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TOWN TOPICS
Three méii,
all-of them
long resident her* — were given
their old jobs at the Ohio Works
ci the Carnegie Steel Co. last
;-tjeek.
These three men lost their
jobs, because somebody (and
we surmise and strongly, suspect
that this somebody mas a Com
munist stool pigeon) reported to
the management that the three
/were actively engaged in spread
ing Communism. (Bolshevism)
; The grand Committee of our
Hungarian Churches and Socie
ties took, up the cause of the
three men, because, we were
convinced that a wrong has been
done them.
The grand committee investi
gated.. It presented the facts to
IKr. Louis McDonald, general
qjjperintendent at the Ohio
fyorfcs. The committee received
very fair hearing mad a food
reception.
"A mistake may have been
>lhadeM Mr. McDonald told the
Committee. "We will investigate."
Last week the three men were
f>ack to work.
<
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«i *»
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The Hungarian-born of this
jíistrict are indebted to Mr. Mc
Donald, not because he gave back
jfce men their jobs, but because
, lie showed himself fair and Just.
Workmen in the mills ash
lor fairness and justice and if
the management of any plant
gives to the men these two
Essential ingredients of good
^industrial relationship, that man
agement will always have the
loyalty of the men.
" TW'ti ft
$his story. '
The three men who were dis
charged formerly belonged to a
So-called "aid society", which
into the hands of Moscow
directed parasites and was turn
ed into an "mternational"society.
" The three who were discharged
' toon realized that the promise of
$12 a week in sick benefits was
but a lure and that they had to
pay for propaganda this, propa
ganda that, they were constantly
fleeced with this collection and
|hat collection, and their month
ly dues were burned with ad
ministration and propaganda
Charges now amounting to 53
stents a month over and above
..the actual dui^i.
We suspect "and even charge
' that the former "comrades'* (as
they love to call themselves) of
the three men, sore because
the three left them and would
% -gr have nothing more to do with
them were the "stoolies" who
Teported the three to get revenge.
Their plan failed thanks to
the
Grand Committee and to
4^the fairness of Mr. McDonald.
'if 4 v 1
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, Young people beware of those
who come to you with great
/ words about "everything for the
' workers", who prattle about the
. glories of Russian SovVtism.
These agitators are "no good".
Most of them are doing it be
cause it is an easy way to earn
money without doing much work.
.The same leaders and agitators
^ are never present when trouble
Jjurises. They protect their hides
v fuid let the poor dupes take the
: i>runt of punishment.
We are living in a Democratic
.ft
Country. If we don't like the
f dministration we can change it.
ijf we don't think the present
laws are any good we can change
them.
,. The ballott-box and the vote
are your greatest treasures. Do
itot listen to the agitator who
preaches violence, sabotage, impowible demands. He wants you
^ ' to drag the hot chestnuts from
ih# fin.
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•• The nnw Memo# p*id Bol•hevik gang is now trying to
our societies *nd churches
$o meet in Chicago to discuss
'common
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A remek Pioneer PavlHonban a Mill Creek Parkban
hétfőn tartja a jó magyar
asszonyok egyesülete idei
v :>'-V felső bálját uS >'
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Nagy civakodás után a szerencsétlen ember kis leány* ;
előtt fejbe lőtte magát. — A kórházban halt meg.
Tagja volt a Verhovay Segély Egyletnek.

