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Rose soffórt felmentették a 
vádja alól 

1 • 1 1 11 1 

Published Each Thursday. — Megjelenik minden csütörtökön. YOUNGSTOWN, 0., DECEMBER 23. 

Szenzációs tanúvallomás az esküdtszák ekitti — Hidaasy kétségto-
lenül vendetta áldozata lett. — Tudják, hogy feik a gyilkQsok, 

de elfogni nem tudják,őketpj,, 
Hfose Sándor (bizony ráillikj véle a revolvísf * fti«t5s % gázos 

magyarra fordított neve: Rózsa csövét, hogy emlékébe vésse aat, 
Sándor), az olasz soffőrt, aki azt hogy reá is revolver okozta halál 
az automobilt vezette, amelyben vár, ha ne** engedelmeskedik a 
Iíidassy Emil, girardi magyf*r parancsnak. if 
szalonost ez év március havában j Szegény Hidassy^ a gépbői fce-
meggyilkolták, felmentette a ledobták egy mély hófúvásba és 
Lawrence megyei 1esküdtszék avval tovahajtoUak. Útközben 
New Castleban a gyilkosság vád- többször kérdezősködtek a Young* 
ja alól. A felmentés következte- itownba vezető ut felöl, göt egy
ben a Hidassy gyilkosai mind sza- !8ZeP amikor megakadtak A nagy 
badon járnak ma {és a törvény hóboi, egy közeli farübánból hiv-
nem torolta meg a magyar ember tak lovas segítséget az autó ki-
kegyetlen halálat. |vonszolására.»Roso szerint a piyil-

Tanuja a gyilkosságnak neai kos nem bízott benne és revolver
volt. Rose tehát elég könyiti sza-jrel zsebében kísért* a farházhoz, 
badult amikor ő maga ült a tanú-, hogy minden ezaváfa iigyelhes-

• székbe és elmondotta a gyilkos- Isen. 
ság körülményeit, amelynek raj- ^ gyttkosságot követő Rajnai 
ta kivül csak ^a tényleges gyilkos | negyedik órájában értek vissza 
ismer. I Youngstownba. Égvenewn Pen-

Be azért szenzációsan érdeke- j,ia házához hajtattak. Pennát fel-
sen vallott Rose. Szavai meggyö- j zörgették, Awiíkor az ajtóhoz jött 

esküdtekre és megkérd ezt?: "Rendben van jnin-
A gyilkos igy felelt: "AU 
-Erre Penna is beszállt a 

zavarni az eskiitek elhitték, hogy j gépbe és elmentek Cianeiolló há-
ő ?sak halálos kényszer alatt vett-swhoz. Rzt m felzörgették éA ami
reszt a gyilkosságban az által, , kor az olass gyiÉmöles nagykeres-j 
hogy segített Hidassyt ki -csalni ,]{edő ugyanezt a kérdést intezie* 
laz elhagyatott Youngstown-New penna "Minden rendben 

az zően hatottak 
amikor a keresztkérdések halma- !den?' 
za sem tudta ellentmondásokba 'right. 

Castle-í útra és hogy némán tűr
te, hogy az ismeretlen gyilkos vé
gezzen ITidassyval, majd a fenye
gető revolver cső kényszere alatt 

van- Hidassy meghalt/* 
Rose azután előata, hogy Pen

nával és Cianeiollóval és a ténv-
iieges gyilkossal még akkor haj-

gCBodkesett a hulla kidobásában ös„eijltek) h alibirftl 

es a bűntény nyomainak Sözeku-.  „„„dosltodjanak.  Blemte azt  a-
karták. hogy Rose, £a a hatóság 
száínbnkémé tőle Hida^syt, mond
ja, hogy ö let*1 He Y^nn^town-

