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AMERIKAI 
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A zsidókérdéshez 
Válaszolnak az Amerikai Magyar 

Szövetség igazgatósági tagjai 

Az Amerikai Magyar £zöve't'-
ség titkára, Dr. Pesenlehner An
tal, egy pittsburghi gyűlésből ki
folyólag körlevelet intézett a 
Szövetseg összes igazgatósági és 
tisztviselő tagjaihoz, hogy kiván-
ják-e, hogy a zsidókérdésben az 
Amerikai Magyar Szövetség igaz
gatótanácsa nyilatkozatot adjon. 
Azóta már leközöltük a titkár nyi
latkozatát, valamint Dr .Weisz-
burg Zoltán chicagói igazgató ér
dekes válaszát. A napokban Bar
na Bertalan new yorki igazgató
sági tag is felelt a körlevélre. 
Válasza igy hangzik: 

Dr. Pessenlehner Antal titkár 
nrnak 
Youngs town, Ohio. 

Tisztelt Uram: 
Hozzám intézett szives soraira 

vonatkozólag nem tartom szüksé
gesnek, hogy az A. M. Sz. a zsi
dókérdésben gyűlést hivjon egy
be. 

A vezetőség liberális szelleme 
megadja a kellő választ, mert 
nem hiszem, hogy "romboló 
irányzat" bármely politikai párt 
részéről akár akció, akár reakció 
formájában az A. M. Sí. felfogá
sával egyezhessen, vagy annak 
önállóságát befolyásolja. 

Igen szeretném, hogy az A. M-
Sz. válaszát a kérdésben hozza 
minél előbb nyilvánosságra. 

Minden esetben kész hive 
Barna Bertalan s. k. 

• * * 

Dr. Pessenlehner titkár már 
^^jjfe^küldotte az összes amerikai 

magyar lapoknak a. szövetségi ál
láspontot a zsidó kérdésben Ed
dig azonban azt csak két heti lap, 
a miénk és az Akroni Hirlap kö
zölték. 
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A MUNKAVISZONYOK 

A .munkaviszonyok <a» .(Mahon
ing és Sbenango völgyében jelen
leg igen jók. Csaknem az összes 

nagy acél és vasgyárak teljes erő
vel dolgoznak és a forgalmi vi
szonyok javulása következtében 
állandó munkára van jelenleg ki
látás, mert a gyáraknak igen sok 
teljesitetlen rendelése van. A 
Carnegie Steel company gyárai 
háromnegyed erővel dolgoznak, 
mig a Sheet and Tube, a Repub
lic, a Brier Hill és a Sharon Steel 
IIoop teljes üzemben vannak. A 
kisebb gyárak is állandó munkát 
jelent enekí. j 

— .. .11 1,4 
Auto-baleset 

Magyar fiúcska könyebb sérülést 
• szenvedett. 

A városban mostanában csak
nem mindennap legalább öt vagy 
hat autóbalesetről számol be a 
rendőrség. így a mult hét dera-
kán jelentették, hogy Tóth Fe
renc, hét éves magyar fiút, aki
nek szülei az 1753 Silliman street 
alatt laknak elütötte egy auto
mobil amelyet FÍ M. Kirwin, 19 
Boston avenue, hajtott. A rendőr
ségi jelentés szerint a gyermek 
játszópajtásaival a Steel Streeten 
a Silliman közelében játszadozott 
és a járdánál állott automobil 
mögül hirtelenül Kirwin gépe elé 
futott. A gép sárhányója földhöz 
vágta a kis fiút, de szerencsére a 
kerekek nem mentek rajta ke
resztül. Kirwin hazavitte a gyer
meket és mindjárt elhozta dr. W. 
K. Alsopot, aki megállapította, 
hogy a kis Frenk csak k&tjyebb 
zuzódásokat szenvedett. 

