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(N.) Megint gyűlést tar
tott a Szeiit István hitköz
ség, hogy építési kérdését 
megoldja. 

A gyűlésen, a.r^ tmw 

Jesleg megjegyezw
m^ m -

szokott kovi'sn.-i r .. _^.irtyázás vége 
ben jelentek meg, ö 

AMERIKAI 
A M  E L  R  I  C  A N -

m* y^gSV't^Ji 
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vet fogadtak el. 
Ahelyett, hogy arra vár

nának, hogy a nép jöjjön a 
gyűlésekre, a népet fogják 
felkeresni otthonában. 

Á terv szerint, amelyet 
TToffer András, a Szent Ist
ván Egylet derék elnöke 
adott elő, az épités ügyét egy 
20-tagból álló bizottság ve
zetné, a kurátorok közremű
ködésével és a plébános fe
lügyelete alatt. ' 

A 20-as épitő bizottságot 
a nép fogja választani és 
pedig száz jelölt közül. Egy 
kisebb bizottság a hitközség 
tagjainak sorából kiválaszt 
száz nevet. A száz tag nevét 
egy hosszú szavazó ivre fog
ják nyomni és minden kerü
letben egy kettes bizottság 
felkeresi az összes magyar 
katholikusokat, akár tagjai 
az egyháznak, akár nem. 

A száz név köziil minden
ki szavazhat 20-ra, és a leg
több szavazatot kapók, képe 
zik majd az épitési bízott* 
ságot. 

A házlátogató bizottság 
nemcsak a szavazatokat fog
ja összegyűjteni, h a n e m 
ugyanakkor átadják a meg-
ajánlási nyilatkozatot is, 
megkérve a magyar testvé
reket, hogy azon aláirásuk-
kal ajánljanak meg csalá
donként legkevesebb száz 
dollárt a magánosok, amely 
pénz az épitési bizottság ál
tal lesz összegyűjtve. A meg 
ajánlási iven az aláiró fel
tüntetheti, hogyan kivánja 
a megajánlott öszeget. befi
zetni. Adhat mindjárt kész
pénzt, vagy kifizetheti havi, 
vagy heti részletekben 50 
héten át. 

A terv'tetszett a gyűlésen 
megjelent mintegy 45 férfi
nek és asszonynak és meg
nyerte Főt. Yárlaky Sándor 
plébános jóváhagyását is. 

A megajánlott Összegek 
1hagyságálioz képest készül
nek el majd az épitési ter
vek iskolával egybekötött uj 
templomra. 

Reméljük, hogy ennek a 
tervnek alapján most már 
végre megmozdul a .youngs-
towni és campbelli katholi-
kus magyarság és lehetővé 
teszi, hogy nemsokára uj Is
ten házában menjen misére 
és hogy nagyobb gyerme
keiket az annyira szükséges 
vallásos oktatásban részesít
hessék. 

* • • 

MEGNYÍLNAK A NYÁRI 
MAGYAR ISKOLÁK. 

Három golyót bocsátott a kilenc 
dollárt veszített kártya játékos a 
nyertes testébe—Az áldozat azon
nal kiszenvedett—Letartóztatták 

a tanukat. 

t 

Youngstown magyar egyházai az idén 
ismét megnyitják termeiket a nyári 
magyar oktatásnak. 

Nem mulaszthatjuk el ez alkalom, 
mai, hogy a magyar szülők figyelmé
be ajánljuk a gyermekek magyar tani. 
t&s&t. 

Amerikában született gyermekeink
ből úgyis csak amerikaiak lesznek, de 
minden magyar szülő kötelessége, bogy 
a gyermekeket legalább megtaníttassa 
magyarul irni és olvasni és megismer, 
tesse velük a magyar történelem és föld 
rajz főbb vonásait. 

Nem szégyen magyarnak születni, 
nem szégyen magyarul beszélni. 

Ifjúságiink nem csak hogy nem ve. 
szit, de nyer azáltal, hogy szülei anva 
nyelvét megtanulja. Ez a legcsekélyebb 
jele annak a tiszteletnek, amelyet éret. 

' niök kell szüleik hazája iránt. 
Magyar szülők gyermekeinek a nyá

rén át, magyar iskolában van a hejLye. 
Magyar szülők gyermekeinek, a ma. 

gyar egyletekben ran a helyük. 

rí'*,' H»Í?. 