szálásábai|. 
Rose elmondotta annaR az olasz 

"vendettának'' (vérboszu) előz-
:-^peilt,afriélynek Hidassy 
zata lett aZért ,mert autójával !raert t#hben |4t(ák hí0m,„ . 
vetetlen baleset következtében j amint di^ltak New 
megölt egy olasz gyümölcsárust, :r4urtlí felé. vé(fre állapod-
aki Cianciollo Oyőrfry (razda? tak meg, hogy \Rose r^blóhisto-
younsstowni ^yiimöilaskereskedö- 'ri4, talál majd ki. CiawiollA 
nek rokona volt. Vallomása nyílt; me)ti(rfrte> hoRr ha bajba keriil 
vád volt (Oianeiollo és .PMddla |védrimér#1 g0ndoskod«i tog. 
Penna nevii hirliedt yoiinKsovvni | me„ 8Zt4n e,rann(iottai 

olasz 'feketekéz" bandave^r ,hogy Penna mRa vfUe kj az au. 
e * . tomfíbilból a véres (revolvart Szegény 

Rose előadasa szerint 3 *aíy ^ & h-f&ba ' 
Iiárom héttel a gyilkosság előtt -a j i ^ -i* V- %_• 

* Érdekes, hogy Penftft, aki hír-

re 

Megérkezett haza az első hajó 
Vladivosztoki hadi foglyokkaL 

í . 
A Sharnhorst 1711 magyar hadifoglyot vitt haza az amerikai ma
gyarok pénzén. *— Ünnepélyes fogadtatás Budapesten. Háromszor 

annyi a közlegény mint & tisst. 

€ 

© 

LEHET-E az idén boldog karictönyt kívánni magyar embernek? 
Lehet-e az idén boldog karácsonya magyar embernek? 

A karácsony ,a szeretet ötöméte üröm vegyül, amikor az ameri
kai magyarság haza gondol. 

Szomorúsággal, keservvel teli esztendő után köszönt ránk ma
gyarokra a Szent Karácsony ünnepei 

De ha nem örülhetünk ugy a karácsonynak, mint mások, mert 
szülőhazánkat feldarabolták, ha kihagyták is a magyar nemzetet a 
békéből, a szeretetből, amely a k&Ácsony jellemző eszméje, egyet 
megtehetünk. | 

"Bocsássátok hozzám a kisdedeket,'' mondotta Jézus. 
És ime most karácsonykor a győző mondja a legyőzöttaek: 

"Gondját viselem a kisdedeknek." . v 

Amerika népe Herbert Hoover felszólítására hatalmas karácso
nyi ajándékot gyűjt. Három és fél millió gyermek néz az éhhalál 
és betegség elébe Európában. Ezeknek gyűjtenek 35 millió dollárt. 

Youngstown város közönsége is hozzájárul ehhez a hatalmas ka
rácsonyi ajándékhoz, amely talán elvezet a szeretet útjára és kiirt
ja az emberek lelkéből a háború okozta gyűlöletet. 

A héten folyik a gyűjtés. Legkevesebb 50 ezer dollárt akarnak 
itt gyűjteni. A magyaroktól is kérni fognak. Ne utazitsák vissza a 
kérelmet. ¥ 

Magyar százezrét ^pzesülnák Hoover jótékonyságá
ban. f 

. . . . - i 
Adjatok magyarok. Ha csak egy dollárt is adtok, már avval ii 

boldogabb, szebb, ragyogóbb lesz karácsonyotok. 

Evvel kívánunk az idén Boldog Karácsonyt az Amerikai Magyar 
Hírlap hü olvasótáborának és a Youngstown és környéki magyarság
nak. j « 

— -

Nem dolgoztunk hiába. Megér-Igénnyel* Á hadifoglyok jó hangti* 
lcezett Csonka Magyarországba az'latban, nfínden komolyabb baj 
eiső nagyobb szállítmány hadi- jvagy betegség nélkül érkeztek 
fogoly Vladivostoekból. Buszkén meg Szibériából. Triesztben Kircrh-
mondhatjuk, hogy mi amerikai |ner ezredes, a honvédelmi minisz-

i <!l í; 

4 

magyarok vittük őket haza és ad
tuk őket vissza családjuknak 
Szent Karácsony ünnepére. 

ter képviseletében és a trieszti 
magyar misszió fogadták az 
érkezőket. A hadifoglyok három 

