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(N) Két hétig tartott a Ver-
hovay Segély Egylet 17 ik nagy
gyűlése Pittsburg városban. 

Igaz, hogy a konvenciót hama-
«rább is ellehetett volna intézni, 

de nem volt kér az időért, mert 
Vfontos kérdések alapos megfoeszé 

lése még soha sem okozott kárt. 
- A késést főképpen az okozta, 
hogy a nagygyűlés kénytelen volt 
&z aggmenház ügyében egy bi
zottságot küldeni Harrisburgba 
az állami biztositási felügyelőhöz. 
Ez annyira megbénította a kon
venció munkáját, hogy legalább 
három napot vesztett. 

• • • 

Ha rövid mérlegét keressük a 
Verhovay konvenciónak, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a nagy-

•- gyűlés határozataiból a követke
zők voltak a legfontosabbak: 

A betegsegélyezési rendszer át
alakítása ugy, hogy január 1-től 
fogva minden tag jogos lesz 500 
kollárig betegsegélyt egyfolytá
ban élvezni. * 
i A baleset folytán munkát vész
tők már a bejelentés első napjá
tól kezdve fognak részesülni, te
kintet nélkül arra, hogy balese
ttik folytán voltak-e 14 napig 
Munkaképtelenek. (Eddig csak 14 
nap után járt betegsegély.) 
> A betegség folytán munkavesz-
tők ezentúl betegségük első hét 
fcapjára nem kapnak segélyt, de 
ézután minden napra. 

A nagygyűlés ugyancsak meg
szavazta, hogy abban az esetben, 
ha lehetséges (actuary számítá
sok megengedik) felállít $12-os és 
$16-os betegsegély osztályokat. 
! A haláleseti biztositásnál az 
egylet ezentúl 500 dollártól 5000 
dollárig fogad el tagokat. Ezentúl 
tagok nemcsak felemelhetik, de 
le is szállíthatják biztosításukat 
és magasabb osztályból alacso
nyabba is léphetnek át. 

A haláleseti biztositások közé 
felveszi az egylet a 60 éves és a 
$0 éves aggkori biztosítást. Ez a 
biztosítás olyan, hogy a tag 60 
íves koráig fizeti az egyletet, 
Vagy 70 éves koráig és a kor el
érésekor a teljes ezer dollárt meg
kapja, vagy ha korábban hal meg, 
családja megkapja a teljes bizto
sítási összeget. 

Az ifjúsági osztálynál a jelen
legi 15 centes dij ellenében ezen
túl nagyobb haláleseti segélyt ad 
az egylet és az uj 25 centes havi 
befizetési osztályban még maga
sabb haláleseti biztosításra lehet 
& gyermekeket beállítani. < 

Az egylet január 1-től kezdve 
felvesz a fehér fajhoz tartozókat 
nemzetiségi és felekezeti különb-
Bég nélkül, de tisztviselő csakis 
magyar származású lehet. * 

A tagoknak nyújtott kölcsö
nök után az egylet január 1-től 
csak öt százalék kamatot számit. 

A kerületek számát 22-ről 29-re 
émelik. 

Ezentúl is csak négy évenként 
lesz konvenció. 

A régi tartozásra csak négy szá-
galék kamatot kell fizetni. 

A tisztikari és igazgatósági be
osztások megmaradnak, de az el
lenőrző bizottság tagjai ezentúl a 

. konvención szavazati joggal bír
nak. 

Sok kisebb fontosságú alapsza
bály módosításon kívül két na-

•' gyon fontos, általános érdekű 
ügyben holott határozatot a kon
venció. 

• «k- • 

Az aggmenház kérdésének meg
oldására a konvenció saját kebe
léből három tagu bizottságot kül
dött ki, amelynek e sorok írója is 
tagja. 

