
> ' , ^ , ilv' ...'J- V ' " V ? . \ ^ - 4 $ 
,' ^ ' '^>V? Y* 

•'". < v*..1 

VOL. IX. ÉVFOLYAM (KÖ~) 48. SZÁM. 

ff W 7*v, f •> 
>irs'" 

^x . • , .- 14. * ~% ' f *i 
- » if ^.' , > -. ,•*, 

'* - * * *' , f 
• *; -,*,v •,».*„..» ? * 
' '•'T-I'^i'v-:"- f:< 

"U®r!.i*". v . i ! >U» « i 4* » • jSS^' 
. V *J*: ; • f.'? i-s," . -

M E. R I C A JO UR N At 
Published Each Thursday. — Megjelenik minden csütörtökön. 

•y 4 v 
>  : y  \ r  V 

. >* •&' • \- • , k 1 , " 

YOUNGSTOWN, 0., 1920 NOVEMBER 25. 
! 1 : , fe 

A vérbosszú áldozatai N 

Emittál két olasz fivér szivében forgattág meg a tőrt a Vendettpk 
bosszúálló gyilkosai. — Az elhagyatott automobil. — Egy 

borzalmas lelet. — A Vendetta keresztes köre. — Néhány 
gyanúsított a börtönbe*. 

Az olasz vérboszu, a hires Ven-j to Mortis sherifPet (szolgaibiró) 
•detta, — ismét két áldozatot kö
vetelt Youngstownban. Ezúttal 
két fivért gyilkoltak meg a lehető 
legkegyetlenebb módon Mahoning 
megye egy félreeső utján. A ket
tős gyilkosság nlyomára véletle
nül jutottak a hatóság emberei, 
vagy három nappal i jémes tett 
elkövetése után. 

Á$ olaszok különösen- á Caláb-
riából vagy Szicíliából Ameriká
ba kerültek közt a vérboszu talán 
még erősebben divik mint Olasz
országban. A ''Fekete Kéz" né
ven ismcirt zsaroló bűnszövetke
zetnek Amerikában talán több 
tagja van mint otthon. Youngs
townban egy évben átlag öt olasz 
esik áldozatul a vérboszunak és 
a legnagyobb ritkaságok közé 
tartozik, hogy a toettes törvény 
elé keriil. Az áldozat ajkai vagy 
örökre elnémulnak, vagy ha fel- j Józsefnek adták ki, aki eimét 
épül gyilkosait nem nevezi meg, 1846 N. Garland avenue alá adta 
hanem vérboszut esküszik. Ha ! meg. A hatósági emberek azonnal 
meghal ugy rokonai vagy barátai! erre a eimre siettek és daeára an-
eskiisznek vérboszut rés képesek ! nak, hogy már péntek hajnali 3 
emberüket a világ végéig követ-1 óra volt az azalatt a szára alatti 
ni, hogy azt végrehajtsak. kis fűszer boltocska hátsó szpbá-

Tlyen vérboszu áldozata lett a jában nyolc olaszt találtak amint 
jnnlt héten Manguso József és >&}' asztal körül kártyáztak. A-
Manguso János, fivérek akik még t ionnal igazolásra szólították őket 
néhány hónappal ezelőtt itt J hároin ember zsebében revol-
Youngstownban a North Garland i véreket találtak, mire az egész 

és Dr. Jones halottkémet akik 
több segéd sheriff és Lyden me
gyei detektív kíséretében azonnal 
kiszáltak a Schaffer farmra. A 
hatóság emberei kiásták a két te
temet a hó alól. A látvány borzal
más volt. Mihtkét férfi fejét ha
talma^ ütésekkel bezúzták a gyil
kosok és azután éles kénekkel 
vagy tőrökkel csaknem darabok
ra szabdalták áldozataikat. Érde
kes, hogy a mindkét olasz mellére 
tőrökkel egy kört és bele egy 
keresztet szurkáltak. "E* biztos 
jele a verídettánakj * ^ r íí 

*  • •  « * " • / .  .  •  *  -

A véres tetemekét 
halottnézőbe mig á megyei em
berek és Veneroso a youngstowni 
rendőrség olasz detektivje azonnal 
a gyilkosok nyomozásához láttak. 
Az automobil engedély számáról 
megtudták, hogy azt Manguso 

