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Események 
(N) Minden polgár teljesítse 

kötelességét. 
Minden polgár menjen szavaz

ni kedden és szavazzon Gilbert 
Bettmanra, az Egyesült Államok 
szenátorságára pályázó, Ohio Ál
lamnak két ízben megválasztott 
főügyészére, aki elszántan küzd a 
18-ik alkotmány-cikk (száraz tör-
vény) módosításáért, továbbá 
Myers Y. Cooper kormányzóra és 
az egész Republikánus tiketre. 

Nem kell elhamarkodni a sza
vazást, vagy attól megijedni. 

Legalább öt percet ad a törvény 
arra, hogy a polgár szavazó lap
jait kitöltse. 

Minden polgárnak érdeke, hogy 
szavazati jogával éljen sza
vazzon. 

<• •••• # 

jrs t Cooper megérdemli 
minden magyar szavazatát. 

Először azért, mert igazáÉ jé 
kormányzónak bizonyult első ter-
minusa alatt, másodszor azért, 
mert két évvel ezelőtt meghall-
gutta kérésünket és igazságos 
volt Szabó Jánossal. 

És tudják azt a magyarok, hogy 
Cooper demokrata ellenfelei nyil
vános beszédekben a szemére 
hányják, hogy megkegyelmezett 
Szabónak? 

Egy demokrata képviselő be
szédjében azt mondotta, hosy 
Coopert azért nem kell újra meg
választani, mert kegyelmet adott 
egy magyar fiúnak, akit egy Ku
kac esküdtszék bűnösnek talált é?» 
akit egy Kukac biró és Kukac 
ügyész nem ajánlottak kegye
lemre. 

"Hogy mert a kormányzó szem
beszállni a nép akaratával?" dö
rögte ez a kiváló demokrata 
szónok. 

Cooper nem azért adott kegyel
met Szabónak, mert mi kértük, 
hanem azért, mert igazságos volt 
és meggyőztük arról, hogy Szabó 
ártatlan. 

4' Huszonöteter ohioi magyar 
mondotta nekem, hogy Szabó Já
nos az ő véleményük szerint ár
tatlan" mondotta Cooper Lorain-
ban egy magyar gyülcrsen. "Én 
megvizsgáltam az ügyet és ugy 
találtam, hogy valószínűleg iga
zuk van. Ezért adtam Szabónak 
kegyelmet. 

Tisztelnünk kell azt a kormány
zót, aki igenis szembe merte 
magát helyezni a Kukac "nép 
akarattal.'' 

A keddi előválasztáson minden 
magyar szavazzon Gilbert Bett
manra szenátornak, Myers Y. 
Cooperra kormányzónak és az 
egész Republikánus tiketre! 

A. revizió kérdése 
— az első kérdés 

Washingtonból jelentik: —• 

William A. Borah szenátor, hatá
rozott hangú nyilatkozatában ar
ra figyelmeztette az európai nem
zeteket, hogy teljesen haszontalan 
minden beszéd a háborús adóssá
gok elengedése körül mindaddig, 
amig napirendre nem kerül a bé
keszerződések revíziója, amig vég
re nem hajtják Európában a le-
fegyverezést és amig meg nem 
szűnik a gazdasági ellenségeske
dés az egyes országok között. 

"Mindaddig, amig meg nem 
történik a békeszerződések reví
ziója. elméletileg háborús állapot
ban él Európa és nem történhet 
meg a lefegvverezés", — jelentet
te ki Tdaho állam szigorú, szóki
mondó szenátora, a külügyi bizott
ság elnöke. . , 

"Azt mondják, hogy a fegyver
szünet aláírása után végetért a vi
lágháború, pedig az igazság az. 
hogy a háború 1018 november 11-
töl kezdve rendületlenül folyik to
vább azzal a kiilömbséggel, hogy 
még nagyobb tömegek szenvednek 
alatta. A gazdasági és pénzügyi 
háború sohasem ért véget. És amig 
ez nem ér véget, addig kár beszél-
niin ka háborús adósságok elenge
déséről, kár beszélnünk arról, 
hogy az amerikai nép pénzéből 
még több szivárogjon át Euró-
pib»,V ; , f'-'/iy 
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Mahoning megyei 
pénztárnoknak 

*RED <*, WEIMER 

A május 10-iki előválasztás esé
lyes jelöltje Fred G. Weimer is. 
aki a Republikánus párt szavazó 
céduláján pályázik Mahoning mo-
gye pénztárnoki állására. 

