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Another Hungarian Day, íhé
11th arrangement by our Hun%
garian Grand Committee cameto a succesful close early Mon*
day morning.
'
j .
'|iIdora Park was again
vN
fubiished
Every
T>wirtfd«V
—
Meoittenite
M»fi()«n
Csütörtökön
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thronged by our people who
é*~+mém
gathered from all parts of
the Youngstovm district to
celebrate this day.
This year we were honored
by the presence of Governor
Martin L. Dave#.
We invited the Governor
to be with us, to give us a
non-political talk fitting for
a Hungarian Day program, and
A Republic Steel Corpora
tion Nilesben három millió
to bring us who are good
dollár költséggel uj fehér
citizens of this state and
pléh-gyárat fog építeni, amely
nation the official greetings of
majd több száz munkásnak
the great state of Ohio.
nyújt keresetet. Az uj millt
instead the Governor deliv
már megrendelték a United
ered a half-hour political talk
Engineering
and Foundry
and he has himself to blame
Co.-tói és itt *og elkészülő!
if people started to walk out
Youngstownban.
on him. This is the first time
in 11 years that a political
Dacára a meleg augusztus
speech was made on the Hun
nak az acéltermelés 78 száza
garian Day program. The
lékos erővel folyik. A kilátá
courtesy of the host was the
sok jók maradnak, tehát jó
only thing which prevented
m
munkaviszonyok
várhatók
us from cutting his speech
t
m, x * 'K szeptemberre Í&.
short.
Our people in heat of Hun
Az egyre javuló viszonyok
garian Day afternoon do not
eredménye,
hogy a J. C.
care to listen to long talks,
A fenti képen látható egy része azoknak a kedves, bájos
Penney
hatalmas
department
especially political talks. They
amerikai magyar leánykáknak, akiknek nagy csapata tette
store
cég,
amelynek
több mint
did not care to hear about
színessé az Idora Parkot a vasárnapi Magyar Napon. A leg
ezer
városban
van
üzlete,
ki
the penitentiary, Marysville
szebb magyar ruháért a dijat az idén Csépke Irma kapta, aki
bérelt
egy
hatalmas
négy
and the Soldiers' Home. The
nek legújabb hazai hímzett magyar ruhája az amerikaiak tet
governor lost many friends due
szését legjobban megnyerte. Kár, hogy nem volt több dij, mert emeletes épületet a West Fe
to his long-windedness and the
bizony sokan megérdemelték volna. Talán jövőre lesz több is. deral Streeten, hogy ott
youngstowni üzletét
meg
violation of the non-political Remek nyári időben kitűnően érezte magát a nagy tömeg. Vasárnaphoz e£jr hétre lesz
A képen láthatók az első négyes csoportban a bal oldalon nyissa.
induction of which he was Martin L. Davey kormányzó is eljött és beszédet tartott.
a Barta Erdőben. - Nagy a balról jobbra: Ondó Gizella, Lengyel Ilonka, Tóth Erzsike és
well aware.
A szinház, sporttelep, táncterem és a csárda zsúfolá
Kövesdi Ibolyka.
készülődés
*
•
Xfevancsak jó jel az, hogy
sig megteltek. - A műsor tetszett. - A magyar lako
A lump rose in our ihrocá
erősebben indul
A középső képen: Mező Margit, Kálmáji Margit és Orosz
Youngstown és környéki Etel.
1 '
and tears almost came to our
ásban $345,000 érdalom és az öreg amerikások felvonulását ezrek
•ősaládjának, a jól ismert Barta
eyes as Miss Anna Marie Vass
jsí engedélyt adott
nézték végig. - Az erkölcsi haszon mellett lesz
A jobboldali képen pedig az apróságok: Br&gley Joan,
erdőben lévő Fülemile Csárda
thanked in Hungarian the
s, míg 1935 julius j ű
vagy ötszáz doPár tiszta haszon
modern tánctermében folyó évi Tordai Erzsike, Brogley Dolores, Tulipán Evelin és LengyeJ
grand committee and the Hun
alig $95,000 volt Jj
1
*
. „ -. 4
.# •'*
augusztus hó 16-án, vasárnap Ibolyka.
garians of the district for the
J
iitkezésel?
