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Utolsó alkalom 
a regisztrálásra 

Ha pénteken és szombaton nem 
regisztrál, ugy nem szavazhat az 

elnökválasztáson 

A REPUBLIKÁNUS 
KORMÁNYZÓ JELÖL* 

Elnöválasztó év lévén, minden 
szavazásra jogosult amerikai pol
gárnak, legyen az nő vagy férfi, 
regisztrálnia kell. A regisztrá
lás a szavazó kerület sfavazó he
lyén (rendesen a lakásához leg
közelebb eső bódé vagy üzlethe
lyiségben) történik. Már eddig 
két regisztrálási nap volt, ame
lyeken közel 20 ezer szavazó és 
köztük mintegy 8000 nő regiszt
rált. Youngstownban közel 40,-
000 polgár lakik, tehát a hátrale
vő két regisztrálási napon még 
majd annyinak kellene regisztrál
té. 

Ne felejtse el, hogy már csak 
két napja van1 a regisztrálásra. 
Ezek 

NOVEMBER 15., PÉNTEK, 
NOVEMBER 16., SZOMBAT. 
A szavazó helyek nyitva van

nak reggel 9 órától délután 3-ig 
és este 5 órától 10 óráig. Minden 
polgárosodott ember köteles el
vinni polgárlevelét. Ha felesége 
külön megy regisztrálni, akkor 
neki is kell vinnie ura polgárle
velét. 

Ne vonja ki magát egyetlenegy 
magyar származású amerikai pol
gár se a szavazás kötelezettsé
ge alól. Vegyen részt fogadott 
hazájának kormányzásában. Ha 
ezen a két napon elmulasztja a 
regisztrálást, ugy mm szavalhat 
november 2-án. 

YUJtHOVAY GYŰLÉS 

A -cim helyt eten, #yülé» 
nem "volt. Érthetetlen okból a 
lQ8-ik fiók tagjai közül 18-an je
lentek meg a negyedévi elszámo
ló gyűlésre és ennélfogva a tiszti
kar még a jegyzőkönyv felolvasá
sát is elhalasztotta a következő 
gyűlésig. Ha a tagok tündököl
tek is távollétükkel, azért volt 
gyermek elég, mert a tagsági di
jakai szorgalmasan beküldték. A 
megjelentek foglalkoztak a Szent 
István egyház október 31-én meg
tartandó jubileumával, de hatá
rozatot nem hozhattak és igy a 
tisztikar külön tiszti gyűlésen 
foglalkozik majd a meghívással. 

A tisztikar1 egyúttal megbeszé
li a jövőre nézve, hogyan lehetne 
biztosítani azt, hogy a tagok min
dig elegendő számban jelenjenek 
meg a gyűléseken. A titkár, Hof-
fer András, pedig kéri az uj tag
nak beállni szándékozókat, hogy 
orvosi vizsgálatra menjenek el a 
gyűlést megelőző szombaton egy 
tag kíséretében Dr. Füzy Pál hi
vatalos orvos irodájába, amely a 
Home Savings and Bank Building 
(az uj bankpalota a "West Fede
ral és Chestnut utcák sarkán) 403. 
számú szobájában, a negyedik 
emeleten található meg. 

OKTÓBER 6-IKA. 

Az elmúlt vasárnap méltó ke
retben ünnepelte meg a Szent 
György egyhás október 6-át, az 
aradi vértanuk megemlékezésé
nek ünnepét. 

Suba Ernő plébános kegyeletes 
szavakkal adózott a nagy hősök 
emlékének és megindító szavak
kal ecsetelte a mai Magyarország 
szomorú sorsát és helyzetét. A 
haza emlékezés fájó sóhajai töl
tötték meg a templomot, a mikor 
a 48-as időkről beszélt, és szinte 
megkönnyebbültek a szivek, a mi
kor a gyermekek reá zendítettek 
a magyar Hymnusra, a mit a tem
plom közönsége együtt énekelt a 
gyermekekkel. A beszéd és az 
ének között gyászistentiszteletet 
tartott a plébános az aradi hősök
ért és_ a háborúban elhunyt ma-

HAftRY L. DAVÍt»* 

A rézin dzsek 
Morros sheriff naponta vadászik 
a kis üstön pálinkát főzökre. — 

Mult heti áldozatai közt 
magyar is volt. 