Ennek a bizottságnak feladata 
lesz kidolgozni az aggmenház rész
letes tervezetét, ugy pénzügyi, 
mint kezelési szempontokból. A 

tész tervet a felmerült jogi kér
ésekkel együtt ez a bizottság be

terjeszti Pennsylvania állam biz-
tositási felügyelőjéhez jóváha
gyás végett és azután kiküldi tag-

' szavazás végett a fiókokhoz. 
Az egyletek egyesítését is újból 

megszavazta a konvqpció. Erre is 
sáját kebeléből küldött ki bizott

ságot, amely folytatni fogja a 
v * (Folyt, a 4.-ik oldalon) 
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J. E. Jones küzdelme 
3 a bünügyek ellen 
James E. Jones, *Yóungstown vá
ros pénzügyigazgatója, az utcai 
világítás fokozódását sürgeti. — 
Városunk polgármester jelöltje 
több rádióval fölszerelt rendőr

ségi autót követel. 

Youngstown városában a 
utóbbi hetek folyamán a bűn
ügyek száma olyannyira megsza
porodott, hogy a város vezetőit 
ujabb rendszabályok életbelépte
tésére késztette. A bünügyek kö
zött első helyet foglalnak el a 
rablások, amelyek megakadályo
zására sürgős rendszabályokat 
követelnek a város vezető férfiai. 

Ezen munka és terveK keresz
tülvitelén fáradhatatlanul dolgo
zik városunk általánosan ismert 
és kedvelt pénzügyigazgatója: 
James E. Jones, Youngstown vá
ros polgármester jelöltje, aki 
mindent elkövet, hogy a város la
kosságának épségét a legmesz-
szebbmenőleg biztosítsa a nap
nap után megujuló rablások ellen. 

'Jones polgármester jelölt kije
lentette, hogy kell találni utat és' 
módot arra, hogy minél több ren
dőrségi automobil legyeft rádió
val felszerelve. 

Jones követelő kérést intézett 
P. J. Lowrv, városunk világítási 
felügyelőhöz, hogy az Ohio Edi
son Co. haladéktalanul szereltes
sen föl uj utcai világító készülé
keket, Utasította Lowryt, hogy 
azonnal intézkedjen, hogy az 
Ohio Edison Co. cserélje ki az 
eddigi 100 wattos utcai vlágitó 
lámpákat 250 wattos lámpákra, 
amelyet a fennálló s^ződés sze
rint haladéktalanul végre kell 
hajtani. ' ' ' • 

A polgármester jelölt szerint 
városunk jobb világítással való 
ellátása nagyban hozzá fog já
rulni a rablások csökkentésére. 
Jones határozottan kijelentette, 
hogy o fog majd találni pénzfor
rást arra a célra, hogy a rendőr
ségi autók rádióval fölszerelve 
legyenek, különösen akkor, ha a 
rendőrségi közegek biztató véle
ményét fogja kapni, hogy ezen 
uj módosítással a bűnesetek szá
ma csökkenni fog. 

Az uj világítási szisztéma kb. 
$80,000-ba fog kerülni, mely mun
kálatoknál sok ember nyer majd 
alkalmazást. ; 

Ezen uj intézkedést örömmel 
fogadhatja - városunk lakossága, 
különösen az utóbbi hetekben el
harapódzott töméges rablások és 
gyilkosságok után, mely intézke
désért hálával tartozik minden 
helybeli polgárember Jones pénz
ügyigazgatónak és polgármester
jelöltnek, akinek polgármesterré 
való választása után nagy remé
nyeknek néz elébe Youngstown 
lakossága. f 

SZEMÉLYI HIE 

Nt. Laky Zsigmondné augusz
tus hó 23-án Hudson, O.-ban — az 
ottani Magyar Ref. Egyház lelké
szének távolléte alatt — istentisz
teletet tart. 

Nt. Lakyné vasárnapi távolléte 
a youngstowni Magyar Ref. Egy
ház prezsbitériumának a jóváha
gyásával történt. Ez alkalommal 
a vasárnapi iskola szünetel. 