YOUNGSTOWNI NO!
HEPÜL0 REKORDJA

MAGYAR
A MAGYAR NAPON
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CSALÁDI DRÁMA ÁLDOZATA LETT
NÉMETH JÚZSEF MAGYAR FARMER

Németh József vasmegyei szár
mazású
honfitársunk, aki a Hub
* I, «
•
í
. *i
bard — Coitsvillei Roadon lakott
Aki már volt a múltban a Pro
egy farmán, vasárnap délután a
Hungária mulatságain, az tud
farma istállójában fejbelőtte ma
ja, hogy olyan szép mulatságo
gát és estére meghajt a City
kat mint ez a hazafias és jóté
kórházban.
*
v
kony célú magyar nők testülete
Némethet, §kf azelőtt a Bentaligha rendeznek más egyletek.
ley Avénuen lakott, ismerte az
' Most már jó ideje, hogy nem
egész youngstowni magyarság.
tartott a Pro Hungária mulat
Régi lakós volt itt. Tagja volt a
Lám lám mire képesek
lá
ságot, de ezt most jóvá iparkodik
Szent
István egyháznak és a
.éyok. Ez az olasz származású
tenni azáltal, hogy most hétfőn,
Verhovay
Egylet youngstowni
leány egész nap a pult mögött
jtinius 12-én este 7 órai kezdet
108-ik
fiókjának.
- dolgozik a Murphy öt és tiz
tel műsoros táncmulatságot ren
Mint értesülünk, Németh, aki
Centes üzletben a West Federal
dez a Mill Creek P^rk. Bioiieer
különben is szerette az italt,
Jftreeten,.
ejíte
pedig
..jnegtanuh
Pavillonjában.
í, ,
már hosszabb idő óta veszekedett
^repülni.
, ' . . .v
A műsor nem lesz hosszú és
feleségével, mert egyik serdülő
Dévai György né és Kóbor Irén ^ Mult vasárnap a bátor leány
leányuk
elhagyta a szülői házat.
•. -|negtörte a könnyű gépek endu
énekszámain kivül csak tánc
A
leány
a mult héten hazajött
íance rekordját^ amikor majclnen1.
számok lesznek. A kis Forray
és
azóta
állandó volt a vesze
, 43 óra hosszat volt egyfolytában
leány és valószínűleg a bájo*
kedés.
Vasárnap
csaknem egész
- :és egyedül a levegőben. Csal
Timko leánykák fognak táncolni.
nap
veszekedtek
és
a leány el
„*gy nagy zivatar kényszeritette
Az est legfőbb mulatsága perr
hagyta
a
házat.
'V
^
'
is több mint másfél órá*
sze a tánc lesz, amelyhez Orosz
Németh
e1ke s6réd et t ségeben
Feretíc zenekára szolgáltatja a n x tjral javította meg a rekordot.
valószínűleg elhatározta magát
A kép fent bemutatja Miszenét. *r *
a halálra. Hat éves Vilma nevű
V J A*
•^Iary
Campanat, amint vezeti ;
Azt is tudhatja mindenki, hogy
kislánvával kiment az istállóba
/kis "fliver" gépet. Az alsó kéj
a magyar nők mulatságain csak
Ott dacára annak, hogy Hubbar- pedig a megérkezés után készült
«
* % t
f
t
a legjobb ennivalókat, szendvi
don lakó fivére Németh Ferenc
.
Ernie
Grass
a
Vindicator
fotogcseket és most már aZ uj Roose
is az istálló egy más részében
/ jrafusa felrepült, hogy egy má
velt italt, a sört is lehet kapni.
tartózkodott, elővette revolverét
sík gépből, készítse a képet.
Cukrázda is lesz és pedig való
és ugy négy óta tájban fejbedi hazai tejszínhabos iegeskávéJőtte magát. - < •
v
val. '
' w'.
felesége Németh Katall# áiött
nal orvost hivatott Hubbardból,
Aki ifíiég
fflrlTiá hÖl á Pi
amely mintegy másfél mértföld
oneer pavilion és géppel megy,
nyire fekszik a farmától. Az or
a Mill Creek parkban bárki meg
Egy magyar farmerasszony
vos pedig a kórházba küldte
mondja hol van. Aki villamoson
csodálatos menekülése. •—*
Youngstownba, de életét nSái