A cspntszárazság beállta óta 
igen sok helyen égetnek pálinkát 
mazsolából és törkölyből az em
berek- Különösen divatos ez a 
szokás a bevándoroltak között, 
akik nehéz munkájukhoz szeret
nek egy kis pálinkát is inni néha 
néha. A legtöbb bevándorlott 
munkás nem eladásra, hanem sa
ját használatára készíti a tiltott 
italt. 

Mahoning megye jelenlegi she
riff je (szolgabíró) a legszárazabb 
emberek közé tartozik. A száraz 
álszenteskedők választották meg 
a mult választáson és mivel ép
pen most választások előtt állunk 
avval iparkodik magának szava
zatokat szerezni, hogy nyakra fő
re vadászik a kis üstök után és 
fiK^utóbbL néhány hét alatt ̂ sok* •: 
szegény munkás embert juttatott- ^ 
a börtönbe. A mult héten eg\^ 
steeltoni magyar embert fogott 
el. Szegény magyar a feleségo 
mosó üstjéből csinált pálinkafőző 
üstöt de alig kezdett égetni egy 
barátja házánál amikor a sheriff 
rajta ütött. A magyar persze a 
börtönbe került és nagy pénz
büntetést •» fog kapni a.. bíróság 
előtt. . ....... 

A törvényt wffp megtartimf, de 
nem kell túlságba hajtani. A pá
linka korlátlan élvezete káros és 
nem nagy kár azért hogy nehe
zebb hozzájutni. De a túlzásba 
nem szabad a dolgot vinni- Ezért 
ajánljuk a magyar származású 
szavazó polgároknak, hogy a no
vemberi választásokon gondolják 
meg kire szavaznak a száraz 
"foreigner gyűlölő" Morrisra, 
aki republikánus jelölt vagy a 
liberális derék barátságos Ed 
MilUkenret aki a demokraták je
löltje. 

ELTŰNT EGYLETI ELNÖK 

Lapunk egyik közelmúlt szá
mában megírtuk, hogy Nuszer Fe
renc, a Warreni Első Magyar Bs. 
Egylet elnöke váratlanul eltűnt. 

I/gyanakkor megemlékeztünk 
arról is, hogy Virasztó László 
közbecsülésnek örvendő nilesi, O.. 
honfitársunk neje is eltűnt hal 
zulról. 

Most arról értesültünk, hogy az 
emiitett két eltűnés egyáltalán 
nincs semmi összefüggésben egy
mással ! Virasztóné nemsokára 
visszaérkezett családja körébe 
Clevelandból, a hol 2 hétig tar
tózkodott. így tehát nem felel
nek meg a valóságnak azok a fe
lelőtlen állitások, a melyek a két 
eltűnéssel kapcsolatban elterjed
tek és az sem igaz, hogy a fenti 
két egyén egy automobil garage-
ban lett volna együtt, a mint azt 
nehányafc —a helyzetet nem is
merve —> állították. Virasztó 
Lászlóne aznap, amikor Niles-t el
hagyta, azonnal Clevelandba uta
zott. 

Mindén jó, ha a vége jó, a hogy 
a szólás-mondás tartja és ez ebben 

BESZÉLŐ LEVELEK 
Mihók Sándor vissza kapta a Szibériába elküldött pénzét miután ai öccse nem je
lentkezett érte. A ki pénzt küldött Szibériába, nyugodt lehet, hogy a pénzét vagy ki

fizették a eimzettnek; vagy pedig vissza kapja. 
. ., . • ' 'I : 

Annak idejéu megírtuk lapunkban, hogy Mihók Sándor távirati uton 125 dollárt küldött a 
mult é* december havában a szibériai Krasznojarkszban foglyoskodó Géza nevű honvéd kapitány öcs-
csének. 