A Szent István 

Egyház jubileuma 

Gyűlést hivtak. össze az egyház 
alapitó tagjai, hogy megbeszél

jék a teendőket 

HAGYSZERÜ EREDMÉNY 

Mint halljuk a Szent György 
egyház Labor Day estéji bálja 
nemcsak nagyszerű erkölcsi,, de 
anyagi sikerrel #s jért, amennyi
ben a bálbizottság a tiszta jöve
delmet körülbelül 425 dollárra 
teszi. A fiatal magyar görög 
katholikus egyháznak már nincs 
bekebelezett adóssága templomá
ra és a bál jövedelme mindeneset
re segitségül szolgál majd arra, 
hogy a plébánia berendezéséhez 
szükséges bútorok vételárát tör
leszt h essék. 
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Megkezdődött a tanítás 
Szeptember derekán járunk. Vége a vakációnak. Az ifjú

ság újra munkába kezd, hogy ismereteit gyarapitsa. A pihe
nésnek vége, tanulni kell. Művelni kell az elmét, amint meg 
kell művelni a földet, ha termést várunk tőle. 

Amerika, ez az áldott, hatalmas ország az ifjúság hazája. 
Amit tanulni vágyó ifjú elme megkívánhat, itt példátlan gaz
dagságban kaphatja meg. Mig más országok ifjúsága a gond, 
ft kétségbeesés keservei közt alig képes megszerezni magának 

művelődési alkalmakat, ebben a Meseországban terül előtte 
szellemi táplálékkal megrakott asztal is. 

Megmérhetetlen ennek a fiatal, óriás országnak as ereje 
és boldog az az ifjú, akit ide vetett a sorsa. 

Amerika iskoláiban sok-sok ezer magyar fiu és leány ka-
|»tt már helyet. A magyar ifjúságnak ez a része nem igen 
tudja, mi az: Magyarországon iskolába járni. Szegény szülő, 
hazánk nem adhat ingyen oktatást senkinek. Magyarországon 
sok pénz kell ahoz, hogy tanulhasson az ember s bár szülő-
zánkban a világ legnívósabb középiskolái és egyetemei van
nak, mégis szomorú tragédia szegény diáknak lenni Magyar
országon. 

Ti, magyar fiuk és leányok, akiket amerikai földre veze
tett a szerencsétek, becsüljétek meg azt a helyzetet, amiben 
éltek, áldjátok érte ezt a nagy országot és- tanuljatok végte
len szorgalommal, hogy mennél több magyar elme mennél 
nagyszerűbb munkát végezhessen fogadott hazánkért. 

De szeptember ne csak az ifjúság számára jelentse a nyári 
pihenés végét. A magyarság "öregjei" se feledkezzenek meg 
kötelességeikről. Még mindig ezrével él itt magyar, aki nem 
birja az angol nyelvet. Tudjuk jól, hogy nehéz munka — sok
szor a lehetetlenséggel határos — magyar embernek, meglett 
korú magyarnak más nyelvvel megbarátkozni. A magyar 
nyelv annyira külön áll a világban. De kötelességünk tanulni 
az angol nyelvet. Xft követeli Amerika m az önmagunk ér
deke. 

• •  *  

Amerika a felnőttek számira is tart iskolákat. Itt gond 
és minden nehézség nélkül tanulhatnak akár őszülő emberek 
is. A pulic schoolok nyitva állanak mindenki számára. Le
gyen ebben az esztendőben a padsorokban annyi magyar, a 
mennyi még soha se volt. 

Megértettük-e már mindannyian, hogy Amerikában élünk? 
Ha igen, akkor éljünk ebben a gondolatban. 

Lapunk egyik számában irtunk 
már arról, hogy a Szent Tstván 
magyar római katholikus egyház 
temploma felszentelésének októ
ber havában lesz a tizedik évfor
dulója, ugyanakkor lesz 15 éve 
annak, hogy az akkoriban még 
csak csekély számú katholikus 
magyarság megalakította a 
Szent IstVán hitközséget. Közel 
öt évig templom nélkül voltak 
a magyar katholikus hivők. 