Fi ed G. Weimer 148, W. ('hal-
lum-aye. siz. alatt lakik, Youngs-
townbnn. Évek hosszú sora óta 
alkalmazásban állott a Pennsyl
vania Kail road vasúttársaságnál. 
Jelenleg a Youngstown Sheet and 
Tube Co. al kai utazásában mint 
segéd-foreman miiködik. i _ 

Weimer ezelőtt tagja volt a vá
rosi tanácsnak és mindig szorgal
mas munkása volt a Republikánus 
Pártnak. , 

Fred G. Weinier, aki yonngs-
fovrni lakos, adófizető polgár. / 
méltán megérdemli, hogy a pol
gárság őf jeWVtjf-e n^gysi jxn^tár
noknak. ; *" 

Fred G. Weimer neve nagyon 
ismeretes a bevándorolt nemzeti
ségek körében is és akárhányszor 
fordult hqzzá egy bevándorolt 
ügyes-bajos dolgával, megértő 
pártfogóra talált, Weimerben. 

Május 10-én, a Republikánus 
szavazó cédulán szavazzunk Fred 
G. Weimerre, megyei pénztár
noknak. 

PRECINCT BIZOTTSÁGI 
ÁLLÁSOKRA PÁLYÁZNAK 

A "Preeinet Committee Man , ?-i 
állásokra az alábbi magyar hon
fitársaink pályáznak: 

Mixieh Gáspár a hetedik kerü
letben, Precinct X-ben. 

R?ss József a negyedik kerület
ben, Precinct Z-ben. 

ÍJrogli Ignác a negyedik kerii-
letbrn. Precinct Q-ban (Washing
ton iskola). 

Bring ley Ferenc, a negyedik ke-
íüíelben. Precinct O-ban (1 í>lí> 
Maiioning ave.-i cipőüzlet). 

iMixich Gáspár. Hrogli ígnác és 
lirogley Ferenc a Republikánus 
Párt, Ress József a Demokrata 
Párt szavazócéduláján pályázik 
ezen állásra, melynek viselése a?in 
jár fizetései. 

Kérjük a magyarságot és a ma
gyar ügyeket pártoló más nemze-
tiségiieket is, hogy a május 10-én 
lezajló előválasztáson szavazzanak 
ezen tiszteletbeli állás pályázóira. 

AZ ÜZLETTULAJDONOST 
íg VEVŐJÉT KIRABOLTÁK 

Egy fölfegyverkezett bandita 
beállított Steve Montello, 907 
Oak st. sz. alatti üzletébe és kö
vetelte a tulajdonostól, hogy 
pénztárának tartalmát adja át 
neki. A tulajdonos ellenállás nél
kül átnyújtotta a rablónak pénz-
tárának $109.50 tartalmát, mely-
lyel a rabló nem elégedett meg, 
s az üzletben levő Patsy Becktől, 
aki éppen akkor vásárlás céljából 
betért az üzletbe $3.60-t rabolt el 
a gonosztevő, melynek végeztével 
elmenekült. A rendőrség keresi. 

KA*TAftOK! iZAVAZCUWKI 

Clarence J. Brown 
kormányzónak 

A volt kormányzó helyettesnek 
nagy esélye van a kormányzói 

szék elnyerésére 

A jövő kedden lezajló elővá
laszt ;jsnk kimagasló esemenve 
lesz Ohio állam kormányzói szé
kére pályázók jelölése. A kor
mányzói szék elnyeréséért folyó 
nagy küzdelem egyik esélyes pá
lyázója Clarence J. Brown, Ohio 
államnak négy éven keresztül 
volt kormányzó helyettese. 