PETÖTI BFÍ. EGYLET 
RENDES GYŰLÉSE 

A Campbelli Első Petőfi Sán
dor Bs. Egylet augusztus 23-án, 
vasárnap délután 2 órai kezdettel 
tartja rendes havi gyűlését a 160 
Jefferson st. sz. alatti gyűléste
remben. Kovács Márton tagtest-
után járó egy dollár haláleseti dij 
ezen a gyűlésen fizetendő. — Le
gyen álma csendes. Titkár, 

A magyar hős 
óceánrepülők 

Apponyi távirata az óceán-repü
lőkhöz. — A szociáldemokraták 
üdvözlete. — Szalai Emil a Buda
pesti Hentes Ipartestület örökös 

A "Justice for Hungary" újjá
építése még folyamatban van, de 
a munkálatok, amelyeket Lam-
pich Árpád, a repülőgépek nagy 
szakembere vezet, már annyira 
előrehaladtak, hogy a gép való
színűleg 8-10 nap alatt újra ak
cióképes lesz 

findresz és Üfogfrar Londonba 
repülnek. 

• End rész és Ma gyarnak az a 
terve, hogy mielőtt a géppel meg
kezdenék a tervezett magyaror
szági körrepülést, eleget tesznek 
gróf Bethlen István miniszterel
nök felhívásának és személyesen 
is megköszönik Rothermere lord
nak a nagylelkű adományát és 
támogatását. A "Justice for 
Hungary "-vei Londonba repül
nek, hogy a magyar szimbolumot 
viselő géppel együtt tiszteleghes
senek a lordnál. 

Gróf Apponyi Albert távirata az 
óceán-repülőkhöz. 

A Magyar Külügyi társaság el
nöke, gróf Apponyi Albert az 
óceánrepíilőkhöz a következő üd
vözlő sürgönyt küldte: "Endresz 
György urnák, Budapest, Bel
le vue-szálló. Három évvel ezelőtt 
az elnökletem alatt álló Magyar 
Külügyi Társaság Justice for 
Hungary cimen a nyomtatott be
tű erejével tárta a világ elé a ma
gyar igazság fájdalmas panaszait. 
Most, hogy két hős ma'gyar piló
ta ugyané pompás jelszóval ellá
tott repülőgépen bravúrosan szel
te át az óceánt és szerzett igaz 
dicsőséget nemzetünknek, ma
gyar szivem melegével üdvözlöm 
őket a Külügyi Társaság nevé
ben, kívánva, hogy gyönyörű si
kerük vigyen közelebb bennün
ket a magyar igazság diadalához. 
Gróf Apponyi Albert." 

A szociáldemokraták üdvözlete. 
A Magyarországi Szociáldemo

krata Párt parlamenti csoportja 
az alábbi táviratot intézte En-
dresz Györgyhöz és Magyar Sán
dorhoz : 

— Igen tisztelt uraim! Az önök 
aiagyszerü teljesítménye, az óceán 
átrepülése az emberi akaraterő
nek és a technika haladásának 
ujabb állomása, amely ösztönzé
sül szolgál arra, hogy az ember 
egykor legyőzze majd az eleme
ket, hogy minden emberi tudás, 
akaraterő és haladás az emberi
ség javát szolgálja. A távolságok 
áthidalására szolgáló technikai 
eszközök csak ugy válnak az em
beri haladás javára, ha egyben a 
népek és nemzetek szolidaritásá
nak megteremtésével a világbé
két és szolgálják. Az önök győze
delmes óceánrepülésben a magyar 
nép az emberi kultura nagyszerű 

(Folyt, a 3. oldalon.) 

ISTEN HOZOTT! 
ÜDVÖZÖLJÜK CSANÁDI JÓZSEF, PUSZTÁT JÓ. 
ZSEF ÉS SBRLY SÁNDOR, a Y. M. C. A. VILÁGKON-
ORESSZUBSIÍAK MAGYAR DELEGÁTUSAIT, 
YOUNGSTOWNBA ÉRKEZÉSÜK ALKALMÁVAL. 