Azóta sok viz folyt le a Ma-
honingon. A kis hitközség hatal
masan megerősödött. Valami nagy 
szerencséje ugyan nem volt plé
bánosaival, de azért mégis most 
már közel két éve lefcz, hogy az 
egyház és az azóta épített díszes 
paróchia teljesen adósságmente
sek. A hitközségnek ma már 
2500 dollár készpénze is van a 
bankban gyümölcsözőleg elhe
lyezve. Éppen most folyik az 
adakozás egy uj orgonára és ma 
már annyi pénz gyűlt össze, hogy 
azt nemsokára megvehetik. 

Alább közöljük az egyház jjf-
hány alapitó tagja nevében kibo
csátott felhivást, amely vasár
nap délutánra gyűlésre és azon 
megbeszélésre hivja össze azokat, 
akik szeretnék látni, hogy a 
Youngstown és környéki katholi
kus magyarság és általában az 
egész Mahoning völgyi magyar
ság méltóan ünnepelje meg a ti
zedik jubileumi évfordulót. Tu
domásunk szerint az adósságmen
tes egyházakat újból fel szokták 
szentelni. Ez minálunk-még nem 
történt meg és ezt az eseményt 
össze lehetne kapcsolni a jubi
leummal. Az uj orgona is megér
kezhetne erre az alkalomra és azt 
is fel lehetne szentelni. 

Egy óhaja van a youngstowni 
katholikus magyar szülőknek és 
ez az, hogy gyermekeiket, Ame
rikában született magyar szülők 
amerikai gyermekeit legalább 

KATHOLIKUS MAGYAROK! 

Szent István egyházunk októ
ber havában lesz tiz éve, hogy fel
szenteltetett. A jubileum megtar
tása nemcsak kötelességünk, ha
nem véleményünk szerint hitköz
ségünk jövőjére is fontos. Miután 
plébánosunk felhívására a mult 
kor a templomban nem sokan ma 
radtak gyűlésre, most felkérjük 
mindazokat a magyar katholikus 
nőket és férfiakat, de különösen 
azokat, akik az egyház alapitó 
tagjai, hogy vasárnap délután 3 
órakor jelenjenek meg a Kossuth 
egylet kistermében, ahol a teen
dőket megbeszéljük 

Az összehívók nevében: 
Habodász Gusztáv. 
Czene Gábor. 
Horváth István. 

Bálélet 
Mihók Sándor megint épen ke
rült ki egy automobil "szeren

csétlenségből. '' 
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apáik vallására magyarul tanít
tathassák. Jelenleg a hitoktatás 
Várlaky Sándor plébános szavain 
kiviil angol nyelven derék ame
rikai katholikus leányok utján 
történik. 

A gyermekek úgyis amerikaiak 
lesznek, legalább a vallással 
együtt tanuljanak valamit ma
gyarul is. Eddig magyar okta
tás csak nyaranta volt a refor
mátus templomban. A derék re
formátus magyar testvérek nem 
nézték a vallást és bizony sok 
katholikus szülő gyermeke része
sült magyar oktatásban. Az idén 
még a fiatal magyar görög katho
likus egyház is gondoskodott ma
gyar oktatásról a nyáron át. Jö
vőre azonban ugy halljuk, hogy 
a reformátusoknak aligha Jesz 
helye a más vallásúak befogadásá
ra. • 

Szent István, (  egyházunknak 
nincsen megfelelő helye a gyer
mek oktatásra. A tiz éves jubi
leum volna az alkalmas idő arra, 
hogy ezt a megpendített eszmét 
részletesen megbeszéljük és vala
mi akciót indítsunk, hogy gondos
kodjunk iskoláról. 

Tudjuk, hogy FÖt. Várlaky 
Sándor plébános nagy súlyt fek
tet a gyermekek tanítására. A 
plébános mindig hangoztatja a 
vallásos nevelés szükségességét. 
Az egyház elöljárói, tagsága és a 
plébános ur majd csak találnak 
utat-módot arra, hogy a magyar 
nevelés hiányát pótolják. 