Clarence J. Brown, mint » Re
publikánus Párt fáradhatatlan 
munkása, minden tekintetben 
méltó a kormányzói székre. Ő a 
nép embere, aki tudja és érzi a 
polgárság bajait, aki szimpatizál 
a polgárok mindennapi problé
máival. aki mindig szem előtt 
tartotta a farmerek és kereskedői? 
fontos kérdéseit. 

Clarence J. Brown született 
Blanchester, Ohio-ban. Jogi ta
nulmányait Washingtonban és a 
Lee University, Virginia-ban vé
gezte el, ahol sikerrel érettségi
zett. Tanulmányai elvégzése után 
nagyon eredményes munkát fej
tett ki azáltal, hogy már fiatal 
éveiben érdeklődött a kereskede
lem és politika iránt. • 

Későbbi éveiben Oliioban, Ilii-
debrant államtitkár hivatalába^ 
kapott alkalmazást mint statisz
tikus, később , ki, lett nevezve 
államtitkárnak, mely minőségben 
6 évig működött. 1918-ban ki lett 
nevezve kormányzó helyettesnek 
Ohio államban, mely hivajtalt 4 
•'ven át töltötte be. 1  

flíRHOVAY GYŰLÉS 

orai 
108. 
ref-

Most vasárnap délután 2 
kezdettel tartja a Verhovay 
fiók rendes havi gyűlését a 
templom alatti teremben. Kéret
nek a tagak, hogy teljes számban 
jelenjenek meg. 

Kéretnek mindazon sportked
velő tagok, akiknek gyermekei 

szeretik a sportot, hogy jöjjenek 
el ezen gyűlésre és hozzák el gyer
mekeiket is, hogy megbeszélhes
sük és tervezhessük a jövőben 
megvalósítandó és megszervezen
dő baseball és football csapato
kat, A tisztviselők mindent elkö
vetnek, hogy ez keresztül vihető 
legyen és ez által a Verhovay 
Segély Egyletnek nagy előnyt 
szerzünk. Hoffer András, titkár. 

A CAMPBELLI KULTUR KÖR 
NAGY TÁNCMULATSÁGA 

A Campbell-i Kultur Kör má
jus hó 9-én. hétfőn este zöld-far
sangi táncmulatságot rendez az 
Italian Hallban, melyre a rende
zőség tisztelettel meghívja Camp
bell és vidéke magyarságát. 

A zenét Orosz Ferenc hires 
jnagyar zenekara fogja szolgál
tatni. A legjobb magyar ételekről 
és kitűnő hűsítőkről gondoskodik 
a rendezőség. Belépti dij: férfi
aknak 35 cent. nőknek 25 cent. 

ÉBER FERENC MEGYEI 
KOMISZÁRIUSNAK 

Éber Ferenc magyar gyógyszer
tár tulajdonos, szintén azon pá
lyázók közé tartozik, akik megyei 
hivatali állásra pályáznak. 

•Éber Ferenc neve nagyon köz
ismert Youngstown magyarsága 
körében s nagyszámú támogató 
megnyerésével bizik állásának el
nyerése győzelmében. 

Éber Ferenc kéri városunk ma
gyarságát, hogy május 10-én te
gyen keresztet a neve mellé a De
mokrata Párt szavazó céduláján, 
melynek ellenéhen igéri, hogy 
megválasztása esetén sok magyar 
számithat az ő segítő kezére. 

Május 10-én szavazzunk Éber 
Ferencre county coirimissionernek. 

VOL: XXI-1K EVF. a IK SZAM 

Magyarok! Szavazzunk 
GILBERT BETTMANRA 

GILBERT BETTMAN 

Az Egyes* Áll. szenátorságára 
pályázó- Ohio állami főügyész 

* 

megválasztása biztosra vehető 

VOLSTEAD TÖRVÉNYT MEG KELL MÓDOSÍTANI! 

"Az Egyesült Államokban ma érvényben lévő prohibiciós 
törvény igazságtalan, mert az államnak nincsen jogában 
3enkitől sem tiltani a mérsékletes ivást" — mondotta 

Gilbert Bettman. 