Megindult a csomagforgalom 
Lehet már küldeni 11 fontos csomagokat lítagyarországba. — Nem kell beviteli en

gedély hazulról. — A posta rendelete. tanács és útbaigazítás hivatalos helyről. 
— Lepje meg kedveseit karácsonyi ajándékkal. — Még nem késő! — 

avpnuen laktak. Akkoriban a Gar
land avenuen agyonlőttek egy 
Minieazza nevii olaszt és még a 
rendőrség is a Manguso fivérek-

% r? gyanakodott, de bizonyítékai 
nem voltak. A Manguso fiuk azon-

tudták, hogy a méggyllimft 
einbei- bairátai vérboszut fogadtak 
és ezért elköltöztek a szomszé
dos Farrell-be, ahol halkereske
dést nyitottak. De az olaszok 
boft&zü ja örök, és a Mangpaek 
seat kejrülték el a^vendettát. 

Már mult hétfőn farmerek akik 
a Poland és New Midlletown 

társaságot beszállították a rendőr
ségre. Természetesen mindnyájan-
tagadták a gyilkosságot, de a hol
takban felismerték a Manguso 
fivéreket. A rendőrség és a me
gyei detektívek most keresik a 
bűnjeleket vagy az* 
nukat, de kutatásuk aligha fog 
sikerrel járni és a gyilkosok majd 
csak akkor kerülnek meg amikor 
majd Manguso barátai forgatják 
meg a tőrt a szivükben. 

A vizsgálat azonban kiderítette, 
hogy a Manguso gép is lopott jó
szág volt. A gép testében több 

közti ut mentén laknak észrevet-1 revolver golyónak nyoma látszott 
fék, hogy az ut egy elhagyatott és így a detektívek abban az 

$égre postán is lehet csomagot küldnei Ma
gyarországba. Alább közöljük a posta hatóság 
rendeletét, amelyet a youngstowhi póstarőestef 
is megkapott a napokban. Eddig is volt ugyan 
engedély a szállításra* de azt megakadályozta 
érthetetlen módon a magyar kormány, amely be
viteli engedélyt követelt az amerikai magyar 
küldőtől. Enélkiil a pósta itt nem fogadhatott el 
csomagokat. Természetesen alig küldhetett va-' 
laki, mert a magyar minisztériumokból csaknem 
lehetetlen volt az ilyen engedélyeket megsze
rezni. Most hogy elhárították ezt a nevetséges 
akadályt az által, hogy a magyar kormány az 
engedély megszerzését a cimettre ruházta át a 
már megérkezett csomagokra nézve az amerikai 
magyarság majd elárasztja a postát 11 fontos 
csomagokkal. Ennél nehezebbet ugyanis nem 
szabad küldeni. \ j 

Figyelmezteti a fŐpostamester a magyar 
csomagküldőket, hogy a küldeményt gondosan 
és erősen Csomagolják és pontosan, olvashatóan 
pimezzék. Mindegyik csomagnak legfeljebb tizen 
égy fontnak kell lennie. A feladó irja le és mu
tassa fel a csomagban levő dolgok Jegyzékét, sú
lyát és értékét. 
V: 
|r Mivel a csomagok a hajó fenekén meleg 
Refyre kerülnek, nlm ajánlatos semmiféle köny-
íiyon rörtdó dolgott küldeni. Használt alsó és fel
ső ruha, cipő, papucs, harisnya, ruhának való 
ágynemű, cérna, til. szerszámok, cukor, rizskása, 
jkávé, tea, szalámi, kakaó, szappan s más nem 
olvadó k nem romló dolgok küldése ajánlatos. 

| A küldeményt legtanácsosabb zsák vagy 
IteyÉbb erős kelmébe varrni, vagy erős ládába, 
bádogdobozba csomagolni, s emellett jól át is kell 