A gyűlésre, mint az egybehí
vok megbízottjai mondották, szí
vesen látnak nőket, férfiakat 
egyaránt. Meghívták arra Főt 
Várlaky Sándor plébános urat, a 
ki minden bizonnyal el is jön a 
gyűlésre, mint _ azt lapunk mult 
számában már be is jelentette. 
Itt a felhívás* 
' C • '
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Hiába, vannak emberek, akikre 
azt mondják, hogy burokban szü
letnek. Alighanem ezek közé 
tartozik Mihók Sándor is, mert 
már annyi baleseten ment keresz
tül és soha baja nem történt. A 
mult héten egy este Mihók Sán
dor druszájával, Palásthy Sándor 
volt szinigazatóval Nilesba és 
Warrenbe igyekezett. Gyorsan 
akarták az utat megtenni és ez
ért megfogadták Dietrich József 
magyar üzletembert, hogy vigye 
ki őket gépjén, Dierich elhitte, 
hogy Mihók siet, ezért, dacára an
nak, hogy többször figyelmeztet
ték, hogy ne hajtsou olyan gyor s 
san, neki eresztetíe a gepef. ""Egy-' 
szerre, mikor már Girardot majd
nem elhagyták, egy kis Ford ke
rült a gép elé. Dietrich nekisza
ladt é* összetörte, ugyanakkor 
összetört az ő gépének első kere
ke is. Mihók jól megfogódzott, 
azért nem esett másra, csak Pa
lásthy druszájára,. aki monvatott 
valami nagy cifrát. A Fordban 
ülök. is szerencsére kisebb zúzó
dások és sérülések árán menekül
tek az összeütközésből. 

Dietrich mondta M,ihóknak, 
hogy várjanak addig, mig uj ke
reket hoz és folytatják utjukat, 
de Palásthy azt mondta: "elég 
volt, Mihók megerősítette "sure." 
Már nézték az utat, hogy nem-e 
jön villamos, amelyen viszatér-
hetnek, amikor egy hatalmas gép 
állott meg a Ford roncsai mellett. 
Egy amerikai ur f  aki legalább 
gyárigazgató volt, kihajolt a 
gépből és amerikai udvariasság
gal kérdezte: "Anybody hurt?" 
Palásthy rögtön feltalálta ma
gát. Hirtelenül derekához kapott 
és az ő érdekes angolságával el
mondta az amerikainak fájdal
mas arefintorgatáaok közepette: 
"Me back broke, me go to hospi
tal. Him hurt too" és Mihókra 
mutatott, aki megint rámondta, 
hogy "sure." Az amerikai erre 
betessékelte a két Sándort gépé
be és nagy óvatosan, hogy a "se
besülteknek" ne okozzon a ráz
kódás által nagy fájdalmakat, el
hajtott a Szent Erzsébet kórház
hoz. Ott a két Sándor nagy nyö
gések közepette kiszállt és a ka
nna lói megleste, hogy bajt el az 
nmerikai bácsi. A kórháztól csak 
%gy fél block Vaskó Ferenc ven
dégszerető háza. Ott a két Sán
dor egy jó vacsorával gyógyítot
ta meg a "fájdalmas" sebeket. 
Ez Mihók legújabb balesetének 
története, ugy. ahogy tudósítónk
tól kaptuk, aki kijelentette, hogy 
a részletekért nem áll jót, mert 
azokat egyeneseit Mihóktól kap
ta. 

Pártoljátok | 

A City Bank 

uj elnököt kapott 

Hugh W. Grant lépett az elhunyt 
W. T. Gibson helyébe. — A bank 
örökbérbe vette a Wick palotát. 

minden tájékára, a legteljesebb Néeer támadás eev 
felelősség mellett. Elintézi a be- 6 

vándorolt mindenféle ügyes-bajos 
doygait és hajójegyeket ad a leg
jobb hajóvonalakra.-

magyar ember ellett' 

Igen sokan /honfitársaink kö
zül ismerik a West Federal és* 
Phelps utcák sarkán levő City 
Trust & Savings company ban
kot, amely a munkásosztály bank 
ja Youngstownban. Ez a bank 
őrzi a legtöbb youngstowni egy
ház pélizét is. A bank igazgatósá
ga és vezetősége mindig arra fok-
tette a fősúlyt, hogy a munkás
embert szolgálja. Rengeteg be
téti séámlán ők őrzik a bevándo
rolt munkásság dollárjait, ame
lyeket kölcsönben is leginkább 
munkásoknak adnak építés vagy 
vétel céljából. A kis ember, a 
kis kereskedő mindig szives meg
hallgatásra és pártolásra talál 
ebben az bankban. 