Alig tiz nap választ el bennün
ket az az izgalmas állami és me
gyei előválasztásoktól. 

Az előválasztás egyik legna-
gj'obb favoritja Gilbert Bettinán, 
Ohio államnak két ízben '  megvá
lasztott főügyésze, akí a május 
10-iki előválasztáson a Republi
kánus Párt szavazó céduláján pá
lyázik U. S. szenátornak. 

Oilbert Bettman — a 18-ik al
kotmány cikk egyik legnagyobb 
ellenzője, aki nemcsak a prohibi-
ció elleni küzdelméért, de mini 
Ohio állam kétszer megválasztott 
főügyésze is — méltán megérdem-
li*az őt megillető magas hivatalt. 

Gilbert Bettman munkássága 
nagy múltra tekint vissza mint 
kiváló ügyvéd, tanító, a Republi
kánus Párt nagy munkása, kato
na, a jótékonyság kimagasló alak
ja, jó férj és apa. 

(Jilbert Bettman, az Egyesült 
államok szenátdrságára pályázó. 
Ohio állani kétszer megválasztott 
főügyésze, a 'prohibiciós törvény 
fílléni küzdelem e.gvik legkima
gaslóbb alakjának szenátori győ
zelme biztosra vehető; 

Gilbert Bettman a prohibiciós 
törvény módosítására vonatkozó
lag az alábbiakat jelentette ki r 

"A prohibició tévedés. Nern a 
mérsékeltség utja és nem mérsé-
keltség az, amit kívánunk. 

"Csak az otthon, iskola "és a 
templom mutatják az utat a mér-
sékeltségliez. Tizenkét évi tapasz
talat igazolja, hogy törvény által 
ezt nem érhetjük el. 
• "A prohibiciós törvény, alti
ma érvényben van az Egyesült 
Államokban, igazságtalan, mert 
az államnak nincsen jogában til-
tani senkitől a mérsékletes ital-

Szombaton este tartotta 
gyűlését a Nagybizottság 

A Magyarok Nagyasszonya róm. kath. egyház beíépett a 
Nagy bizottság tagjainak sorába. — A clevelandi magyar 
konzul elismerő levele. — Az idei Magyar Nap rendezése. 

fogyasztást. 
^ t.£v 

"Éh hiszek a mérsékIetesség-
ben, de a 18-ík prohibiciós tör
vény elmulasztotta adni nekünk 
a mérsékletességet. 

"A prohibició nagy tévedés, 
mely nem a mérsékletesség útja 
éíí ezen mérsékletesség nem az, 
amelyet mi kivánunk. 

"Kormányzatilag téves és ve
szélyes egy ország milliónyi pol
gárait törvényellenes egyénekké 
minősíteni akkor, ha ebédjükhöz 
egy pohár sört, vagy vacsorájuk
hoz egy pohár bort isznak. 

"Szokás létesít-• törvényt, nem 
pedig törvény a szokást í 

"A prohibició "sok millió dö!> 
lárt emészt föl adóban m törvény 
erőszakos érvényre juttatására és 
ugyanakkor sok billió dollárt jut
tat a bootleggerek és gangsterek 
zsebébe, amellyel aztán a kor
mány ellen küzdenek. 

"Á prohibició előteremt olyan 
helyzetet, amply a bootleggert az 
adófizetőn felül emeli, 

A probibiciónak nem várt 
mellékeredméiiye figyelmetlenség 
az Egyesült Államok minden tör
vénye ellen; bűntények szaporo
dását jelenti, melyek az ország 
erkölcsét a legalacsonyabb sisin-
vonalra siilyesztik. 

"A Volstead-törvényt meg kell 
módosítani! 

"A Republikánus pártnak kell 
kivezetnie az Egyesült Államokat 
a prohibició ártalmas és igazság
talan helyzetéből." 