Nem dicsekvésböl, vagy hence- vonattal indultak Magyarorszag 
gésböl állapítjuk meg a fenti a határt előreláthatólag 
tényt, hanem azért, hogy ^ófta^ 
sóink, akiknek 99 százaléka hoz
zájárult az ő centjeivel és dollár
jaival ahhoz az alaphoz, ajnelyet 

ja mult tavasszal gyűjtöttek Ame-
|rika szerte, megtudják, hogy 
jpénzüket "az urak nem szivaroz-
iták el'' hogy megtudják, hogy a 
mostan^ időben a nagy magyar 

szombaton lépik át Szentgothárd-
nál, a honnan leszerelés stb. féet 
gett. Csótra utaznak tovább. >, * » 

Hazatérés Szibériából. i $r 

Három kórházvonat futott be 
november 25-én, délelőtt a keleti 
pályaudvarra, messzi Szibériából. 
Ezernégyszáztizénöt hadifogoly 

célokra folyó gyűjtések minden:érkezett haza. A pályaudvaron 
j centjét arra a célra adják kíj a- |f°£adóbiz°tts?ig várta az ^rkező-' 
ímely célnak gyűjtötték. ,ta ^ hadifogoly-szállítmány pa-
1 H rancsnoka Uhlig Ottó őrnagy vblt, Szól pedig ez az irás azoknak 

mint legmagasabbrangu tiszt a lakik az egy százalékot képvise-
1 lik, akik mint mindig, mint min-; . ...... » , , ,, , 
•, -i • •••*' tagiai kozul. A hadifoglyokkal den amerikai magyar gyűjtésnél; , 

mintegy ötszáz főnyi tisztikar 

MM 

előhozakodtak azokkal a bizo
nyos urakkal "akik mindent el-
pzivaroznak, elmulatnak és elsik
kasztanak". mikor kértünk tőlük 
í« a szibériai foglyok megmenté
pére. Hányszor hallottuk a ma
gyarság magát "öntudatosnak" 
nevező csekély töredékétől ezt a 
kifejezést: 'Nem adok mert az 
urak esak az urakat, a tiszt ura
kat, akarják hazavinni a mi pén
zünkön."., ' . • 

Nos magyar «lvtár«alcí 4kiknek \ 
-ek^-mirrdfgy ádlüg míg annftk if 
révén kibújnak a közös munká- ( 

ból a közös embersegitésből av-1 

érkezett Vladivostoekból Smo-
1iga Béla amerikai magyar pap 
is, a Relief Committee megbízott-> 
ja. A feldíszített pályaudvaron a. 
Nemzeti Hadsereg díszszázada és 
katonazenekar fogadta a vonatot, 
és roppant nagyszámú közönség,-
sírók és örvendezők, akik szeret
teiket várták szívszorongva. Meg 
jelent a pályaudvaron Horthy-
Miklós kormányzó is, aki heszé-, 
det intézett a hadífoglyokho*., 
Többek közt ezeket mondta: - , 

— Szivem, nielegéy^L JfBté-
l#g szeretettel üdvözöllek benne
teket. akik annyit szenvedtetek 
hazátokért. Azt hiszem, máské-val hogy "nem adok mert én bol- , , , . , ,, , , 

shoviki vagyok" olvassák el esik «len képzeltetek a hazaterest, nem 

ismerkedett meg Hidassy Emillel. , JjL , J>iL , , Vjí1 , V, , liedt bandita vezer, itt lakik nyu-A megismerkedes utan gyakran ; v x " j 
hozta Youngstownba gépén, o- godtan Youngstownban és Cianci 
. . ., tt- i i °H°» akinek rokona volt az az lyankor mikor Hidassy nem akar- , , , , ,, . t> olasz akit Hidassy gepe ólt meg, 

Ü az alábbi híradásokat 
^ kitűnik, hogy a Sharnhorst hajó 

" ™ r ~ ' fedélzetén 485 tiszt és 1226 köz-
I allrptlpn tolvAl ja^szotiy íjedk'ben ̂ in*jdnem* Össze | «zére kéaztilt moadonvok közül nánt j é összesen tehát 1711 min-
l-jClIlCtldl wuivaj pepft amikor fplfíuWtp bnff'v a ím&r meg>-fettek és használnak az ame- , ,, 