Azóta hosszuhónapók multak el én Mihók S6n<|«r rietn kapott levétet az Öccsétől. Több is* 
merős fogolynak irt tehát Szibériába és öccse eime után tudakozodott. A levelekre érkezett válaszok 
azt igazották, hogy Mihók kapitány elhagyta a krasznojarkszí fogoly tábort és hogy ismeretlen helyre 
távozott. . » Í ' • 

A jelen év május havában levelek jöttek a. Ni kelsz Űssuriszki fogoly táborból Mihók Sán
dor hoz, a melyeknek irói a krasznojarkszi fogolytáborból kerültek Nikloszk Ussuriszkba. Ezen le
velek csak megerősítették az előbi híradásokat, aaért Mihók Sándor elhatározta, hogy az öccse ré
s z é r e . k ü l d ö t t  p é n z t  v i s s z a  f o g j a  k é r n i .  f  •  r  "  •  '  - i .  \  

Miután a szóbanforgó pénzt a helybeli wáfcybízrfttság utjín, anntk titkárja Neméftyi Miklós 
adta fel a Vladivosztokban székelő Dán legátushoz, azért Neményi Miklós a Washingtonban székelő 
Dán nagykövet tséghez fordult hivatalos átiratban, hogy a pénzt vissza kérje 

• ' C. Brun a Dán nagykövet ez év julius 3-án kelt levelében tudatta Netóényi*vel, hogy intéi* 
kedétt ft pénz vissza szerzése^végett és hogy mihelyst a pénz megérkezik, azonnal vissza' küldi. 

Október hó 8-án vissza is érkezett a pénz flgy certified ehekk alakjában az alábbi levél kí
séretében: 

1 Check. 
434 Southern Building 

October ftth 1920. 

A REPUBLIKÁNUS 
1ZENÁTOR JELÖLT 

FRANK 

Meggyilkoltak egy 
magyar kereskedőjt 
SCHAJER SAMUT KÉT NÉGEt 

BANDITA ÜZLETÉB8N . 
AGYONLŐTTE. < 

RABOLNI AKARTAK. ; t 

Republikánusok 
magyar gyűlése 

Mr. Ernest N. Neményi, 

Secretary to the UnÜ«4 
Hungarian Societes, 

P. O, Box 417, 
, Ohio. 

Sir, 

Youngstmvn, 

With reference to my letter of July 3rd" 
regarding the return of $125.— deposited with •_ 
the Danish representatives in Siberia for the 
benefit of Captain GEZA MTIIOK, Therewith 
beg to enclose Check No. 56'514 in the amount. 
of $121.69 drawn on the Hongkong & Shang-. 
hai Banking Corporation at New York, ; ifc^* 
favor of Mr. Alexander Mihok. * ^ 

I presume that the difference between th# i. 
two amounts $121.6!) and $125.— is due to ejKy 

perhaps in buying check* on New York , 
at Vladivostok, but regret at present to fa •' 
withouth exact information as to this point. 

Please be good enough to acknowledge 
the receipt and believe me, 

Very truly, 

<3. BRUN, 
Minister of Denmark 

kedden gyűlést tartanak a 
Kossuth Körben. 

Magyar fardftAsban igy hangefk a levél: 

Neményi E. Miklós urnák 
a Youngstowni Magyar Egyletek és 

Egyházak NagybiüQttságának 
titkárja, • 

P. 0. Box Ú7 Youttgrtöwn, 
Ohio. 

.Uram: Hivatkozással ez év julius hó 3-án 
kelt levelemre, azon 125.— dollárt illetőleg, 
a melyet Szibériai Dán képviselőnknél helyez
tem el Mihók Géza kapitány javára, van sze
rencsém értesíteni, hogy csatoltan küldöm az 
561514 számú chekkemet Mihók Sándornak, 
és pedig 121 dollár és 69 centre kiállitva a 
Honkong & Shanghai Banking Corporation 
New Yorkban székelő bankcégnél való kifize
tésre. 