Nagy örömmjel fogadták városunkban a Y. M. C. A. világ-
kongresszuson résztvett magyar delegátusokat. — A ma
gyar vendégszeretet megnyilvánulása a Magyar Refor
mátus Egyházban. — Grosshandler N., a United Printing 
Co. elnöke is fogadta a magyar delegáció két tagját és egy 
órán keresztel érdeklődött Magyarország helyzete iránt. 

ame 
ar diákszemmel 

ai'magyarok között 
Irta: 
a Y. M 

HÍDI JŐZSEF, •budapesti gimnáziumi tanár, 
A.. világkongresszusának Youngstownban időző 

magyar delegátusa. 

FELHÍVÁS 
a Szent István Egylet tagjaihoz! 

Felkérjük az összes Szt. István 
Egylet tagjait ugy a férfiak, 
mint a nők, hogy tartsák köteles
ségüknek jövő szombaton, aug. 
hó 22-én, délután vagy este elvé
gezni a szent gyónást és vasárnap 
a nagymise alatt ünnepélyesen 
áldozni. — Miután azonban a 
Főúr a prédikácó alatt a Szent 
István Egylet tagjaihoz is óhajt 
egy pár szót szólni, azért kérjük 
az összes tagokat, hogy foglalja
nak helyet az első 3-4 padsorban, 
lehetőleg jelvényesen. 

' ^ Balaskó György, elnök. 
! *Weli Otipir, titkár. i * i 

Negyvenhét nemzet ifjúságának nagy világtalálkozója szétosz
lott; Torontótó| Clevelandig exotikus messzeségek ifjúsága között 
mély és értékésj barátságok szövődtek. A nagv nemzetek között bát
ran és fiatal, njodern öntudattal hordozta meg a magyar delegáció 
a magyar erőnek, a magyar életigenlésnek, a magyar jövendőnek 
zászlaját. Tul a konferencián, a nagy, nemzetközi vitákon inkább 
szívügyévé lett az óhazából kiküldött diákoknak megható találkozá
suk az amerikai, magyar testvérekkel. , 

Nekünk különösen, Youngstownba megérkező, magyar diákok
nak az volt már otthon a leghőbb vágyunk, hogy megismerjük ame
rikai, magyar testvéreink életét, küzdelmeit, családi helyzetét, örö
müket és szomorúságukat, mindent, ami fáj nekik, amire még emlé
keznek. 

" Fiatalságunk minden álmát és reménységét elhoztuk magunkkal 
a Duna és Tisza tájáról, ahol először tanultuk megismerni népünk 
múltját, ezeréves küzdelmeit, világraszóló, nagy alkotásait a népek 
nemzetközi vérsenyében. Késő utódai vagyunk azoknak a diákok
nak, akik már a 16. századtól kezdve járták a külföldet, hogy uj vi
lágokat, uj kultúrákat megismerve, Nyugat friss és haladó szellemét 
magukba szíva, szolgálói és munkásai legyenek egy árva népnek, 
amely Kelet és Nyugat határán, rokontalanul és magára hagyva, 
tragikus küzdelmeket vív a felette összecsapó, ismeretlen történelmi 
erőkkel. 

Youngstown magyarsága őszpite, igaz szerétettel fogadott ben
nünket. Mikor az itteni drága, református, magyar gyülekezetre és 
annak elevenen izzó lelkiismeretére: a tiszteletes asszonyra gondolok, 
mindig eszembe jut Robinson, aki puszta szigetére mentette át a ha
jóroncsról a még megmenthető házi eszközöket és szerszámokat, hogy 
abból életet és védelmet építsen magának a természeti erőkkel szem
ben. A youngstowni ref. magyar gyülekezet ilyen mentő sziget. Még 
az óhazából kivándorló magyar családok gyermekeinek is megnyitja 
a magyar nyelven keresztül az ezeréves néplélek csodálatos, kincses, 
mesevilágát. Hazai szót tanít, hazai tájak felé mutat, a házi tűzhely
nél a magyar munka, a magyar szokások szeretetére tanit, a temp
lomban az ige erejét hirdeti, Káróli Gáspár ősi, magyar nyelvén, a 
zsoltárok szent szépségein át, gyűléseken vitákat rendez arról, ho
gyan legyen Amerikának a fiatal, nyelvéhez hűen ragaszkodó, intel
ligens, magyar fiu és leány értékes és számottevő polgára, hogyan 
állja meg a helyét a társadalomban, a munkában, az amerikai élet 
ezer uj követelése között. A nők gyűlésén, a vasárnapi iskolában, és 
mindenütt alvó parazsakat gyújt lángra. 