megy, vegye a Glenwood kárét
nem
lehetett megmenteni.
és szálljon le az Old Furnace Még lálán hazái magyar Nagy kárt okozott a vihar
Az
egészségügyi
kihágássál
Némethet
szerdán reggel te
Roadnál. Ez az ut a parkon át
lakodalom
is
lesz.
—
Meg
vádolt
magyar
farmer
ellen
mette
Ft.
Bakos
Ágoston, a Szent
egyenesen a Pioneer Pavíllonhoz
Mostaniban a nyári zivatarok
kezdi
munkáját
a
bizottság
István
egyház
helyettes plébá
vezet. Este 7-től kezdve automo
nagy károkat okoznak a kör a biró beszüntette az eljárást
nosa.
bilok fognak várni a Glenwood
nyékbeli farmákqn. így a GustaNémethet, aki 49 éves volt,
Az idei Magyar Nap augusz vus közelében levő Farmdalen
Megírtuk nemrégen, hogy a
és Old Furnace Road sarkán
azokra, akik villamoson jönnek tus 6-án vasárnap 1@S£ a^ Idora ahol több magyar íarrner lakik, Mahoning Valley Sanitary Dist feleségén kivül gyászolják Mária,
\ '
•/ nagy vihar pusztított május rict és a megyei egészségügy
és elviszi őket az alig öt perc Parkban.
4
felügyelő vádjára elfogták Lovas
nyi távolságban fekvő
Piio^ieer
i í' .
A Nagybizottság megbízottai 31-én.
v
i"í,
Lajos, ismert North Jackscn-i
Pavillonban.
|
mult csütörtökön aláírták a szer
iJ
Hólik
>
Átidrásne
^csodálatos
magyar farmert, mert állítólag
A jegyek olcsók, csak 25 cent ződést a Parkkal és a bizottság
darabja. Eddig már vagy 100-at olyan Magyar Napra készül, a módon menekült meg a zivatar nem tett semmit az ellen, bogy
alatt.
, ;
farmjának istállójából a trágyáié
el is adtak.
;t ? - milyen még Youngstownban nem
Mikor á vihar hirtelen lecsa- ne folyjon a farmon végig hu-»
Szép k82ön§% fesz! Jő iene volt.
pott, Hólikné az apró baromfia- zódó patakba, amely a Meander
lesz. Jó műsor lesz. Jó enni és k ^ bi3»ttság^ig ^rdáa tartotta kat igyekezett menteni és sike tóba ömlik. A Meanderből kapja
innivaló les?. A hely remek. Vi első gyűlését. Erről a jövő 'szá rült is a legtöbbet a csirkeólba Youngstown és Kiles, jelenleg, as
szontlátásra teh^t ^tí^o a Pio munkbán fogunk beszámolni,? de zárni. Egyszerre óriási, csatta ivóvizet.
A Mahoning Megyei Magyar
már most elárulhatjuk, hogy.ter nással a villám belevágott az' Lovas ügyét a héten tárgyalta
neer Pavillonban.
veznek:
. • P udvaron a ház előtt álló nagy Hoffman városi biró, aki néhány Demokrata Kör most vasárnap
• w ' ^ •' " fenyőfába. Qnnan a villám a
délután 2 órai kezdettel tartja
Igazi' hazai magyar csárdát, fához kötött ruhaszárító dróton tanu meghallgatása után az ügy
az
idén első piknikjét a szép
BRIÖGÉPORTI SZÖVETSÉG magyar ételekkel és italokkal.
védekkel együtt kiment a Lovas
a
tej
házba
szaladt,
amely
köz
fekvésű
Barta Péter farmján a
160. OSZTÁLY .
"Budapest Éjjel" kabaré prog vetlenül a csirkeól mellett van. farmra helyszíni szemlét tartani.
Clara Aven, amely a Vestal Rd.
ramot a csárdában kitűnő zené A tej házban Szilánkokra hasogat
A szemle megtartása után
folytatása, a
városon
kivül
Beteg tagok a héten: Őpbo- vel ,táncokkal és énekekkel.
Hoffman biró felmentette Lovast,
ta az asztalt.
(mindjárt;
a
Meridián
Roadon.)
l
vetz Mártonné, Máji Gábor, Ola Valódi hazai magyar lakodal
mert nem látta bebizonyitottnak,
A piknikre a kör tisztikara és
Hóliknénak
%z
ijedtségen
kivül
hogy Lovass akarattal megfer