Én azt hiszem, hogy a 125 dollár és 121 
dollár 69 cent közötti külömbséget a New 
Yorkban megvásárolt és Vladivosztokra kiál-
Htott chekk közötti árktilömboMt okossá, de ikAuus na„ybizottsig, ^yatalos 

>BHBerr ^l^ttatok erre meg, í mikor u 
felvilágosítással. 

Legyen szíves kérem a szóbanforgó ösz-
szeg kézhez vételét elismerni,.a melynek kap
csán maradok 

őszinte tisztelettel: 
C. BRUN, 
Dánia Nagykövete. 

Jm utóbbi időben igen elszapo
rodtak a rablások YoungstoVm-' 
A legtöbbet dologkerülő . délről 
ideimportált négerek követték el. 
A rablások hosszú sorozatát gyil
kosság tetőzte be mult csütörtö
kön este. 'A gyilkosság áldozata 
Sehajer Samu zsidó vallású >•$-
gvar ember volt. - > « v 

Sehajer akinek a 927 Poland 
A-venue alatt fűszer üzlete van e-
gyediil ült a holtban csütörtökön 
este 8 éra tájban, amikor két fe
kete jöt be és rárivalt "Handp 

1 Üp" (Fel a kézzel). Sehajer neifi 
engedelmeskedett a parancsnak 
és birokra kelt a rablókkal mire 
egyikük revolvert rántott és köz
vetlen közelből rálőtt Schajerre 
akit a golyó gyomra baloldalán 

A Youngstown és l&rnyéki ma- ! talált. A gyilkosság után a ban-
gyar származású republikánus ér- ; diták kiszaladtok az üzletből és 

zelmü polgárok október 19-én, j* közeli üres telken keresztül a 

1, 

'1 Hl 

Közeledik az elnök választás 
íéeje, a mikor minden nemzeti
ség amerikai polgárrá vált tagjai, 
megalakítják az ö saját politikai 
klubjaikat, hogy egyesülve ve
gyék fel a küzdelmet pártjuk je
löltje érdekében/ . ; 

Ebből a szervezkedésből a ma
gyaroknak sem szabad elmaradni. 
Az első lépést a szervezkedés ü-
gyében Fellegi Emil, a Chicago, 
111.-ban székelő nemzeti republi-

Mellékelve egy darab check. 
A letéthez tényleg csatolva volt a szóban forgó .összegről kiállított check, a melyet Mihók 

Sándor átvett és a helybeli Commercial National Bankban letétbe helyezett, a hol a checket teljes 
összegben azonnal kifizeték. 

Ez a körülmény csak azt bizonyítja, hogy m indenki .vissza. kapja a pénzét, a mit Szibériába 
küldött, az ott raboskodó hozzátartozóinak, akár a helybeli Nagybizottság akár a Veres Kereszt, 
akár pedig az Amerikai Magyar Szövetség utján küldte azt. 

Ez a levél ujabb bizonyítéka annak, hogy senkinek nem veszhet el pénze, a mit Szibériába 
küldött és ha mégis akad, a ki kételkedik ebben a dologban, azon már a doktorok sem segíthetnek. 

A levelet külömben a Nagybizottság legközelebbi gyűlésén be mutatja a titkár. ' 
Az általános segélyre küldött pénzekből ugy a dán megbízott, mint a táborokban alakult jó

léti bizottságok küldöttek nyugtákat arról értesítve a Nagybizottságot hógy a ísegélyt vallás, rang 
és nemzetiségi külömbség nélkül kiosztották. 

KOSSUTH GYŰLÉS 
Tekintettel a mult vasárnapon 

megjelentek csekély számára, az 
egylet ugy határozott, hogy rend
kívül fontos negyedévei /közgyű
lését október 24-re, vasárnaphoz 
egy hétre halasztja. Már most 
felhívjuk a tagok figyelmét, hogy 
a gyűlésén okvetlenül jelenjenek 
meg, mert az egylet életére rend
kívül fontos ügyek kerülnek tár
gyalás alá. 