Volt alkalmunk több ilyen összejövetelen részt venni és szólni a 
magyar testvéreinkhez arról, hogy mit üzen az óhazai fiatalság. Az a 
fiatalság, amelyet már megérintett a Lélek. Amelyik generáció már 
fiatal kodban megtanulta viselni nehéz felelősségek terhét. Nem az 

.álmodozások és a szónoklatok renyhe ifjúsága ez, hanem az alkotá
soké. Ők már ti|dják azt, hogy mit jelent az óhazából szétszóródott 
munkás és gazdálkodó népnek az arcán az a keserű és sulvos váda
kat kijelentő szomorúság. Tudják azt, hogy Magyarországnak, he
lyesebben mondva a felelős vezetőknek nagy bűne volt az, hogy zsí
ros kényelemmel, puha felelőtlenség pamlagáról intézték egy értékes 
nép sorsát és hagyták butának, küzködőnek, elhagyatottnak, amig 
nem birta tovább és ott 'hagyta az ősi falut és világgá széledt. 

Eljöttünk megmondani az itt élő és küzködő magyar testvérek
nek, hogy bízzanak. Magyarországon egy uj világ van megszülető
ben. iMa csak azoknak van jussuk az élethez, akik felálltak a lako
mák és tosztok asztalától, kiszellőztették magukból az uri murik má
morát és felgyiirkőztek a harcra. Majd, ha ez a megbomlott világ is
mét lakodalmas ház lesz, ismét,leülhetünk az asztalok mellé. De ad
dig . . I! várunk és álljuk a vártát . -

Mi most, magyar diákok, részben hazamegyünk, részben Ameri
kában töltünk egy néhány esztendőt, hogy ideszakadt testvéreink 
ügyét szolgálhassuk. Szóval, tollal és tettekkel. A youngstowni. ma
gyar fiatalokat megkérdezzük: akarnak-e hallgatni az óhazai fiata
lok egy.'kéréséret Tudjuk azt, hogy nehéz a helyzetük. Hiszen itt 
születtek, a nekünk dlyan kedves szülőföldet, az óhazát talán soha
sem látták, a bölcsőtől kezdve az angol nyelven keresztül tanulták 
meg kifejezni gyermekkoruk első játékait, szórakozásaikban: jóked
vüket, a világról ée az életről szóló első ismereteiket. Tudjuk azt is, 
hogy nehezükre esik* ezeket a sorokat elolvasni, mert szivesebben ol
vasnak már angol újságokat. Mégis az a kérésem minden youngs
towni magyar fiatal fiútól és leánytól, hogy ezeket a sorokat olvas
sa végig. ' 

Itt ül mellettem egy youngstowni, fiatal magyar fiu, aki ,most 
minden idevaló és itt született magyar fiatal nevében a következőket 
mondja: "Nekünk több közünk van egymáshoz óhazai és ujhazai 
fiataloknak, mint osak annyi, hogy magyarul beszélgetünk. Az én 
szüleim sokat meséltek nekem az óhazáról Én tudom azt, hogy nine# 

HÜas' jfaífcíkt í* hűin 

Cigánypiknik lesz 
a Csatlós-farmon 

Szeptember hó 6-án, vasárnap 
nagy cigánypikniket rendez Rigó 
Jóska és 12 tagu zenekara a jól 
ismert Csatlós Gáspár-féle farmon 

Rigó Jówká és zenekaráról nem 
kell sokat mondani. Aki a cigány
zenét szereti, aki egyszer is hal
lotta őket játszani és a bandát 
vezetni, az már tudja, hogy mit 
jelent a youngstowni magyar ci
gányzenekarnak a piknikje. 