jos Andrásné, Jankovics Anna, mat magyar ruhás násznéppel,
bizottsága minden előkészületet
nem
történt
baja.
A
hatalmas
846 Bond St. a Sharon Line-on. cigánnyal, pántlikás vőfélyekkel, fenyő keleti oldalát a szeme előtt tőzi az ivóvizet. Lovas, vallomása megtett. A piknik helyre az ut
menyasszony tánccal.
szerint farmján az istálló már
Betegség az ügykezelőnél jelen
jelezve .lesz. Azok, akiknek nin
hasogatta szilánkokra a meiiykőakkor is ott volt, amikor ő meg
csen
gépük, mehetnek ^ a Maho
Magyar
kézimunka
kiállítást.
csapás.
tendő^ 1734 ^illiman St.
vette. -Amikor a Meander tavat
ning
Ave. villamos végállomás
Vasárnap is óriási vihar dü
Magyar cukrázdát hazai süte
: ; Y - > H u s ó c z k y József
megalkották, ő figyelmeztette a
ményekkel, hazai jegeskávéval és höngött, amely leginkább a Sha hatóságokat a pollució veszélyé tól rendelkez&]|krs bocsátott
Ügykezelő.
i" í *•i
autókon.
. ^
ron, Sharpsville és Mérter vidé
fagylalttal.
re. De mig a többi farmákat
i'iáiii f' i
A pikniken á &czéö«t ifjú
ken levőv farmákon okozott ká
megvette a Sanitary District, az
Amerikai táncot a nagy tánc- rokat.
Bunchy János és, zenekara szol
övét nem vette meg és aztán Lo
meeting theirs would be the teremben kitund jazz zenekar
gáltatják. Lesznek mindenféle
vast akarta arra kényszeríteni,
,*• "T»
leadership, theirs the greatest ral. , .
játékok, versenyek és meglepeté
hogy a saját költségén ugy ren
voice.
De egyenlőre elég ez a kis • " MEGRÚGTA A KAKAÍ
sek. Kitűnő ennivaló, jégbe hű
dezze istállóját és udvarát, hogy
We have nothing in "common** sejtetés. Majd amikor a prog
tött sör stb. várja a közönséget.
BELEHALT
<»<•
a
trágyáié ne folyjon a patakba.
with the communists and their ram jobban kibontakozik, meg
A piknikre meghívták az öszagitators. No Yoixngstown organ látja a Youngstown és környéki
szes magyar polgári köröket és
ization belonging to the Grand magyarság, hogy olyan Magyar
özv. Szabó Lászlóné. ókécskei
a más nyelvű demokrata organi
FÉLHOLTRA VERTE APJÁT zációkat is.
Committee will go to Chicago. Napra" készül a Nagybizottság, (Pest m.) öregasszony kezét a
We can solve our problems with hogy a hetedik szomszédból is napokban megrúgta a kakasa.
Aki géppel megy, az menjen
idecsődül a nép.
out their aid.
A kis seb hamar begyógyult
Fazeltá# 4 €stváíl kecskeméti végig" a Mahoning Aven a vil
"Itayare the gift of the
Azt már most megjegyezheti Azonban a 73 éves asszony vég földműves összeveszett munka lamos végállomásig (a város ha
Greeks", an old proverb lays.
magának mindenki, hogy a Ma tagjai pár nap múlva t&égbé* kerülő, garázda fiával. A vesze táránál), ott forduljon jobbra á
Beware the "common cause gyar Nap jótékony célú, mert nultak és a szereácsétlen bor kedés hevében a fiu vasvillát Meridian Roadra, azon menjen
and united front" meetings pro jövedelméből a szegényeink ka zasztó kinok között meghalt. ragadott s azzal félholtra verte a Clara Ave.-ig <Vestal
pagated by the agitators «|!ld rácsonyát tesszük majd boldo Ikiderült, hogy tetanusz mérgezés az apját. Az apát kórházba szál- ott forduljon balra és meglátja
gabbá.
lakozta halálát, n- ^
^liitották, a fiút letartóztatták.
a piknik helyet,
hiT•, - v Jy
tóJMIS&teS
"