Az átkos szenvedély, a kártya, 
emberáldozatot követelt ismét. A 
pénz aranyborjnja körül fel-fel 
lángol a szenvedélyek biinös tü
ze s az elvakult, minden emberi ér 
zésböl kiforgatott áldozatokat, em 
berélettel áldoznak Istenüknek. 

Oampbellből jelentik: Égy egész 
éjszakán át tartó kártyacsata, 
szombaton reggel 5:30-kor véres 
tragédiába fulladt. A vesztes fél 
agyonlőtte a nyertest. Az áldozat, 
Metro Markovich, 32 év köriili, 
54 Bright. St. alatt lakó horvát 
ember. 

A gyilkos, Niök Hrankovieh, 
éves, í>3 Madison Ave., aki ál

lítólag a kártyázás közben elve
szített tizenkilenc dollárt s ezért 
agyonlőtte honfitársát —• a nyer
test. 

A gyilkosság három tanuja, a 
kik mind kártyások', a 'börtönben 
várják sorsukat. A tragédia a 68-
70 Jefferson St. alatti házban tör 
tént. 

Markoviik és ff>an<m.-h pénte
ken este leültek barátaikkal kár
tyázni. A játé<k barátságosan in
dult, később azután mindjobban 
erőt vett a játékosodon a bűnös 
szenvedély, az egyes ütések alkal
mával viták fejlődtek ki. 

Reggel felé a játék ugy állott, 
hogy Markovich vezetett 10 dollár 
nyereségge), a vesztes Ilranovich 
volt,. 

megjegyzésekkel illette a nyertest, 
amiből aztám parázR vita támadt. 
Mnrkovieh felkelt az asztaltól s 
pofonvágta Ilranoviehot. 

"—Haza megyek revolverem
ért"— ez volt Hrauovieh vála
sza. 1 'Ho még itt leszel, amikor 
vissza jövök, agyonlőlek!" 

Hranovich nemsokára vissza
tért., alig egy blocknyira lévő la
kásáról, magával hozva 38-as ka
liberű katonai revolverét* 

"—IIol van Miirkovkdi!" — 
kérdezte. Markovüh belépett a 
szobába, gúnyosan válaszolt. Ts-* 
mét lekent egy pofomt. 

"—Azért tértem viasza, hogy 
meglőjelek" — válaszolta ITrano-
vich, majd előrántotta revolverét. 
Három lövés dördült el a .követ
kező pillanatban s Markovich el
terült a földön. A golj'ók egyike 
fejéibe, a másika a basáiba fúró
dott, míg a harmadik, célt tévesz
tett. 

Mikor a rendőrség megérkezett, 
Markoviohot vértócsában, a föl
dön elterülve találtaik. Hrauo
vieh háza előtt volt, átadta a ren 
dőröknek revolverét s minden el
lenkezés nélkül tiürfce. hogy meg* 
bilincseljék. X 

A rendőrség őrizetbe vette a jé* 
tékosokat is, akik tanúi voltak a 
kártyajáték nem várt, véres végé
nek. 

Cunningham, $«ndőnfőnök szé
leskörű nyomozást rendelt el a 
tragédia minden részletének fel 
derítésére. Ilranovich szombat reg 
geli kihallgatása alkalmával, tel
jes nyugodtsággal vallotta be a 
gyilkosságot előzménye
it. .... * -, , 

4 MODERN" ÁDÁM. 

A paradicsomi Ádámnak, ásni 
a ruhát illeti, versenytársa akadt. 
A rendőrség őrizetbe vette Law
rence Seena, 18 éves ifjút, 856 
Oak St., mivel a parki fürdő me
dencében minden ruha nélkül 
megállapított órák után fürdött. 

A fiatalember közbotrány oko
zásáért kerül s biróeág elé. 

A magyarok Fourth of July-kor mind Akron-Youngstown Baseball 

A •Sü 
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az Ohio Works Play Groundján lesznek 

A steeltoni játéktéren, délután 1 órakor veszi kezdetét a 
Szt. István hitközség és a Sat. István. Egylet közös, nagy

szabású piknikje. '• 
Rengeteg szórakozás vár a magyiarságra—A pompás táncpadlón Ri 
gó muzsikájára fogja járni a magyarság öregje 

meglepetések egész sorozata vár a magyarságra. 