. fsett »mikor | f' i rikai vasutak. A z  ela.lásra kerüiö den poklot átszenvedett magyar 
hat gyermekes asszony kendőt a nagy tolongasban vala-. mo?)lonv()k ára darabonként 25 ezer ember került haza az övéihez, 

mi lelketlen csirkefogó kilopta ,i0^í|r; Méltóztassék tudomásul venni, 
— hogv ismét ráfogtak és ismét rá-

FURCSA ÖSSZEÜTKÖZÉS, 'galmaztak, mint az bevett azOká-
Ifitik "hátrától előréig." 

megtakarított centjeit ellopta: 
egy zsebtolvaj a villamoson. 

ta a saját gépét használni. Beis 
merte, hogy az ő autóját Cianci-
ollótól kölcsönkapott 1000 dollá
ron vette és hogy evvel a pénzzel 
ma is tartozik a gazdag olasznak. 
Hidassy mint minden szalonos 
pálinkát akart venni. Rose azt 
mondotta néki, hogy Penna házá
nál talán vehet nagyobb menyi 

szintén szabadon van, mintán a 
Mahoning nifcgyei nagy #skiidt-
szék nem helyezte vád alá. 

I Penna néhány évv4 ezelőtt lett 
híres. Akkor ugyanis az olasz 
maffia és kamorra tágjai közt 
háború tört ki ezen a vidéken. 
Penna megölte az ellenpárt vezé-

séget olcsón- Négyszer vitte Hi- !rét '*? ni,cai 0,aszt ®fe*4k ** 
dassyt Penna házához. A negye- ÜHtották. Penna fa 
dik alkalomkor találkoztak ott' «syvéáei biltosra Tették, hogy 
egy alacsonv ternietii olasszal aki bűnösnek találják az ea* 

jó ajánlatot tett Hidassynak ne- kiidtek ezért n-z' az 

hány láda finom viszkire, amely-:tet,ék a Trumbull megyei ügyész
ről azt állította, hogy New Cast- nek másodfokú g^lkosság 
le (Youngstowntól 13 mértföld- bűntettében büknek vallja ma-
nyire fekvő Pennsylvania város-Penna aki igy megszabadult 
ka) közelében rejtette el. Hidas-!voIna ® villamos széktől. Az ü-
sy kész volt az "árut" megtekin-i2-^Sí! azonban annyira bizott a 
teni és a havas hideg márciusi terhelő taiuk sokaságának valló 

zsebéből. Nehéz szivvel mondtuk 
a szegény nőnek, hogy bizony 
nem sok kilátása lehet arra, hogy 
pénzét viszontlássa, mert az eny-
veskezü zsebtolvajokat* a rendőr
ség csak nagy ritkán szokta el-

Sifva állított be a szerkesztő
ségbe kedden este Majzik Péter-
né, 1534 Manhattan street alatt 
lakó szegény magyar asszony, aki 
hat gyermekével küzd a megélhe
tés nehézségei ellen. A ezegény 
asszony aki a városban volt ked
den délután, ahol jótékony nők 
karácsonyra cipőket vettek kis 
gyermekeinek hazafelé tartott 
égy Ohio Works jelzésű villanya* 
son. Kabátja zsebében volt a kesz
kenője, benne a nehezen össze- ^ . J y , gflir--mozdonyt bocsát áraba, j melyek 
kuporgatott liusz dolláros es eg\ ; ere«lotilo}^ a z  orosz oári kormáirv szá-
öt dolláros money order. Szegény ! 

n,ára készültek. A cári kormánv ré- reményt.1 

Radeski János : 805 Franklin Mi 

Azokból 1ehetilllk róla, hogy igy történt. 
A fronton megtettük kötelessé
günket, most pedig ,a sir szélén, 
megmentettük az országot. -

Az éljenzéssel fogadott tjeszéd 
után Zadraveez Tstyán tábori püs
pök szólt a hadifoglyokhoz, az
tán Patacsi államtitkár a honvé
delmi miniszter nevében. Majd Jó
zsef .főherceg üdvözölte kézszori-

, tással a tiszteket. Azután Ruffv 
youngstowniak.^abik^ ^aők p., álIamtitU4ri , Kváros ncví. 