értéke. Az I
Ismét siker koronázta a Ft. Mundweil János vezetése megtartandó Évi Piknikje és az
$75 scholarship award which Nagybizottság munkálkodását.
Husi
eredmény
jobb -íj
alatt. A műsort néhány perc öreg Amerikás Magyrok Test
will make it possible for her
935
egész
elsiő
féléve.
Több, mint 12 ezernyi tö sel később hivatalosan megnyi véri
Találkozása közeledik,
to start her studies to become
gusztusi építési munmeg jelent meg a 11-ik Ma totta Neményi Miklós Ernő, a miért is minderi magyar test
*szá
a registered and graduate
j
*w3«
'száma
az eddigi kfiátá-^-^
gyar Napon az Idora Parkban Nagybizottság elnöke. A kö vér figyelmét felhívjuk az
nurse.
II
m
n
Ali
sok
szerint
szintén emelkedni
a mult vasárnap. r>:';,Tzönség
felállva
énekelte ezen napi jó szórakozásra és
Miss Vass is of the third
Amikor éjfél után szállin "America"-t. A zenekar még testvéri szeretettel "lépjük ugy
generation. Her parents were
gózni kezdett hazafelé a kö egynéhány számot játszott. a szomszéd, mint a vidéki összborn in this country, their
Feleség-gyilkosság vádjával
zönség, mindenki jól érezte Majd Bársony József né Ell- magyarságot.
grand-parents, both living,
Horváth Vilmost és Matisz Egy clevelandi lootballistát j került a megyei börtönbe
magát. A Magyar Napnak wood City-ből énekelt néhány
Magyar testvérek, jöjjetek el
J hn w Deetrick a Sheet and
came from Hungary.
nagy erkölcsi és rendes anyagi szép magyar dalt és utána az évi találkozási napunkra, Istvánt is kinevezték park; a kórhájba kellett vinni I °
Tube Co. egyik fem-vegyesze.
The $75 we give to two good
férjével, Bársony Józseffel be amikor majd a fiatalok jó
sikere volt.
felügyelőknek
Nem tört el a lába
Deetrick, aki tagadja a vádat,
students to help them in their
A fődolog a youngstowni mutatta a magyar szólót.
mulatozása mellett mi öregek
állítólag féltékeny volt 31 éves
first year of higher studies is
Magyar
Napon,
hogy
azon
a
Turbók
Mariska,
Fairport
A Magyar
is
kiruccanunk. Útirány a , . A mult, .héten . választotta
, , , , Napon sajnálatos n e j é r e , a k i t á t l ő t t f e j j e l t a a paltry sum compared with
közönség jól érezze magát, a Harborból Ujlaky Lászlóné ki- Mahoning Ave. Villamos végál ki a park kommissio, amely | baleset aldozata lett Szabó j l á l t a k m e g a k o r a h a j n a l i
the results. To have our third
bevétel másodrendű kérdés.
séretével meglepte a közön lomástól jelölve lesz.
most a Youngstown parkok Vilmos, a clevelandi Verhovay órákban a pár Pennsylvania
generation thank us in Hun
séget
szép
magyar
dalaival.
Már
délfelé
sok
százan
volés
játszóhelyek felett gyako csapat egyik játékosa, aki a Avenuei lakásán.
Lesz
jó
étel,
ital,
magyar
garian is sufficient reward. . ,
, . . ,,
Ez
volt
Miss
Turbók
első
be
rolja
a felügyeletet a civil második félidőben oly szeren Deetrick azt állítja, hogy
zene
és
szabad
szállítás
oda
ly
Later her father thanked'
Tf ,
mutatkozása
itt
és
megérde
service
listáról az alkalmazot csétlenül ütközött össze a felesége valószínűleg öngyil
tiszta
kék
volt
az
ég
és
erő
és
vissza
a
villamos
állomás
me for what I have done for
takat.
melte
a
közönség
tapsait,
sen
tüzelt
a
nap
—
a
szokásos
youngstowni kapussal, hogy kos lett.
hoz.
his daughter.
