolákon felvetett nume
rus clausus is csak arra vezet
het, hogy a zsidók nem ma
gyar, hanem nyugati ideákat 
fognak magukba szívni, ami az 
országnak >sgy csoimó pénzbe 
fog kerülni. Sajnálattal kell 
konstatálnom, hogy az antisze
mitizmus mély gyökeret vert a 
társadalomban és hogy ez nan 
alkalmas országunk érdekeit 
szolgálni, de bizom az előítélet 
nélküli okos parasztságban és 
a felvilágosodott, intelligens 
osztályban, a melyek végre fel 
fogják ismerni a heccelődés va
lódi okait és méltányolni fog
ják a zsidóságnak századokon 
át tanusitott konzervatív vol
tát. 

JBizzón tovább is hazánk ezer-
4*es múltjában, ki fog vergőd
ni ebből a rettenetes korból is 
és fognak még jönni napsüté
ses idők ia. 

ismételten köszönetet monsd-
Vft, maradok igaz tisztelettél 

Budapesten, 1920 jul. 16. 
-> Sándor Pál. 

CSALÓ DETEKTÍV 

Isten veled 335 dollár 

Hétfőn' reggel bement egy em
ber a Salow hotelbe, a hol felke-
este Robert Moss és Jones det
roiti lakosokat, a kiknek azt mond 
a, hogy ő detroiti titkos rendőr 
's hogy azért jött, hogy letartóz-
'ássa őket, mert szerszám. lopás
ul gyanúsítják őket. 

' A két ember megijedt, a kiknek 
végül ís azt mohdta a "detektív 
>ir," hogy adják neki a szoba 
'lulcsot s majd ő másnap eljön ér- ; 

ük. ^ gyanúsított egyének szót 
'ogadt'ák és átadták a kulcsot, a 
'detektív ur" pedig egy jól ki-, 
zámitott pillanatban felment a 

*zóbanforgó emberek szobájába 
és feltörte a kuferjukat, a mely
ből 335 dollárt emelt el. 

.Mikor a gyanúsított emberek 
visszatértek a szobájukba, a pénz
nek hűlt helye v$lt. A csaló álde-
tektivet keresi a rendőrség. 
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