> '# £<*

.

r

József és Vilma nevű gyermekei,
Ferenc fivére, Vilma és Mri.
Juhász István South Bethlehemben lakó és Mária Magyarorszá
gon lakó nővérei.
Némethék iránt általáno# ü
részvét, mert sokan ismerik őket.
Németh 25 évvel ezelőtt jött
Youngstownba és mielőtt a fai*»
mára ment volna, kivette részét
a youngstowni magyar egyházi
és egyleti mozgalmakból. <«•; «j

KÉSZÜL A W. SIDEI
MAGYAR OTTHON

4
t
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Megkezdték a mtinkát. Az
iskolaszék jóváhagyta a
szerződést. — Aki segithet
- segítsen ^

L'A %
-íí ' rA'
fsköfíszék hétfőn este tair^
tott gyűlésén jóváhagyta a szeft*
zödést, amelynek értelmében a
\A7**c* 4West Sidei Magyar Polgári Kér
és az Athléta Club megkapják
teljesen ingyen a Perkins (Shealey) iskolát és játékteret Mfej
gyar Otthonnak.
~ J
Eízel kapcs^tbaik a követtól^
íő felhivást kaptuk.
*
Tisztelt magyar polgártársak
és az atléta klub tagjai:
Már értesültek arról, hogy ;
megkezdtük a Magyar Otthon
rendbehozását és eddig is szép
számmal ajánlkoztak honfitársa-,
ink munkára. Egy hét alatt WM
helyeztük az összes ablakokat.
Most naponta dolgozik 10-12 em
ber. Szeretnők, ha többen jön*
nének és felajánlanák munkája*"'
kat a közös ügy javára, meit
annál hamarabb rendbe jönnénk
és megnyithatnék a West Sidei
magyarság uj otthonát és klub
házát.
Az épület gyönyörű nagy fás
udvaron fekszik. A terem 36 láb
széles és 48 láb hosszú a szín
padon kivül. Ezenkívül lesz egy
társalgó és olvasó terem 12X32
láb nagyságban és az ifjúságnak
öltöző mosdókkal stb.
Már eddig is sokan megnézték
a helyet és az örömüknek adtak"
kifejezést, hogy a magyarság
ilyen szép otthonra talált. A hely
könnyen megtalálható, szemben
van a Mahoning Aven a Public
Library west sidei fiókjával é,
nagy fák már messziről szembe
tűnnek.
Több munkaerőre van szüksé
günk, mert a csatornát és vizet
kell bevezetni és az udvart rend- '
be szedni. A költségekre az aján
dékok szépen jönnek, dacára an
nak, hogy a gyűjtő bizottság
csak két hét múlva kezdi meg
munkáját. Eddig már közel 100
dollárt adtak össze.
Aki dolgozni jön, ne hozzon •
ebédet, mert pont délben jó le
vest kap és hozzá harapni valót,
is. Aki résztvesz a immkáhatt,
annak nevét megörökítjük a
helyiségben, ugy mint azofcit is,
akik hozzájárultak a IcdMghlfe
A piknik bizottség^
hogy 13-án, vágyig ksááéto'tée'*
Barta Sándorral jöjjenek ösaze
fontos gyűlésre. Ffetr
T">_ 1 _ ' •
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