ben pedig dr- Sipőcz polgármes
ter mondtak üdvözlő szavakat. A 
hadifoglyok október 1-én utaz-

Ave.-i lakos, a napokban berézin- a szibériai embermentési 
dzsekkezett valahol és a mint *:akció raeírinditásán4l akik els5k 

csipni és akkor sem lehet tudni, rendőri jelentés mondja b-csipett vo|tunk az Amerikai Magyar Sző-
hogy a nála talált pénz ki tulaj- állapotban hajtotta az autóját. 
dona volt. A money ordert azon-1 A Walnutt és Front Street sar- kijárhassa a foglyok szabadulását 
ban rögtön letiltottuk a postán kán neki hajtott egy lónak, a me- az amerikai kormánynál és akik 
és a rendőrséget is értesítettük lyet a gazdája: Otis Bee néger eisőnek adtunk nem kis összeget, 
a zsivánvságról. Vezetett a kantár száránál fogva. 

A szegény pára persze egy pilla- pénzben közel két és egy negyed 
nat alatt a földön hentergett, de millió koronát) a köiíös alaphoz, 

A „ „ 4. igyanannyi idő alatt Radeski ,lpm kérünk a dicsőségből és kö- "7" T.""" " 
A Ha.lugyminiszt.erui)* 4* vaswti 0 Vrtif a ló tk», xt-i •• i • t vart rea.iuk. Három korhazvonat-

si!"n ? ^ , " ml megel?" tal jöttek azután Csótig. Útköz-
fűznek gedettsegünk a legfteebb jutaí- ^en 

SLADÓ GŐZMOZDONYOK. 
igyanannyi 
neg a rendőrségeit volt. 
'felgyógyulásához 

,vétség támogatásában, hogy az tak "H"vladivostoekból a Scharn-
horst tíevü német hajón, francia 
lnjóparancsnokság alat Shanghai 

i i. .Ki\n ,3 n- . , • Singaporén, Dz^i-butin, lPort-Sa!i-
!í. íama.',naE" keresztül, november 16-ikán 

érkeztek Triesztbe. Itt már Kirch-
ner Béla ezredessel élén bizottság 

műnk! A mi karácsonyunk is 
Szentgotthárdon és Pápán 

J^!| A á4| él^é É^É t^É É^É á^É É^i É^É t^É É^É É^* á^É É^É É^É É^É É^É É^É t^É áPi É^j á^A á^á á^á A^É á^á 
A*. .t '  ̂

© Meghívó 
s:ebb azáltal, hogy tudjuk, hogy' 

i 

.délutánon elinclultak Rose gépén. 
Rose a gépet vezette, mellet
te Hidassy és a gépben hátul a 
kis olasz ült. Hamar esteledett és 
már jó sötét volt amikor Besse
mer kdzelében az Ohio-Pennsyl
vania határtól néhány száz lépés
re a kis olasz egyszerre csak elő
re hajlott és megragadta Hidassy 
vállát baljával. Jobbjában revol
vert szorongatott. Ebből még mi
előtt a meglepett Hidassy még 
csak megmukkanhatott volna há
rom golyót küldött közvetlen 
közelből a szerencsétlen ember 
fejébe és nyakába. Hidassy nyom
ban kiszenvedett. A gyilkos erre, 
Rose szerint ráfogta a pisztolyt 
és megparancsoltai, ,hogy segéd-j 
kezzen neki Hidassy holttestének 

másában, hogy nem fogadta el 
az ajánlatot, mert a gyilkost ha
lálba akarta küldeni. Mindenki 
óriási esodálkozására az esküdtek 
felmentették Pennát. 

Azóta Penna vagy négyszer fe
küdt korlfázban. Az általa meg
ölt olasz barttai már vagy öt me
rényletet intéztek ellene,/ de min
dig felépült. Youngstownban 
évente 10—?2 áldoaata van a hi- j 
res "feketekéznek*' én a legtöbb j 

gyilkosságban benne sejtik Penna I 
kezét, de a törvény elé állítani 
nem tudják. 