Drága ital 

A kinek alvás közben elveszett a 
pénae 

flpinner János, a ki a South 
avenue 806. szám alatt lakik, a 
napokban elhatározta, hogy "gud 

tajmot" fog csinálni, hogy az 
élet keserveit elfelejtse. 

Az elhatározást komoly tett kö
vette, mert Spinner zsebre vá
gott 530 dollárt és elment a Steel 
Streeten a Humanszky-féle szá
raz szalonba, a hol bizonyára 
nem szódavíz mellett dicsérte az 
élet örömeit. Hogy, hogy nem, 
a tény az, hogy Spinner a szalon 
helyiség melletti kis szobában 
elaludt. Nyolc óra" volt, mikor 
pihenőre tért, és a mikor félti
zenegykor felébredt, óriási meg
lepetéssel tapasztalta, hogy *51í) 
dollárja és egy darab H)0 dollá 
ros checkje eltűnt. 

Spinner bejelentette az esetet 
a rendörségnek, a mely nagyban 
nyomozza a pénzt és a checket. 

Rusnyák ékszerész harca hároü 
feketével. — A támadókat | 

a rendőrség elfogta. : 

Hugh W. Grant 

Nemrégen meghalt a bank el
nöke, W. T. Gibson, aki Youngs
town egyik legnépszerűbb polgár-
meste voltr  helyébe a bank kiváló 
első alelnökét . és pénztárnokát, 
Hugh W. Grantot választották 
meg a napokban az igazgatóság 
tjöbbi tagjai. Mr. Grant barát
ságos, egyszerű ember, meghall
gatja bárki baját és a legszíveseb
ben ad tanácsot a bank üzletfe
leinek mindenféle pénzügyi dol
gokban. Kiváló banktehetsége 
vitte fel a. magas polcra. 

MEGSZÖKÖTT A FŐNÖK 
FEJBELŐTT BETÖRŐJE. 

Farrellböl különös esetet jelen
tenek. Ugyanis egy magát Pajor 
Jánosnak nevező ember aki a 
mult hétfőn este McCartney far-
relli rendőrfőnök házába akart 
betörni és aki a rendőrfőnök 38-as 
kaliberű revolvergolyóval fejbe 
lőtt pénteken megszökött a sha-
roni Buhl kórházból. Az orvosok 
akik kijelentették, hogy Pajor 
sebe életveszélyes nagyot néztek 
mikorjhült helyét találták szom-
batoal«e|?ger: -#*tr&ttfságrr!r BU-hi-
^zik, hogy Pajor barátai egy auto
mobillal mentek érte. Pajor szo
bájának az ablakát nyitva talál
ják. Kórházi inge ott maradt igy 
'eltételezik, hogy barátai ruhát is 
hoztak számára. Pajort aki ma
gyarországi ember most minden
felé keresik. 

A mult hét szerdáján három fe*";, 
kete, akik egy elzálogosított óra ;  

miatt összevesztek Rusnyák Sá-V 
muel magyar származásu ékszt-: 
résszel, akinek üzlete a 428 Weít • 
Federal street alatt van, megtá* -
madta az ékszerészt és ólmos bot' 
tal fejbevágták, miután Rusnyák 
revolverrel próbált ellenük véd#* ' 
kezni. A rendőrség a három jé ' 
madarat még az üzlet előtt elfog-• 
ta. Az egyik feketének Ed. Ai|-
dersonnak autójában megtalálták 
a Rusnyáktól elvett revolvert. Aj 
másik két fekete Richard Chenejr • 
's Ed. May neveket adta a rend-
"•rség előtt. 