Nagy
örömünkre
^
láttuk,
majd
Ifj.
Tatár
István
ügyps
szerencsés
Magyar
Napi
idő.
súlyos
in-rándulást szenve
Minden magyart & család
1 told him 1 have done
hegedüszámai
következtek
hogy
a
listán
három
magyar
Sok
amerikai
és
a
Nagy
bi
dett.
A
mecsen jelen volt Dr.
ját, barátait is tisztelettel
Kezdetét vette a második
nothing. His daughter has
is
szerepel.
Soós
Ida
zongorakiséretével.
zottság
tagjai
közül
többen
Máhrer Márton Pál részesí félévi adófizetés
meghívjuk és szeretettel fo
a
mult
done all. Her grades were her
Horváth Vilmos, akinek a tette első segélyben a cleve hétfőn.
várták Davey kormányzót Közben megérkezett a kor gadjuk. A magyar egyházak
Iparkodjon
min
best recommendation.
The grand committee'must ebédre. De a kormányzó, szo mányzó és kiséretével bevo és egyletek pártfogását kérjük. legszebb parkja van Young landi magyar fiút, akit aztán denki adóját szeptember eleje
Horváth István id. családfő, stownban és Matisz István Grósz Ferenc bevitt a Szent előtt megfizetni. Akik a mult
stick to the rule. Among the kása szerint késett és a közös nult a színpadra.
már régi alkalmazottai a park- (Erzsébet
kórházba,
ahol évekről háralékban vannak,
A
kis
Pipoly
Evelin
ügyes
ebédet
nélküle
ették
meg.
Danish
József, íródeák.
applicants the best students
nak.
Mindkettőt
Lionel
Evans,
IRöngten-fcugarakkal
megálla
ének
és
táncszámát
zajosan
Két
órára
már
hullámzott
a
—
o
—
—
.
.
always must be awarded the
azt nagy büntetés elengedés
a mostani polgármester, aki pították,
hogy szerencsére sel elintézhetik részletfizetés
közönség a park főútján. So- megtapsolták. A zongorán Mrs
scholarships ^ ^ ;; <
SZENT ISTVÁN EGYLET azelőtt park szuperintendens nem szenvedett csont. repe
kan tartottak a színházba, Francis Nagy kisérte.
re, ha jelentkeznek a megyei
VERHOVAY 21-IK FIÓK> volt, nevezte ki. Az ő kineve dést.
'St
Társai aztán *• haza pénztári hivatalban. Éz eriNeményi elnök beszólította
In one of its-recent issues Ttiások a sport telepre, ahol
Beteg
tagjáiilk:
Koleezár
the Cleveland Communistic már akkor megindult a foot a bajnok football csapatot és György, Czene Gáborné, Mislai zésük állandó állásra biztos vitték Clevelandba,
® gedményt nyújtó törvény az
tart míg lába meggyógyul.
daily dismissed with a stroke ball mérkőzés a Youngstowni annak tagjait nevén szólítva, Imréné, Jambrits Istvánné, volt.
év végére hatályát veszti.
o—
Bálaskó György ais év ele
of a pen pertinent questions Magyar Sport Club bajnok csa bemutatta őket a kormányzó Pisák Jánosné, Petránczki Jó
jén a2 elsők közt volt a vizs
we asked of them. They said pata és a Clevelandi Verhovay nak, aki a bajnoki érmeket zsef, 2218 Donald Ave.
CAMPBELLI
Több nyugdijat kapnak
a
mellükre
tűzte.
A
közönség
közt.
Youngstown
4:
l-re
nyert.
gán.
őt
park
rendőrnek
ne
our questions were "asinine."
majd
az aggkoruak, mert
MAGYARSÁG!