Figyelmeztetjük Youngstown és kht^nrj^ké-^ííötözni erős spárgával. A eimet külön gyolcsra 
nek magyarságát, hogy a csomag elküldésének 
idején azonnal küldjék meg a címzettnek a cso
mag pontos tartalmát. A benne levő áruk meny-
nyiségét, minőségét, súlyát és beszerzési árát, 
hogy aztán odahaza a címzett könyen megkap
hassa az engedélyt. Ajánlatos néhány dollárt is 
küldeni áz esetleges vám megfizetésére a levél-
ben. '• f •. • r : .'V;: v •• 
'> SzerkwiStAnk, felkereste Sehn^^r 

towni főpostamestert s érdeklődött, a Magyar-
arszágba való csomagküldés iránt, A főposta-
mester kijelentette, hogy megkapt#a rendeletet 
s örül annak, hogv végre YoungstöVn magyar
sága is küldhet csomagokat posta utján a szülő
hazába. , V 

irjnk rá és varrjuk a csomagra. A címzés a kö
vetkezőkép legyen a föladó, és eimzett nevével, 
lakcímével. 

• íohn Kovács , ; 
500 Steel StW« 

j ' - " Young-stown, 0. 
ötv. KOVÁCS ÉltÁNNÉ 

247 Hosszú sor 
Szabolcs-megye. Kis-VáMUk 

Hungary. • N 

.Tizenegy fontos, de inkább könnyebb legyen 
a csomag. Fontonkint 12 cent a postadíj s emel-
let.ítO eeut transit költség is fizetendő. Ha ajánl
va akarjak küldeni, nkkor 10 c«>nttel drágább. 

Ha igy a nyomorult testem 
nem lenne jó senkinek, még 
tudományos célokra se, 100 dol
lárért, akkor segítsetek 1921 
áprilisig havi 3—4 dollárral. 
Nemcsak az én nyomorék élet
kedvem adnátok vissza, hanem 
2 apró gyermeket is megmente
nétek az éhhalál és megfagyás 
elől. Ha pedig hasznavehetet
len ruhaneműt, cipőt egy kézi
ládában elküldenétek, még 
gyógykezeltetni is elmehetnék 
magamat, most itt egy kéziláda 
5—10,000 korona-. 

Járjon közbe, az Isten áldja 
meg, hisz most már mindenki 
unja a rokkantat, zárt ajtók és 
koldulás jutott jutalmul, még 
azt se kérdezhetjük, miért? Ki 
az oka, hogy ily fiatalon egész 

• életem, ezen a piszkos sárgom 
bócon ily nyomorultul kail le
élnem? 

Minden reményem' ti vagy-

Ismét gyilkosság.' ! 
Megöltek egy görög cukorkákig 
reskedőt egy magyar ember hát
ában. — A rendőrség eredmény

telenül nyomoz a tettesek után. 

j| kiadott felideletek a kővetkezők; 
í 

PARCEL-POST SERVICE TO HUN&A&V^ 

'fii 
"Í 

helyén egy Hudson gyártmányú 
automobil áll. Azt gondolták, 
hogy a gépnek valami baja esett 
és vezetője a városba ment, hogy 
a gépet behúzássá. De amikor 
még szerdán is ott állt a gép egy 
Ralph Shaffer nevű fiatalember 

irányban is nyomoznak, hagy a 
utóbbi időben több betörést köve
tett el a vidéken. Ebben az eset
ben a rendőrség feltevése az, hogy 
a rablók összevesztek a zsákmá
nyon és társaik ölték meg Man-
gussoékat. Be a Vendetta volt az 

CSOMAGPOSTA-SZOLGÁLAT MAGYAR
ORSZÁGBA. 

A postahivatalnak 1920. október 16. és 
Referring to notice of this office date* ',* «*>• ofetóber **** kiadott » » *** 

October 18, 1920. and October 22, 1920, p»* _ *ktob?r " éu " ̂  k®zölt értS* 
lished in tin Portal Bulletin, df October 19* \ MaFar' 
and 25th, relative to the parcel-post servidé 
to Hungary, postmasters are informed that£ 
for delivery in Hungary may be accepted 
without the Hungarian import license! 
being produced by the senders, the Hungary 
office having advised that thé necessary 
lisenses may be obtained later by the adres1-
s e s  i n H u n g w y .  - 1 s  

ACTING SECOND A^ISTANT 
_ POSTMASTER GENERAL. 

sságba való csomagküldésre vonatkozott* 
értesíttetnek a postamesterek, hogy ezentijd, 
a Magyarországba való készbesités végett 
megcinusett parcel postacsomagok föl vehetők 
anélkül, hogy a küldők felmutatnák a mak 
gyarországi beviteli engedélyt, a magyar
országi hivatal ugyanis értesitett bennün
ket, hogy a szükséges engedélyt megszerez
heti későbben is a cimzett Magyarországon. 