Hónapok óta tartó előkészüle
tek folytak a július 4-j-iki piknik 
sikere érdekében. Mint minden 
esztendőben, ugy ez idén is, ezen 
a napon rendezi a katholikus egy
ház és a Szt. István Egylet nagy
szabású nyári mulatságát, mely 
minden összejövetelek között a 
legpom'pásabban szokott sikerül
ni. 

Régóta hirdeti a rendezőség, 
hogy az idei Fourth of July a ma
gyarok számára a Campbell Park
ban lesz megtartva. Az elmúlt hé
ten azonban elháríthatatlan aka
dályok merültek fel, már-már ugy 
látszott, hogy a piknik elmarad-. 
Végre azután a rendezőség kitű
nő megoldást talált. Kibérelte a 
mindenki által ismert steeltoni já
tékteret, mely minden tekintet
ben pompásan megfelel erre p 
eélra. 

Tgy tehát' adatik tudtára min
denkinek, hogy a hétfői nagysza
bású mulatság, az OHIO WORlvS 
PLAY ailOUXDJÁN. délután 1 
órai kezdettel lesz megtartva. 

A piknik helye az Ohio Works 
melletit van, villamoson nagyon 
könnyen megközelíthető. Az 
"Ohio Works" felirásm villamos 
a piknikeaő helyre szál lit ja az 
utasokat. Akik autóival mennek, 
azoJk a Mahoning Aven fordul,jar 
nak be a Steel St.-re, ennek az 
utcának a végében van a játék
tér. 

A magyarság öregje-fiatalja 
nagyszerű szórakozást talál. A 
park árnyas fái alatt kitűnő alka
lom kínálkozik a beszélgetésre, 
szórakozásra. Aki szeret táncolni, 
az is kedvét lellieti, hatalmas tánc 
padló áll a közönség rendelkezé
sére. Rigó Jóska hires-neves ban

dája fog muzsikálni, olyan szé
pen, hogy még az angyalok is 
táncra perdülnek, ha meghallják 
a cigány hegedűjének szavát. 

Az ételes és italos sátrak körül 
is nagy les* a sürgés-forgás. A 
hitközség és az egylet tagjai egy
mással versenyezve igyekeznek 
majd a magyarságot kiszolgálni. 
Háziasan készült ételek, Ízletes 
harapni valók kellő mennyiségben 
lesznek, szintúgy hűsítő és frissi-
tő italok, no meg ájszkrém. 

A Fourth, ff July-i magyar ta
lálkozóra messze vidékekről szok
tak bejárni a magyarok. Rende
den hét vármegye minden népe se
reglik ilyenkor egybe, hogy jó tár 
saságban, kellemesen szórakozva 
eltölt se a délutánt, no meg az es
tét. így lesz ezidén is — aflíi ma
gyar, az ott lesz. -

Ez a játéktér pompás hinták
kal, csuszkákkal s egyéb gyer
mek '4gyönyörűségekkel" van fel 
szerelve, ugy, hogy az apróságok 
gondtalan mulattatása is biztosít
va van. 

A helybeli magyarság legna
gyobb része tudja már, hogy a hét 
fői piknik nem a Campbell Park
ban, hanem a steeltoni játéktéren 
lesz megtartva — a vidéki magya 
rok pedig, la^Kmfcból vegyék -ezt 
tudomásul s mennél nagyobb szám 
ba.n legyenetk jelen. 

Aki pompásan akar mulatni, jól 
szeret szórakozni, Ax okosabb és 
szelbb dolgot nem cselekedhet, 
mint hogy hétfőn már délután el
megy erre a piknikre. A piknik 
jövedelme nemes és szép célt szol
gál, egyenlő arányban kerül fel
osztásra az egylet és az- egyház 
között. 

NAGY RAKOMÁNY PÁLINKA 
KERÜLT ISMÉT KÉZRE. 

Városunk éfl környékén az 
utóbibi hetekben hatalmas lendii* 
lettel folyik az italtilalmi törvén^ 
áthágóinak üldözése. A Federal 
embereken kiviil, megyei, városi 
szárazfináncok is fejtenek ki nagy 
tevékenységet, hogy Yonngstownt 
és környékét "csontszárazzá" va
rázsolják. A nemes igyekezet hiá
bavaló, mert addig, amig emberek 
lesznek, addig ital is lesz — s ezen 
az igazságon, igazán csak "varázs 
lattal" lehetne változtatni. 