Rose valószínűleg az igfezat val
lotta. Ezért mentették fel. J>e éle
téért nem adnánk öt centet sem. 
A feketekézt elárulta és egy szép 
napon nem ia olyan messze a jö-

A Youngstowni Sz. István Róm és Gör. Kath. Templomi és Betegsegelyzó Egy lit 
Gyermek Osstilya 

• ni.-  ^ ' ,y:--. ' io,  ' j .rnfiTST által ren lezendő s 
!i1*: •: .j ízzzz 

í 
elrejtésében. Rose azt mondja, vőben olvasóink biztosra vehetik, 
hogy a bandita megszagoltattk (hogy halála hirét közöljük.1 

i NAGY KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉKRA 
mely 1920 december hó 25-én, szombaton, karácsony első nap estéjén lesz előadva 

A KOSSUTH KÖR NAGYTERMÉBEN, 124 E FEDERAL ST. (2-ik emelet) 
A pásztorjáték oly jól van összeállítva, hogy a nézőközönség bármely rétegének kellemes szó-

' rakozást nyújt Színre kerül: 

A BETHLEHEMI BAKTER 
3 felvonásban. Rendezi: Molnár Lajos. 

HELYÁRAK: első öt sor $1.25, <* következő tiz sor $1.00, a többi sor 75 cent, gyermekjegy 
25 csnt. " 

- Kezdete este pont fél 8 érakor. t , - r ^ ^ r 
előadásra tisztelettel meghívja a youngstownj és környéki magyar közönséget 

Vr ? A Szent István Egylet tisztikara. 
Ka gyermekei még nem tagjai a Gyermek-Osztálynak, Írassa be őket minél előbbi 
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unnepies fogadtatásban volt ré
szük. A legközelebbi transzport a 

a mi révünkön vagy 150 magyar M>ÍMm n(?vü hajöval m4r utb,n 

ember hat ev ota először látja van -s rae(rfrkw!Ísf ;(ke. 
bethlehem csillagát feljönni csa- ]c5rül yárható 

ládja körében az édes, szomorú j 

elárvult megnyirbált magyar ha
za földjén. 

Megmondtuk nékünk nem kell 
licséret, de igenis a legnagyobb 
f'ismerés illeti meg a Relief Com-
mitteet, amely a magyar gyüjtés-

íegnagyobb elismerést illeti 

KÓRHÁZAS LEPEDŐK 
NÉLKÜL. 

Bées. — Az Amerikai Vörö* 
Kereszt értesítette a bécsi és bu
dapesti kórházakat, hogy egy ko-

rakomány szapj>an és tízezer esi 
ben oly nagy eredményt ért el és 

T 
T 
T amerikai magyarok által neír kel-

V 
^ ta azt, hog> a foglyokat rovem- V1(jesen ugvanesak a Vörös Ke-
,•> ber 25-én ünnepélyesen fiyad- rosz, szi^ss(^éb;íl. A bécsi kór-
•>,l.atták Budapesten. - )láalk olyan rettenetes helyzet-

alábbi ere vonatkozó hil*- hen vannak, hogy a legtöbb kór-
^ ket hazai lapokból vettük át: .házban csak olyan beteget vi'het-
^ A. honvédelmi minisztérium nek fel, aki magáva* hozza a sa-

közli, hogy november 12-én futott ját ágyneműjét. Nagyon sok kór-
^ be Triesztbe a Heffron nevű ha- házban nincsen elegendő lepedő 

meg az Amerikai Magyar Szövet- I1^1* Pl,na^ késztjü Tjan útban sz6-
séget, amely esekénv, sajnos Étz mukra Franciaorsaágból. Nagv 

tömeg ágynemű és kórházi ruha 
lóképpen táplált,. ereiével kívív- érkezik a kórházal: számára rö-

rtvem-

jó 37 tiszttel és 99 közlegénnyel, és matrac, hogy a meglevő ágya-
^ 16-án pedig a Schafnhorst nevü kat felszereljék, míg a betegek/ 

hajó Ülik őrnagy parancsr oksá-! ezrei hiáb^ könyörög nek ^bebo-
,ga alatt 485 tiszttel és 1226 tözle-'csáttásért* 
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