Rusnyák szerint Anderson ne-. 
hány hónap előtt egy órát ha-
Tyott nála zálogban. Szerdán egy -
magát Cheneynek nevező feketé 

•illitott be a zálogcédulával és ki 
ikarta váltani az órát, de mivel ] 
icm tudta az óra ismertető jeleit, > 
íusnyák nem adta ki az órát. 5 

Később May jelent meg a zálog- t  

•éduIával és ennek kiadta az ék- > 
zerész az órát. May mikor Ru»- ' 
íyák mással volt elfoglalva ismét í 
webrevágta a zálogcédulát és eli- *• 
ment. Vagy egy fél óra múlva 
íuegjelent az üzletben Anderson} 
\ másik két feketével és az ello^ í: 
pott zálogcédula felmutatása u-1 
^án követelte az órát. Rusnyák f 
megmondta, hogy az órát már ki- i 
ulta mire Anderson megfenyo-f 
?ette, hogy kioltja éle-tét ha neai-, 
idja elö az órát. Rusnyák a puH 

•f 
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pott, de Anderson 
tal fejbevágta és elvette 
revolvert. Rusnyák összeesett éa 
i feketék már hozzáláttak az üfk; 
'et kirablásához amikor egy járé* ' 
'•:elő által értesített rendőrök mef 
érkeztek és a három ^Mttadarat 
elfogták. , 

wick ouiuoino 
A Wick palota 

A City Trust & Savings bank 
ugyancsak nemrégiben 99 éves 
bérletre vette át a Wick palotát, 
amelyben a bank helyisége van. 
Tették pedig ezt legfőképpen az
ért, mert a bank forgalma any-
nyira megnövekedett az utóbbi 
néhány év alatt, hogy okvetlenül 
nagyobitaniuk kellett a helyisé
get is. Az átalakítási munkála* 
tok nagyrészét már fefejezték. 
Igy beépítettek egyá hatalmas 
páncélszobát, amelyben mindenki 
bérelhet fiókokat, hogy értéktár
gyait, fontos okmányait tüz és 
betörésmentesen őhiztethesse. 

A bank már több, mint egy éve 
a bevándorlók különös kényelmé
re idegen osztályt (foreign depart 
ment) állitott fel, amely a leg^ 
becsületesebben és legolcsóbban 
szolgálja Youngstown rengeteg 
külföldi származásu lakosságát. 
Az idegen osztály, amelynek az 
élén Goldmann Sándor magyar 
amber 411, pénzt küüd a világ 

The Schools Are Open 
The middle of September is here. Vacation is over. 

Yooth has returned to work, to gain more knowledge. 
The period of rest at end learning starts again. Mind 
must be cultivated, just as the land, if we wish to reap 
fruits. ; 

America, this mighty blessed country is the land of 
youth. The young mind desirous to learn more finds 
here an unlimited health of knowledge. While the youth 
of other countries is hardly able to find educational op
portunities in this Wonderland he can sit down and feast 
at a table richly ladden with food for the mind. 

Unmeasurable is the strength of this young country 
and hapy is the youth, who landed on its shores. 

In the schools of America thousands and thousands 
Magyar children have found a place. Most of these 

thousands do not know what it means to get education 
in Hungary. Our mother land can not give free educa
tion to all. In Hungary one must have much money to be 
able to educate himself. While Hungary has some of 
the best high schools and universities the lot of a poor 
student is tragic in the native land. 

You Magyar boys and girls, whose fortunes led you 
to America should value this educational opportunity, 
should ibless the land which gives it to you and should 
learn with much zeal, so that more and more Magyar 
minds may take part in tfye great work of our adopted 
country. 

September should bring not only the end ^ vacation 
to the young people. The "fathers" should also remem
ber their obligations. There are still thousands of Mag
yars here who do not speak English. We know it is hard 
work, sometimes even bordering on the impossible to 
teach a grown up man a strange tongue. The Magyar 
tongue stands alone in the world. But it is our duty to 
learn English. America's and our own interest demands 
it. 

America keeps school for the grown ups. Even men 
with graying hair can learn without worry or embar
rassment. The public school is open to all. We hope 
that there will be more Magyars at the desk this year 
than at any time before. 

Do all of us ^yide^stand that w* live in America? 
If Wo let us live up tb this knowledge. 

"* v How about it Youristown's American born citisetts? 
mm. 
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