MÁSODIK HELYETTES ÜGYVEZETŐ 
. • POSTAÜGYI MINISZTER. 

Az idei sbk gyilkosság ismétj 
megszaporodott eggyel. A mult 
szerdán agyonlőtték kicsi cukor-u 
ka üzletében az 1402 South a ve-' 
nue alatt ftkouris Imrét, aki G8-. 
rögországból került Amerikába. A-
ház, amelyben a kis bolt van, Ma-
tisz József,, 1400 South avenge 
alatt lakó ismert derék honfitár
sunk tulajdona. A rendőrség 
nyom nélkül áll. Okát a gyilkos
ságnak nem találják. Azt hiszik, 
hogy a vszándék rablás volt.. 

Szabó János, 1440 South ave-. 
nue alatt lakó honfitársunk volt. 
az első aki a gyilkosságot felfe-, 
dezte. Szabó, aki nem gyanított^ 
semmit ugy fél nyolc tájban be-

tdk, romlatlan lelkű becsületes j nyitott az üzletbe, ahol dohányt 
amerikai magyarok j akart venni. Az üzlet látszólag 

Előre is hálásan köszöni s*i-1 üres volt. De Szabó egyszerre a 
vességét, j pult mögül valami neszt hallott, 

hazafias tisztelettel Érre áthajolt és a görögöt véré-. 
Radics István. ben fetrengve látta. Szabó azon-

Hadi rokkant, volt szinész. a szomszédban lakó Matisz-
{ Újpest, Klauzál-ut, Magyaror- hoz szaladt, aki rögtön értesitette 

$zág. ,a rendőrséget, ahonnan Virág Jó-
jzsef magyar származású rendőr 

Sem pénz. sem Dosztó. ís Tyr<*" r<'"(líír riie,<i"kiKi,ii|1,ak 
* a tetthelyre. A rendőrök még élet

ben, de eszméletleuül találták 
Skourist. Azonnal a korházba 
siettek véle de mire odaértek ki-. 

Hogyan vettek el egy embertől 
H>50 dollárt? 

felhívta az Automobil Clubbot és j igazi ok, mert a rendőrség biztos
jelentést fett. A club egyik mo
torbiciklis rendőre kiment csütör
tökön délután és a Shaffer fiúval 
behúzta a gépet a Ssáffer far
mára és onnan egy vontató gép
pel a városba. Amikor beértek 
fgy Boardman streeti garageba a 
rendőr kikutatta a gépet és ab
ban nagy meglepetésére egy re-

ra veszi, 
ölte meg 
előtt., 

hogy a két Mangusso 
Minicazzát két h4nap 

Ki ad testemért száz dollárt? 
» 

Evvel as ajánlattal fordul Radich István rokkant katona az amerikai magyarsághoz. 
* Nem magának, de két ártatlan gyermekének könyörög. Havonta 3 vagy 4 dollár 

megmenti életüket.. 

! Trevics Mátyás horvát mnn-
l kás ember a McDonald gyárban lehelte lelkét. A golyó szivét fur-
!  d o l g o z o t t ,  a  h o l  s z o r g a l m a s  m u n T j t a  k e r e s z t ü l .  ,  . . .  
! kajával jelentékeny pénzt takari-1 A nyomozás szerint három 1%, 
! iott meg. A helyett azonban, hogy j és 25 év közötti fiatalember sza-
I a pénzt a bankba tefte volna, ál- ! ladt ki az üzletből röviddel az-, 
i landóan magánál hordta és ez I után, hogy egy Waltm'an )*ie.vü 
ilett a veszte, a mini azt az alábbi- (ember aki az üzlet felé igyekezett 
lakból látni fogjuk. egv lövést hallott. A futók egyi* 
! Tre-yj^s a napote^anu^jYmiia^-^ JMfiitközött Waltmanba 