Magyarok! Május 10-én szavaz
zunk Gilbert Bettmanra, az Egye
sült Államok szenátorságára pá
lyázó, Ohio állam két izben meg
választott főügyészére, aki teljes 
erejével küzd a 18-ik alkotmány-

Ijjeikk módosításáért 

Szép számban megjelent tagság 
jelenléte mellett folyt le a Nagy
bizottság • mult szombaton este 

„megtartott gyűlése, amelyen ]*• 

nagy bizottsági tag vett részt két 
érdeklődővel egyetemben. A gyű
lésről. amelyen Habodász Gusztáv 
elnökölt, az alábbi tudósítást kö
zöljük : 

Titkár megállapítja, hogy r 
következők vannak jelen: Szent 
György Egyház részéről: 1 trig. 
Szent István Egylet: 4 tag, Ver
hovay S. Egylet; 2 tag, Bridge

port! Szövetség: 1 tag. Szent Ist
ván ifjúsági Kör: 2 tag, 8üeni 
Imre Herceg Egylet: 1 tag. Pro 
Éungaria: l tág, Szent Györg\ 
Hzövetség: 1 tag. Kossuth Kör 
1 tag. Magyar Demokrata Klub 
1 tag, West Sirtei Magyar Polgár 
Kör: 2 tag és a Városi Polgár 
Kör részéről 2 tag. Összesen l!' 
testület 10 képviselővel. Azon ki 
viil mint vendég jelen volt két 
személy. 

Titkár felolvassa a Cleveland 
magyar konzultól érkezett k< t le 
Velet, az egyikben kéri a március 
iinní'pély tiszta jövedelmének he 
küldését, a másikban köszönetéi 
és elismerését fejezi ki a Xairy 
bizottság által bekiildött $24.54 
röl szóló csekk fölött. Titkár to
vábbá felolvasón a west sídéi Ma
gyarok Nagyasszonya róni. katl; 
egyház levelét, - melyben bejelenti 
csatlakozását a Nagybizottsághoz. 
(Mindhárom levél tartalmát a gyű
lés tudomásul vette. 

Bejelentve lett, hogy Aoungs-
towni magyar fiukból alakult u/ 
úgynevezett puha-labda basebal' 
esatyit és hogy ezen célra szüksé
ges lő darab sport ruha — da
rabja sftf..">0-be kerül — költségei 
hez kérik a Nagybizottságoi 
hogy járuljon hozzá egy bizonyod-
összeggel. Gyűlés egyhangúim' 
két ruhára való összeget, vagyi 
7 dollárt szavazott meg. Azonban 
indítványozva lett. hogy ezentu 
ha hasonló esett fordulna elő 
vagyis más csoport is kérne se-

A VÁROSI POLGÁRI KÖR 
VASÁRNAPI GYÜLÉSÉBÖI 

Gyér számú közönség, de aniuV 
nagrobb számú állami hivatalok 
ra pályázó jelöltek jelenlétéber 
folyt le a Városi (Nagy) 7*olgár 
Kör gyűlése vasárnap délután a 
Central Auditóriumban. 

A gviilésre hivatalos volt a? 
összmngyarság. de megjelenését 
gátolta ugyanabban az időben 
tartott egyházi i's egyleti gyűlé
sek, .ellenben a jelöltekben nem 
volt'hiány, akik teljes széksoro
kat foglaltak el. A gyűlés 
kizárólag Republikánus párti je
löltek és támogatók szólalhattak 
föl platformjuk előadásával. 

A támogatók között ott volt \t 
Lakv Zsigmond ref. lelkész, ak :  

fölszólalt Myers Y. Cooper, Ohio 
állani volt kormányzójának érde
kében, aki a májú>i 10-iki elővá 
lasztáson a Republikánus Párt 
szavazó céduláján ismét pályázik 
Ohio állam kormányzói székére. Í 
aki Szabó János akroni mag var 
fiút mentett meg A yiUanyszékben 
való kivégzéstöt 

Nt. Laky rámutatott annak 
szükségére, hogy Ohio állam ma
gyarságának fontos feladata, hog} 
Szabó János kegyelmi ügyében 
a magyarságot meghallgató Mver? 
Y. Cooper-ra adja le szavazatát » 
május 10-iki előválasztáson. 

gélyt az ilyen e.élra, akkor CNiikis 
abban az esetben utaltassak ki bi
zonyos összeg, ha a csoport érde
mes arra és tagja a Nagybizott
ságnak. Gyűlés az indítványt el
fogadta. 