Magyar nóta, szomorú, hallga
tó és csárdás, kinek mi tetszik, a 
pikniken, egyformán élvezheti. 
És ki az, aki magyar és nem sze
reti a cigányzenét? 

Rigó Jóska és zenekara kiváló 
zenészek, akik ismerik a nép lel
két, akik tudják, hogy a bufelejtő 
mellett a cigányzem. a legkedve
sebb, a szeptember 6-iki pikniken 
ha kell reggeltől másnap reggelig 
fogják szórakoztatni a magyar 
közönséget. 

Bizonyára sokan lesznek Sz 
amerikai közönség köréből is, 
akik liirl kapnak a cigánypiknik
ről és elmennek a (Csatlós-féle 
farmra, hogy ott élvezzék az iga
zi magyar zenét és ez alkalom 
lesz arra, hogy a magyarok, a ze
nén keresztül közelebbi ismeret
ségbe lépjenek az amerikaiakkal. 

,De mindezek dacára a cigány
piknik magyar piknik lesz. 

Azt halljuk, hogy az igazi «S-
gánypecsenyéérí, vagyis annak el 
készítéséért máris versengenek, 
azok, akik, a legjobban értenek 
ennek az elkészítéséhez. Emellett 
hűsítő italban is bőven lesz i ,'sze 
a közönségnek, varmint Tegtá-
Jasztékosabb ételekben. 

Csak el kell menni szeptember 
6-án a Csatlós-féle farmon tartan
dó cigánypiknikre és mindenki a 
legszebb emlékekkel fog távozni. 

FT. VÁRLAKY SÁNDOR 
MÁSODIK ÜZENETE 

Önkéntelenül tolulnak elismerő 
szavak ajkamra, amikor a hely
beli róm. kath. magyarság leg
kedveltebb papjáról, Ft. Várlaky 
Sándorról kell ismét megemlékez
nem. Önkéntelenül hálafélét ér
zők, amikor előttem fekszik Ft. 
Várlaky Sándornak szerkesztősé
günkhöz küldött Budapest1 tájké
pes levelezőlapja, melyen többek 
között a következőket irja: 
^ "Boldognak érzem maga

mat. hogy innen küldhetem 
üdvözletemet. Várlaiky. 
Amidőn ugy a magam, a Szt. 

István róm. kath. hitközség vala
mennyi tagja, valamint a youngs
towni magyarság üdvözletét ezu-
lon tolmácsolom, szívből kiváaom, 
hogy még nagyon soká éltesse 
mindnyájunk istene Ft. Várlaky 
Sándort, a youngstowni magyar
ság nagy dicsőségére. —r. 

NAGYBIZOTTSÁG! 

A .Nagybizottság rendes havi 
gyűlését, valamint a Magyar 
Napról és a Neményi-féle bankett* 
ről áz elszámolást augusztus hó 
22-én, Szombaton este 8 órakor a 
Kossuth Körben tartja. 

Kérjük a tagokat, hogy minél 
nagyobb számban jelenjenek meg. 

Habodász Gu< (áv, elnök. 
Mixich Gáspár, titkár. 

Négyes gyilkosság 
Ann Arbor-ban 

Három elvetemült gazember meg
gyilkolt két leányt és két fiatal
embert. A gyilkosság után a holt
testeket leöntötték benzinnel és 

felgyújtották. 