Pénteken este ismét nagy*tfM»ríi 
fogást csinált Sheriff Corll embe
reivel. Az esti sötétségben egy ha* 
talmas teherautó közeledett a Bei 
mont Aven Youngstown felé. A 
mint a teherautó vezetője megpil
lantotta a sheriff gépét, truckját 
megállította s arról leugorva, el
tűnt az esti sötétségben. A .szára
zok nom hiáiba álltak lesbein, zsák
mányuk eredménye 4Z elfogott te
herautó, melyen száztiz gallon fi
nom whiskit találtak. 

A meglépett hajtó kézrekerité-
sére mindent megtesz a hatóság. 

FIGYELEM! 

ÉL magyar Fourth of July az Ohio 
Works Play Groundján lesz 

megtartva. 

A Szent István magyar római 
katholikus hitközség és a Szent 
Tstván Egylet közös, nagyszabású 
JULTUiS XEOYEOTKI piknikje, d. 
u. 1 órai kezdettel, az Ohio Works 
Play Groundján lesz megtartva. 

A piknik helyéül eredetileg a 
Cam-pbell Park volt hirdetve. A 
rendezőség kéri mindenkit, hogy 
hétfőn az Ohio Works Play Gro-
undjára tartson, mivel a Camp
bell Parkot mm tehetett meg
kapni. 

A CAMPBELLI AÍHLÉTÁK 
GYtÍLÉST TARTANAK. 

A Gampbelli Magyar Athléti-
kai Klub július 8.-án, vatfárnap 
este 7 :30 kezdettel a kor'helyisé-
gélben gyűlést tart. Felkéretnek 
a kör összes tagjai, hogy a vasár-
najú gyűlésen lehetőleg minél na
gyobb Rzá«nban jelenjenek meg. 

-Kesitar VtacUL 

KÜLÖNÖS FIGYELEMRE 
felhívjuk <a magyarságot lapunk
ban most megjelent Wiekliffe Sa
les Organ, hirdetésére, amely a 
legnagyobb Real Estate Compánia 
Youngstownban, vezetői mind meg 
bizható youngstowni üí!etembe-
rek. • 

Igazgatók erre az évre: U. C. 
DeFord, W. II. Foster, Rabért 
Wadsworth, Charles H. Booth, J^ 
Howard Parker, O. F. Gay ton, T. 
A. Woodirrmn, &. & Rose és II. 
S. Warwick. 

Tisztviselők: Robert - Wad#-
worth elnök, J. Howard Parker 
másod-elnök, H. 8. Warwick má-
sod-elnök és General Manager, 
titkár és pénztárnok Frank H. 
Shilling. 

így hát mi ll bátran ajánlhat
juk a fenti céget az itt lakó ma
gyarságnak, mert ők minden te
kintetben meghúzható és komoly 
üzletemberek- — 

••• • #»• 

bajnokságért itt mérkőznek 

VASÁRNAK ÉS HÉTFŐN YOUNGSTOWBAN TART
JÁK A VÁROSKÖZI MÉRKŐZÉSEK MÁSODIK 

ÉS HARMADIK JÁTÉKÁT. 
A Szent István csapat megnyerte az első játékot—fagy

ban készülődnek az akroniak fogadtatására. 
Két nagy magyarlakta ohioi város magyar baseball 

bajnoksága fog eldűlni itt, Youngstownban vasárnap és 
hétfőn. 

Akronból átjönnek vasárnap a Jézus Szent Szive hit
község baseball játékosai, hogy egy sorozatos mérkőzés
ben eldöntsék, hogy az ö csapatjuk jobb-e, vagy a Szent 
István csapat, amely youngstowni fiukból alakult. 

A bajnokságot öt mérkőzésen döntik el. Az első ösz-
szeesapás a Szent István csapat 7:4 győzelmével végző
dött a múltkor Akronban. 

Az akroni csapat már vasárnap délelőtt átjön és a 
.második mérkőzés az Albert St. közelében fekvő Victorv 

*-

Fielden lesz megtartva vasárnap délután 3 órakor. (Ve
gye az Albert St. kárét a Madison Ave.-ig. Menjen a Ma-
disouon egy blockot keletre a Oassius Aveig, ahol befor
dul. Onnan csak néhány száz láb a Victorv Field. ) 

A mérkőzés után a youngstowniak vendégei lesznek 
az akroniak, akik az éjszakát itt fogják tölteni. 