townba meni, hogy ott lakó roko- j felbukott. De hamarosan felszej-
! nát, a 40 Jefferson avén lakó J te magát és tovább rohant. Walt-
1 Putzovics Mihálynál burdon levő i man szerint a Marion avenueba. 
J Galovics Tamást meglátogassa. J fordultak be és a detektívek kö-. 
J Természetesen szívesen fogadták i vették lábnyomukat a hóban- a 
j Trevicset és csakhamar előkerült , South Sídé parkon keresztül, a 
j a "mérges" is, a miből jól be-j Villamos. megállóig. De a rablók 
] szedegedtek, főleg azonban' a ven- a gyilkosság elkövetése után meg-
' dég, a kinek siirün töltötték az rémültek és elszaladtak mielőtt 
| italt. Mikor Trevics elázott, há- egy pennit is elvittek volna. Az 

rom burdos felvitte az emeletre üzlet előtt másnap gyermekek 
jés kiforgatta a zsebeit, a melyek-; hóban egy 45-ös kaliberű revol-

i bői 1050 dollár készpéz került elő. Ivert találtak. A revolverben egy 
j Mikor Trevics a mámorát ki- J kilőtt és négy golyos töltény volt. 
i aludta és felébredett, nagy meg- A rendőrség biztosra veszi, hogy 
j'qpetéssel tapasztalta, hogy nem- Jewel a fegyverrel gyilkolták meg 
csak a pénze, de a burdosok is el- ja görögöt. A rendőrök másnap le-
Hintek. Feljelentette őket az east tartóztattak egy. J.oe Oarmello 

HENCZEL JÁNOSNÉ HAGYA
TÉKA. 

A nemrégiben elhunyt Henezel 
J.-né végrendeletét most bontot-

volvert, számos töltényt, vérfolto- \ ták fel. A végrendelet 1920 junius 

Már annyiszor feltettük magunk j Mennyi kétségbeesés, milyen; 
ban, hogy- nem fordulunk többet -lelki fájdalom, milyen rettenetes 
egyének hozzánk intézett kérel- (nyomor bírhatta rk azt a szerei^ 
mével a youngstowni magyarság-ícsétlen rokkant katonát^ aki ajft 
hoz. Tudjuk, hogy mindenki se-,irja: "Hi« most már mmdenki 
git a hazaiakon. Tudjíik, hogyjunjfc a rókkantat, ^rt ajtók ét 
mindenkinek van odahaza rokona koldulás a jutalmunk. Még ajrt 

kat és egy véres kötélre erősített 
súlyt talált. A rendőr erre felhív
ta a Shaffer farmot és megkérte 
á Shaffer fiijt, hogy kutasson a-
zon a tájon ahol a gép állt és ha 
talál valamit ugy hívja fel. Alig 
fél óra múlva a 17 éves fiatalem
ber izgatott hangon jelentette, 
hogy amint lábával az árokban 

25-én készült és ugy intézkedett, 
hogy a Clevelandban levő s hely
ben a Gilbert Streeten levő 180 

vagy ismerőse. Tudjuk, mert hi
szen jómagunk is ugy .vagyunk. 

N Azonban olyan leveleket, mint 
az alábbi, kötelességünk közölni; 

láb siéles frontu ingatlan etryik ; Lelkiismeretünk hajt arra, hogy 
leányára özvegy Kviz Kálmánné-
ra marad, a másik leánya Kolozsi 
Mária pedig Kvizné leányával Ka
tinkával együtt megkapta a Steíí 

kérjünk ugyanakkor, amikor ma
gunk is adunk, dacára annak, 
hogy mindig adunk . . . adunk . . . 
adunk. ; ' 

"Kérem ^és Itíinyöfgiíin önök-Streten levői 50 láb széles frontu 
a nagy hóban turkált két férfi (ingatlant. Személyes ingóságait jnek, holtom után azé vagyok, aki 
holttestére bukkant a nagy hó j mind özvegy Kviz Kálmánné örö- ma 100 dollárt owlwioni 
alatt. A rendőr azonnal értesitet-1 költe. ^ megmentésére 

sem kérdezhetjük, miért?", arra, 
hogy lemondjon arról, Hogy holta 
után teste a vallás éa^ títtsteaség 
szerint eltemettessék? 