Egy férjétől külön válttá élS, 
beteges. 2 gyermekes anya szemé
lyesen jelent meg a gyűlés előtt és 
i'lőadta, hogy betegségére való 
tekintettel az orvos azt mondta 
neki. hogy csakis levegő változás 
segíthet rajta. Az anva az orvosi 
tanácsnak eleget téve elhatározta, 
hogy elutazik az óhazába, de mi
után ezen utazáshoz szükséges 
útiköltséggel nem rendelkezik, 
dacára annak, hogy a clevelandi 
csehszlovák konzultól ígéretet 
kapott, hogy a konzulátus félje-
gyét megfizeti, mégis a hátralévő 
összeget könyöradományból kény 
telen összeszedni, kéri a gyűlést, 
hogy szavazzon meg részére bizo
nyos összeget. Gyűlés elé két 
ajánlat lett téve, az egyik $10-1*61 
a másik pedig $25-ról szólt. Gyű
lés $25-t szavazott meg azon meg
jegyzéssel. hogy az összeg csakis 

•tkkor utaltatnék ki. ha az összes 
szükséges iratok és a konzul által 
láttamozott útlevél az asszony' 
birtokában lesz, «• • .  v  •• -U 

Indítványozva lett, hogy, 
^ág\ bizottság az idén is tartfíöu" 
•' Magyar Nap"-ot. Gyűlés az iiwlit 
ványt elfogadta é* megbízta az 
elnököt és titkárt, hogy lépjenek 
összeköttetésbe «,* Tdora Park 

managerévei éw érdeklődjenek 
nála. hogy milyen feltételek mel
lett liajandó az igazgatóság az 
Idora Parkot a Magyar Napra 
átengedni, továbbá• megtudni a. 

Magyar Nap tartásának határ
napját, ha lehetséges julius 31-re 
vagy pedig augusztus 7-re kérni 
ezen célra az Idora Parkot. Az 
eredményről pedig egy rendkivii-
lett hajlandó az igazgatóság az 
li gyűlésen jelentést tenni. 

Több tárgy nem lévén elnök a 
'jviilést berekeszti 

»» A *• 

MAGYAROK! 
MOST KSDDEN, MÁJUS ÍO-FTJR 
C jjOSNJttKK BBAVAZHX! ~ 

A WEST SIDE1 MAGYAR 
POLGÁRI KÖR GYÜL&8E 

A "West Sidei Magyar Polgári 
Kör f. hó 8-án. vasárnap délntén 
4 órai kezdettel gyűlést tart 
liarfca Péter Haliban (Steel st.). 

Ezen gyűlésre hivatalos az ö«sz-
magyarság, de különösen a pol
gártársak kéretnek, hogy ezen a 
.tryülésen teljes számban jelenje
nek meg. 

Ezen a gyűlésen meg lesz ma
gyarázva, hogy hogyan kell a 
szavazó cédulákkal szavazni. Né
hány jelölt is megjelenik a gyű
lésen. Varga Zsigmond, titkár. 

GYŰLÉS 

A Szent György 0. Kati. Sssö* 
vétség 12-ik osztálya f. hó 8-án, 
vasárnap a szent miise után tart
ja rendes havi gyűlését a szokott 
helyen. A tagok kéretnek a pon
tos megjelenésre éts a gyónó kár
tyák elhozására. T&k£r. 

GYŰLÉS 
A Vwf Brunswieki Özt/fn 

Hg. Egylet 9-ik helybeli osztálya 
május hó 8-án, vasárnap d. u. 2 
órai kezdettel tartja rendes havi 
gyűlését a Szent István Otthon
ban (Wilson a ve.). 

Az elmúlt hó folyamán ae egy
letnél elhalt két tag és az e^ek 
után járó haláleseti ezen 
f gyűlésen esedékes. 

Hamar r&lftft titkár. 