Betegség titkárnál jelenten
A színházban a színpadon nagyon megtapsolta az ügyes
veztek
ki
és
igy
három
magyar
We believe they did not dare
Davey
kormányzó elrendelte,
Augusztus
9-én,
vasárnap
dő: 78 N. Bruce St. Telefon
helyet foglalt a Magyarok magyar fiukat.
lesz
ebben
a
városi
szolgálat
qiB$wer them.
este 7 órai kezdettel egy hogy mindazoknak, akik ke
Nagyasszonya Hitközség zene A nagybizottság nevében az 62671.
ban.
, .
rendkívüli gyűlést tartunk a vesebbet kapnak mint a
Góber
János,
titkár.
Among other questions we kara, amely
számmal tán Neményi elnök átadta a
Balasleó egyike azoknak, Magyar Ház érdekében m Ma maximális $30-at, havonta,
o
asked if it was not true that szórakoztatta a közönséget
akik
mindig dolgoznak ma gyar Házban.
75 dolláros ösztöndijakat Vass ÖREG AMERIKAS GYŰLÉS
emeljék fel a nyugdiját.
they attacked very bitterly
gyar
ügyekben.
Elnöke a Szt. Kérnénk a t. campbelli ma
Anna Máriának és Török Sán
Mi azt szeretnők látni,
John L. Lewis, the CIO organ tity and quality of the goods dornak, akik magyarul és an
István Verhovay 21-ik fióknak gyarságot, hogy szíveskedjen hogy magasabb legyen a
Az
öreg
Amerikás
Youngs
ization head until very recently they produce?"
és a Városi Polgár Körnek, erre a gyűlésre eljönni, mert
golul köszönték meg a jutal
and that they urged Hun
These questions are perti mat és megígérték, hogy tisz town és Környéki Családja a a Nagybizottságnak pedig 2-ik fontos dologról van szó és uj nyugdíj mint 30 dollár. Aki
kevesebbet kap, annak van
garian-born miners not to join nent when we question the tességet szereznek a magyar Szt. István Otthonban f. évi alelnöke.
tisztviselőket
kell
választani,
más
jövedelme is, most a kor
augusztus hó 8-án, szombat
his organization but that of good faith and good intention névnek.
stb.
mányzó
rendelete alapján töb
Gratulálunk
Balaskónak
a
este 7 órai kezdettel rendes
the so-called progressive or of the so-called Hungarian
Tisztelettel
hivja
és
várja
bet
fognak
kapni mint az
kinevezéshez
és
reméljük,
hogy
independent unions?
Communist leaders who are Következett a kormányzó be gyűlést tart, amelyre minden
a
campbelli
magyarságot
min
egészen
vagyontalanok.
We asked if it was not true, now urging the Hungarian széde, aki közben felíratta családtag pontos megjelenését magyaros becsülettel állja
A kormányzó egy kezével
majd meg a helyét, ugy mint denkit kivétel nélkül:
that in Russia trade unions workmen to join the CIO or- magának, hogyan kell kimon- kérjük.
Ji Campbelli Magyar
Id. Horváth István, családfő, a többi magyar városi és me
can't ask for wage increases? ganization drive in the steel dani "Kedves barátaim" és ezt
(Folytatás a 8-k oldalon) „ 1;
Nagybizottság.
gyei
alkalmazott.
Danish
József,
Íródeák.
That in Russia the unions are industry.
I
(Folytatás a 4-ik oldalon)
no more or less than debat
ing societies? That in Russia
the workers can't strike? And
finally that the Russian con
stitution now "presented" to
m
the workers of Russia contains
a provision that workers are
MMTIMp.
& 29*? Mén,éaz dijak a UtszM hUgjoty
««
Moh. A
paid "according <0 the quan-
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12,000-NYI KÖZÖNSÉG KERESTE FEL ÖREG AMERIKÁSOK
AZ IDEI YGUNOSTOWNI MAGYAR NAPOT ÉVI TALÁLKOZÓJA

BALASKO GYÖRGY SÚLYOS BAL„^
PARK RENDŐR IMSYAR NAPON,

Kirándulási Táncmulatság (Piknik) és Táticverseny

A Barta erdőben és a Fülemüle Csárdában Nagy Ferenc énekes nagy rádió zenekara rendezéseben