Ilyen levelet le kell közölnünk. 
Jellemzi az odahazai rettenetes 
nyomort. És igy ismét kérünk. 
Talán akad Youngstownban, a há
rom egyházban és a tizenegy egy
letben 50 "romlatlan lelkű ame
rikai magyar," aki^negérti en
nek az apának retwneies fájdalr 

youngstowni rendőrségen, és az 
eredmény sem maradt el, mert 
két. burdost Woodlawn, Pa. elcsíp
tek. Az egyiknél 170 dollárt, .a 
másiknál 200 dollárt találtak. 
Minketten bevallották bűnüket. 
A tetejébe elfogták Putzovicsot 
is, a kit tiltott italmérésért fog
nak felelőségre vonni. 

ipi 
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A SÉ GYÖRGY MAGYAR aÖE. KATH. EGYHÁZ javára a »-
Zoning Ave. 702. 82. a. levő temploma alatti helyiségben f. évi NOVEM
BER HŐ 28-ÁN, vasárnap tartandó % ^ J ; 

Nagyszabású Tea-Estelyre 
» halyi környékb^i m»gyar»á^ot túit«UUel meghívja * ^ 
(• >. Eend«zöség. 

f 

••s 

CEJÍT Kesdete este 7 órakor. 

-tti t sj K' 
V »v 

mát és megfogadja, hogy havonta 
csak 10 centet ad a téli hónapo
kon át és azt átadja V egyháza 
papjának vágy egylete vezetőjé
nek. Semmibe számító öt dollár
ral havonta megválthatjuk egy 
ember életét. ^ 

Olvassátok a levelet és köny-
iiyezzetek ugy, mint nii könnyez
tünk:" ' ^ 

Viw*, eki iff. 
Mélyen tisztelt seerkesstő url 

Alulírott Radieh István, 10^> 
ssásaMkoe hadi rekk»nt (volt 
azináu), am ftirtftft klrénil 
fordulok önhoa 4e ftaön ka-
restül a bolddf am^ríkKi am 
gyar IfOéirtd  ̂ hmgf »e 

hagyjanak elveszni 2 ártatlan, 
kis gyermekemmel együtt, a 
borzasztó tél rettenetes küz
delmeiben! ' 210 korona Ihavi 
nyugdijam van, amikor itt egy 
pár cipő 2—3 ezer korona, egy 
öltöny 5—8 ezer k., egy kiló 
zsir 200, egy pár harisnya 5—-7 
száz k., egy kiló cukor 130 k., 
ez nem túlzás, becsületszavam-! . Az Amerikai Zsidó 
ra igy van. Különben önök-1 mely most jelent meg Philadelp-
nek módjában van adataim hi- hiában, a háború előtti n^pgám-

nevü olasz suhancot, akit avval, 
gyanúsítanak, hogy tud a gyilkos-, 
ságról. A börtönbea várja a vizs
gálat befejeztét. 

VISSZAJÁRÓ PÉN& 

MENNYI ZSIDÓ VA* A 
VILÁGON. 

telességéről bebizonyosodni. 
Kérem és könyörgöm önöknek, 
holtam után azé vagyok, ki ma 
100 dollárt ad családom meg
mentésére. De csak ajánlott 
levélben, sürgősen, mert ugy a 

lálás adatai alapján megállapítja, 
hogy 15,744,662 zsidó van az egész 
világon. Ebből Észak-Amerikában 

.3,379,668, Dél-Amerikában van 

Csaknem minden youngstowni 
magyar adott a War Chesthez, a-
melyből a háborús jótékonyságot 
gyakorolta Youngstown közön-
aege. Ezen az alapon mintegy 300 
ézer dollár- maradt. Az igazgató 

Évkönyv j tanács most ugy határozott, hogy 
ezt a pénzt a befizetésekhez ará
nyosítva jrisszaadják az adako
zóknak. Voltak ugyan sokan, 
köztük mi akik azt szerettük 
volna látni,, hogy a pénzből leg
alább egy '5® nagy összeget adja
nak a szegény gyermekeknek a-lakik 116.557. Európában él 11, 

435,968, Ázsiában 433,332, Ausz- kik odahaza szenvednek. De igy 
bankok, mint a missiók bevál-1 táliában pedig mindössze 19,415 is jó. A pénz kiosztásra neháhy 
tásnál felét megnyerik! ' zsidó van. hét mulvá kerül majd a sor. 

AMERIKAI MAGYAR SZINTÁRSUT \T 
•iy<y»a >4* •W 
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