A választmány nevébeh 
Molnár Mihály elnök. 
Neményi Miklós titkár. 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni 
Örök igazságban;, 
Hiszek Magyaroniig 
Feltámadásában. Amea! 

SZEGEDEN SZÉNHIÁNY MIATT 
NEM JÁR A VILLAMOS 

Szegedről jelentik, hogy ott szeptem
ber közepe óta szén hiány miatt szü
netel a villamos közlekedés. 

UTOLSÓ RECtlSZTBÁIiÁS 
OKTÓBER 15-ÉN ÉS 16-ÁN 

PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON 

AUTÓ BALESET 

Hityai János, 146 Steel street 
alatt lakó honfitársunk tejet szál
lító trut'kjával elütötte a napok
ban Marsina János nevű olaszt, 
aki a 326 Sast Boardman streeti 
ház előtt kocsija alá szaladt. Mar
sinát a földhöz vágta az autó, de 
szerencsére sérülés nélkül szaba
dult. Marsina szaladt, hogy a, 
villanyost elérje, hogy azon- mun 
kába menjen és nem látta a köze
ledő gépet. Hityait nem terheli 
felelősség. 

elmúlt vasárnap Youngstownban i 
járt. Az idő rövidsége folytán | 
nem lehetett sem gyűlést, sem j 

pedig értekezletet össze hivni, a-
zért csak azok jöttek össze a Kos
suth Kör kis termében, akiket 
élőszóval, vagy pedig telefonon 
értesíteni tudtak. 

A megjelenteknek Fellegi Emil 
elmagyarázta jövetele célját, és. 
elmondotta, hogy mennyirre fon
tos a magyar amerikai polgárok
ra nézve a szervezkedés. Bebizo
nyította, hogy a ' többi nemzeti
ségek azért tudtak nagy ered
ményeket elérni, mert politikailag 
szervezkedtek, a mit a magyarok 
eddig elmulasztottak megtenni, 
ezért hivta fel tehát szervezke
désre a magyar amerikai polgá
rokat és-azt ajánlotta, hogy a kö
zeli napokban tartsanak gyűlést, 
a melyen politikai körré alakul
janak. Ezen a gyűlésen hozzáértő 
magyar és amerikai szónokok fog
ják megmagyarázni mindazt, a 
mit a választóknak tudni kell és 
igy a választók tudni fogják azt, 
hogy hogyan és hogy kire kell 
szavazni a saját jól.-felfogott ér
dekükben. » . 

Az előterjesztéshez többén szól
tak hozzá és végül is ugy határoz
tak, hogy a republikánus érzelmű 
magyar származású amerikai pol
gárok e hó 19-én, azaz a jövő hé-

Vasut felé rohantak ahol eltűn
tek Az éj homályában. Mrs. Seha
jer aki az üzlet mögötti szobában 
volt nem 'tudott semmit a rablók
ról mig a lövést nem hallotta. 
Akkor berohant a boltba de esak 
férjét találta a földön. Az életve
szélyesen sérült embert azonnal a 
Szent Erzsébet korházba vitték de 
az orvosi tudomány nein birtá 
megmenteni és 11 órára kiszenve
dett. A rendőrség homályos sze,-
mélyleirás alapján keresi a rabUS-
gyilkosokat. , , I 

Sehajer Samu 1862-ben szüle
tett M agya rországon ^ 
éves korá óta Amerikában élt a* 
hol az utóbbi 20 év legnagyobb* 
részét itt Youngstownban töltöt
te, ahol mindig a fűszer üzletben 
volt. A magyarság jól ismerte őt. 
Mindenki tisztelte becsületesség
ért és jó sziveért. Halálát Julra 
nevü özvegye és New Yorkban 
élő'két fivére gyászolja. >v i 