A* amerikai rendőri króniká
ban páratlan gyilkosság történt 
augusztus hó 10-én Ypsilanti mel
lett, Tuttle Hill, Mich, államban 
egy elhagyatott uton, ahol autó-
kiránduláson volt két fiu két le-s 

ány társaságában. A mit sem sej
tő két fiút és két leányt az uton 
három elvetemült bandita megál
lította és kirabolta őket. A fiatal 
lok egész vagyona két dollár volt, 
mely összeget az egyik bandita 
magához vett. 

Amidőn rabló hadjáratukat el
végezték a négy fiatal, szeren
csétlen teremtést kegyetlen mó
don meggyilkolták. A meggyil
kolt két fiu Thomas Wheat ley 17 
éves és Ilarrv Lore 16 éves, a fia
tal leányok Vivian Gold és Anna 
Harrison, 16-16 éves, clevelandi 
lakosok, akik látogatóban voltak 
Ann Arbor, Mich.-ben. y ' 

A gyilkosságot két, a feliéi 
fajhoz tartozó fiu Fred Smith é« 
Frank Oliver, valamint egy ha
talmas termetű néger David 
Blackstone követte el. 

A rablás alatt aq egyik bandita 
felismerte a szerencsétlen áldoza* 
tok között egyik fiu barátját. «.••• 
ugy ő. mint a többi bandita attól 
való félelmükben, hogy majd föl- v 

jelentik őket a rendőrségen, elha
tározták, 'hogy valamennyiöket 
meggyilkolják, amejy' elhatárö^ 
zást & -helyszínen^ aioanal 
is hajtották. . '" 

A néger, David Blaokstone elő
ször eröszakot követett el a sze
rencsétlen leányokon, aztán többi 
társaival sorba állította &ket és 
valamennyiöket agyonlőtték. D® 
hogy biztosak legyenek munká
jukban, hogy a szerencsétlenek 
kiszenvedtek, kövekkel valóság* 
gal összeroncsolták fejüket. A 
borzalmas gyilkosság titán a sze
rencsétlen áldozatok hulláit ben
zinnel leöntötték és meggyújtot
ták. 

A gyilkosokat másnap reggel 
elfogta az ypsilantii rendőrség* 
akiket csak nagy nehezen meg 
tudta védeni a nép lincselése előj. 
A gyilkosok rövid vallatás után 
beispierték szörnyű bűnüket. 

(Folyt, a 3. oldalon) 

LEGÚJABB 
A BETHLEN-KORMÁNY 

BEADTA LEMONDÁSÁT 

Budapestről jelentik: — Gróf 
Bethlen István miniszterelnök és 
kabinetje beadta lemondását. A 
kormány lemondásának oka a 
pénzügyi krízisben keresendő. 

Horthy Miklós kormányzó meffn 
bizta gróf Károlyi Gyulát a kor
mányalakítással. 

VERHOVAY 108 

Beteg tagjaink: Szabó István, 
Ellsworth, O. Barta János 804 
Steel st. Szakács Lajosné 460 
Ferndale ave. Báránjr János, Can-
field, O. — Betegség a tikárnál 
jelentendő: 211 Edward st. Tele
fon 75732. 

okom szégyelni azt, hogy mágyar vagyok. Jó lenne ha többször ta
lálkozhatnánk az óhazai fiatalokkal, mert a mi életünk célja sem 
lehet mas, mint az övéké. Mi is becsületet akarunk szerezni itt, Ame
rikában a magyar névnek. Én elfogom mondani a barátainknak, 
hogy a hétnek legalább egy napján emlékezzünk meg az %fár61 
ugy, hogy valamit megtanulunk magyarul egy magyar könyvből, 
amit óhazából kaptunk az ottani testvéreinktől. Épen igy ők meg
fognak emlékezni rólunk és könyveket és leveleket fognak ktiideni." 

Mikor ezeket elmondja az én fiatal ibarátom, megcsillan a szemé
ben a boldogság. Ez a sugár az egyetlen biztatás, amely a.4 amerikai 
magyarságnak jövőt jelent Amerikában. Üdv az amerikai, magyar 
fiataloknak! , . r r v, , ^ * 
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