Másnap, vagyis hétfőn, Fourth of Julvkor, délután ÍJ 
órakor a West Side-on levő Burts Fielden lesz a harma
dik mérkőzés. A Borts Fieldet ismeri a magyarság, mert 
a Calvary temető közvetlen közelében van. 

A mérkőzés után a vendégek részt vesznek a Szent 
István egyház és egylet nagy piknikjén* a közelben leve 
Ohio Works Plav Groundon. 

Broglv Ferenc és egy bizottság minden fiikészületet 
megtettek a vendégek fogadtatására, ellátására és gondos
kodjak szállásról. 

A yoúngstowni nagy magyar közönség — reméljük — 
szívéti fogja viselni a városok szirtéit képviselő labdázó if
júság ügyét és nagy számmal keresik majd fel a nevezeti 
jltelfteretoet. ^ *• 

A Szent István esapfit, amely három étre! ezelőtt ala
kult meg, az idén kitűnő formában van. A csapat haladá
sát igazolja, hogy mig az első évben tizenkét játék köziil 
csak hármat nyertek és tavaly hatot tizennégyből, az idén 
eddig játszott nyolc game közül ötöt nyertek el. A osapnt 
a yoúngstowni magyar egyletek pártolásával teljesen u,i 
ruhákat és felszerelést kapott az idén. 

MEGÉRKEZETT AZ UJ GÖR. 
KATHOLIKUS PLÉBÁNOS 

SOKRA VITTE. 

Főt. Maezkó József, a Szent 
György egyház uj plébánosa már 
megérkezett Youngstownba Ashta 
bulából, ahol a kettős Ashtabula-
Fairport egyháznál működött, 
mint plébános. 

Az uj pap első miséjét most va
sárnap tartja és az egyház veze
tősége, valamint a Szt. György 
Szövetség yoúngstowni 12.-ik osz
tálya ezen az uton is felkéri a hí
veket, hogy teljes számmal jelen
jenek meg aas uj plébános üdvöz
lésére. 

iA Szövetség osztályának tag
jait kéri Lengyel Péter elnök és 
Hajdn János titkár, hogy a ré
szükre fentvartott első padokban 
foglaljanak helyet ai osztály, zász 
lója alatt. 

Az uj plébánost a hivek kül
döttsége fogadta az állomáson éá 
biztosította arról, hogy együtt 
fognak Vele működni a hitközség 
fejlesztésén. ; 

Főt. ^>uba Ernő, aki több mint 
öt éve»n át volt az egyház plébáno
sa, a héten már elutazott, hogy 
átvegye a tolecloi gör. kath. egy
ház vezetését. 

ötven autót lopott össze a 18 esz
tendős fiu. 

Wnrrénből jelentik:—A warre* 

ni fiatalkorú biróságon Joseph 
Smith, Proibate Judge, az elmult 
hét szombatján Hatala József 18 
éves ifjút a mansfieldi javitóin-
tézetbe való küldésre ítélte. A fia
tal vádlott beismerte, hogy a kö
zelmúlt- folyamán nem. kevesebb, 
mint ötven autót lopott el. 

Az autótolvajok sorában 4'baj
noki" eimet kiérdemelt ifjú, a ja
vítóiban majd sokáig elmélkedhet 
tapasztalatokban gazdag múltjá
ról. 

Templom szentelés 

A független református egyház 
templomát vasárnap szenteli fel 
Nt. Sebestyén Endre esperes.—Az 
egyházi ünnepség után, bankett 
fesz a Szulligán Hallban—Minden 
Inagyar hivatalos ugy az egyházi, 

mint a világi ünnepségre. 

A yoiisngstowm független 
gyar református egyház fennállá
sának egyik nevezetes és emléke
zetes fordulójához érkezik el va
sárnap. A már elkészült templom 
helyiséget — melyben már hóna* 
pok óta folyik az igehirdetés —• 
felemelő egyházi ünnepség kere* 
tében szenteli fel. A szentelést a 
független református egyházme
gye esperese, Nt. Sebestyén End-
te, duquesnei lelkipásztor fogja 
végezni. 