A gyilkosságót követő swftnbff-
ton és vasárnap a rendőrség nagy 
razziát rendezett a koborló nége
rek között Youngstownban és E. 
Youngstownban több mint 200 
fekete került kézre. I)e dacára 
annak, hogy több rablás tettesét 
kézrekeritett a rendőrség a raz
zia alatt a gyilkosok nem kerül
tek elő, mert valószínűleg még 
az este megléptek a városból. 
Jellemző hogy csaknem minden 
negyedik elfogott feketénél fegy
vert találtak a rendőrök. Ezeket 
súlyos büntetéssel sújtották a bí
róságon mig a többieket mint 
gyanús csavargókat ítélték el és 
elitélésük után «ltok>neolták őket 
a városból:. . ; -

BÚCSÚSZÓ 

Baksa Béla üzenete azokhoz, akik
kel együtt fáradozott a magyar

ság érdekében 

gyar katonákért mondott meg-
i^tó és szárnyaló ű^átjaf esetben.beigazolódott 

r 

NAGY SZÜRETI BÁL. | 
Tudatjuk a youngstowni és környékbeli magyarsággal, hogy a * 

KOSSUTH KÖR 1 
Nagyszabású szüreti mulatságot 

rendez saját pénztára javára saját helyiségében 
1920 október 18-án, hétfőn • 

este 7 órai kezdettel, melyre a magyarságot szeretettel meghívja. 
POMPÁS ÉTELEK. FRISS MtJST. KITŰNŐ ITALOK. 

MOÓ JANCSI ZENEKARA JÁTSZIK 
BELÉPTI JEGY ÁRA: 

Férfiaknak 75 cent. Nőknek ... 36 cent ; -
Minden magyar «mber erkölcsi kötéksaége a Kossuth Kört pártoM. A 

ki eljön erre a vidám és nagyszerű mulatságra, az kitűnően fog mulatni. 
Szeretettel várja a magyarság tömeges megjelenését A rendezőség. 

Igaz, hogy az utóbbi időben, meg 
csappant a hazaindulók száma, 

ten kedden este 8 órai kezdettel de azért |még mindig akadnak',} l * • 
szervezkedő gyűlést tartanak a akik kezükbe veszik a vándorbo-
Kossuth Körben. Belépti díj ter- (tot és nekivágnak az óceánnak, 
mészetesen nem lesz. Mindén re- hogy az óhazában felkeressék rég 

Ül 

publikánus érzelmű polgárt szí
vesen látnak. A házas embereket 
pedig arra kérik, hogy hozzák^el 
magukkal a feleségeidet, a kik 
mint amerikaisitott polgárok ne
jei szintén bírnak szavazati jog
gal és igy persze szavazhatnak. 
A gyűlésen jelen lesz Fellegi E-
mil is, mint a központi bizottság 
hivatalos kiküldöttje, a ki szíves 
készséggel fogja megadni a ma
gyarázatot a hozzá forduló pol
gároknak. 

Ne felejtsük él. Minden Tépub-
likánus érzelmű magyar amerikai 
polgár jelenjen meg a saját érde
kében e hó 19-én, a jövő hét kedd-

' « » « • • • « M l " l U I H I i I  a Kossuth, prben. 

nem látott hozzátartozóikat. 
. A napokban szállt hajóra Bak
sa Béla, aki kilenc éven át be
csületes munkájával East Youngs 
townban kereste meg kenyerét. 
Baksa, aki a református egyház 
east youngstoiínii presbitere volt, 
áki résztvett a Református1 Be-
teorsegélyző Egylet megalakítá
sában és annak hü tagja volt, 
ezen az uton kiván bucsut venni 
mindazoktól, akiktől az idő rövid 
sége miatt nem búcsúzhatott el. 
Különösen búcsúzik előljáró tor
saitól és tagtestvéreitől, valamint 
földiéitől. Baksát öreg %zülei 
hívták haza a Bereg megyei ftym-
horhft. 
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