A független református egyház 
a lapkőszent élését elmosta az eső. 
A kedvezőtlen időjárás következ
tében az ünnepség nem sikerült 
tigy, amint azt szerették volna. Á 
-Va-sárna-pi ünnepélyes templom
szentelés — hisszük — örökké elp. . 
iékezetes, szép ünnepség^ in arad. i 

A templomszentelés alkalmával 
Úrvacsora osztás ís lesz. Az egy
házi ünnepség után, a Salt, Spring 
Roadon levő Szulligán Hallban, 
pompás ebéd várja a közönséget. 

Az egyház vezetősége a tem
plom szentelésre levélben is meg
hívta a helybeli és közeli magyar 
testületeket, egyleteket — már 
eddig is számos szervezet jelen
tette be, hogy elküldi képviselőjét 
erre a nevezetes alkalotmra. A tem 
plom sze.ntelésre és az azt követő 
diszebédre hivatalos minden BMK 
m*- ' 

— Hisszük és reméljük, hogy 
a független református egyház va 
sárnapi templom szentelése, a ma
gyarság osztatlan részvétele mel
lett fog lefolyni. 

TIZ MAGYAR NYERT ISMÉT 
POLGÁRJOGOT. 

Az uj magyar polgárok között ot 
no van—Pelhivás a magyarság

hoz. 

AZ ÖREG EGYLET 
TAJLT. 

GYŰLÉST 

Az Első Magyar Betegsegélyzo 
Egylet vezetősége ezúton hozza a 
tagok tudomására a julius 3.-án, 
vasárnap délután két órai kez
dettel, a református templom ba-
sementjében tartandó gyűlést. 

A vezetőség -'kéri a tagokat, 
hogy lehetőleg teljes számiban je
lenjenek meg, tartozását rendez-

«6 BMűdeaki. 

SSAINT GYÖRGY PIKNIK LESZ 
SZOMBAT DÉLUTÁN. 

A Szent György egyház minden 
évben, Fourth of July táján, tart
ja nagy nyári piknikjét az Ohio 
Works Play Groundján. Az idén 
is nagy készületek folytak a pik
nikre, amelyet szombaton délután 
2 órai kezdettel tartanak meg. 

Rossz idő esetén a piknik a mem 
messze levő Szulligán-féle Hall
ban lesz megtartva. 

A, Szent György Gör. Kath. Szö
vetség Szt. Mihályról elnevezett 
12.-ik, yoúngstowni osztályának 
tagjait felhivja a tisztikar, hogy 
a pikniken annál inkább is teljes 
számban és családjukkal együtt 
jele-njenek meg, mert ott lesz Főt. 
Maczkó József, az uj plébános is 
nejével és vendég lelkészekkel és 
ez lesz az első alkalom, hogy a nép 
megismerkedhessen uj papjával 

- & -rf r * 1 jT \ 'U 

Az elmult héten tartott polgár 
vizsgák alkalmával a jelöltek so- 5 

rában nagy számmal volt képvi
selve a magyarság. Á jelöltek -
mindegyike megfelelt a felállí
tott követelménye lenek s igy el- * 
nyerte az amerikai állampolgár- ^ 
ságot. t  

A polgárrá lett magyarok kő-
főtt találjuk a következőket: 

* • ?<• 

Dorkó Jánosné. 
Molnár Anna. i 
Horváth Zsófia. -J-
Kállay Julia. M 
Babies Mária (Campbell). 71 

• Béres János. , ^ 
Varga Gyula. 'í 
Antal János. ^ 
Varga István (Onimpboll). '' 
Molnár Ferenc (Struthers.) . tl 
Szeretettel köszöntjük az Uj pol * 

gárokat, bár esa.k pé.kláj,ukat mi- -s  

nél nagyobb számban követaié ma
gyarságunk. 

Itt emiitjük meg, hogy a kon- l 
stáblerek és békebirák elleni ak
ció nem ért véget. Az állami tör
vényhozásban, referendum kap
csán, ismét szőnyegre kerül ezek
nek az embereknek az ügye. A-
Polgári Kör tisztviselőinél ott 
vannak a nyomtatott folyamodvá
nyok, kívánatos volna, ha min
den magyar ember, férfi és asz-
szony egyaránt aláírná azokat. 

A yoúngstowni magyarság már 
eddig is megpróbált odahatni, 
hogy a békebirák hatalnii túlka
pásait, visszaéléseit meggátolja.— 
Bizton hisszük, hogy a referendum 
kapcsán is meg fogja tenni köte-
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