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v < (N) A. molt héten nem 
Jrá eseményeket írni,. pedig 
kellett volna emlékezni á Mag; 
Nap igen szép erkölcsi sik 
és talán nem is remélt 
anyagi hasznáról. 

A Youngstown és környéki 
gyars&g érdeme a Magyar Kap 
sikere, mert bármilyen jól és 
ügyesen készíts© elő az a bízott# 
8ág, amelyet a Nagybizottság 

" küld ki a Magyar Napot és 
annak programmját, — magán 
a magyarságon áll, hogy a Ma
gyar Napot sikeressé tegye meg
jelenésével. 

Öröm, igazi öröm volt látni a 
Youngstown és környéki magyar
ság igazán hatalmas seregét az 
Idora Parkban. Öröm volt látni, 
hogy ültek össze az "öregek" be
szélgetni, a fiatalok táncolni 'és 
mulatni. 

Büszkeség töltött el, amikor 
minden amerikai, aki a parkban 
volt, mind azt mondta, hogy a 
magyarok büszkék lehetnek szár
mazásukra, fegyelmezettségükre, 
összetartásukra. (Azt persze nem 
árultuk el a gratuláló amerikai
aknak, hogy ezt csak a Magyar 
Napon meg a Március Idusán lát
hatja.) 

Az idei bizottság, amely a Ma
gyar Napot előkészítette, minden 
dicséretet megérdemel. Habodász 
Gusztáv, Mixich Gáspár, Horváth 
Antalné, Gagyi János és a bizott
ság többi tagjai, a műsor szerep
lői mind megérdemlik a dicséretet. 

A hetedik Magyar Nap kelle
mes emléke lesz a Youngstown 
és környéke magyarságának. 

Már többször megírtuk, hogy az 
egyesülés ügyében mi a mi állás
pontunk, azt is megírtuk, hogy e 
sorok irója nem nyilatkozhat 
ugy, mint szeretne, mert hivatalo
san tagja az egyesítési bizott
ságnak. 

Azért nem foglalkoztunk bő
vebben a most duló harccal, ame-

««8 M ». 
tottak meg, mert felülkerekedett 
bennük a bridgeporti helyi érdek 

, és emiatt megbánták, hogy bele-
t mentek a Verhovayval az egye

sülésbe. « 
Hát most villámhárító kell? 
A '' Bridgeport"-ban megindult 

a cíkkezés, hogy nem a Szövetsé-
• get és Verhovayt, hanem a Szö

vetséget és a Rákóczit kell egye-
•'» 1 siteni. . 

IWalkó uram siet megragadni 
az alkalmat, hogy helyre üsse a 

: csorbát, amelyet az amerikai ma
gyarság gzemében szenvedett, — 
amikor egy nagyon is meggondo
latlan percében a Szövetség ju-
liusi számában egy cikket meg-

l eresztett. 
Siet Walkó uram kijelenteni, 

hogy híve a Szövetség és Rákóczi 
egyesülésének, de nem hive a 
Verhovay egyesülésnek. Nagyon, 

. i de nagyon jól tudja Walkó uram 
* és azok, akik a villámhárítót né

ki felállították, hogy a Rákóczi 
> érdekcsoportban még kevesebb a 

i hajlam az IGAZI egyesülésre, 
mint a Szövetségnél. Erről mi, 

- ' akik már több mint 12 éve fára
dozunk az egyesülés létrehozásán, 

* már régen meggyőződtünk. 
Ne higyje senki sem, még csak 

egy percig sem, hogy én, vagy 
v azok, akik a magyar egyletek 

egyesítési eszméjének hivei, elle
ne volnánk a Szövetség és a Rá
kóczi egyesülésnek. Sőt, ha az 
tényleg komoly stádiumba jutna, 

j csekély tudásunkat és jóakara
tunkat felajánlanók és az egyesi-

\ , tést szívvel, lélekkel pártolnék. 
Nekünk mindegy, hogy a Szö-

vetaéjg a Verhovayval vagy a Rá-
_ V kóczival egyesül, DE EGYESÜL-

. .. JÖN, mert Walkó uram nagyon 
jól tudja, hogy az egyesülés az 
egyetlen helyes ut a Szövetség és 
tagsága számára. 

Walkó uram, akit külömben én 
mindig nagyrabecsiiltem és akit 
legalább az én részemről barát
nak tartottam, azt írja, hogy a 
Verhovay és a Szövetség közt lé
tesült.. megállapodásban, amely 

V ; még ma is teljes érvényben vaq és :v . '(JWt • *-» . 
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Templombucsu-
piknik vasárnap 

Most vasárnap lesz a Magyarok 
Nagyasszonya hitközség bucsu-
piknikje a templom udvarában 

Nagyiroldog Asszony napját 
követő vasárnap, azaz augusztus 
21-én tartja templom búcsúját a 
west sidei római katholikus ma
gyar hitközség, amikor ünnepie-
sebb szint ölt magára a templom 
belseje, külseje egyaránt. Az ün
nep fényét emeli majd az a kö
rülmény is, hogy amennyiben se
géd papokat lehet kapni, több 
pappal lesz a nagy mise, mit kör
menet fog követni a templom kö
rül. Erre való tekintettel az első 
mise a bucsu-vasárnapján fél 9 
órakor lesz (tehát fél óráVal 
előbb, mint máskor). Az ünnepé
lyes nagy mise pedig pont 10 <?ra-
kor kezdődik. • v 

A bucsu-ünnep. saőfakozó része 
a piknikben fog kifejezésre jut
ni. A piknik az egyház fiaját pro-
pertyjén lese a templom és iskola 
udvarán, ahól a táncosokat már 
várja a kitűnő táne-dobogó (a 
platform), melyet fák árnyékol
nak be a mulatság alkalmával és 
ugy a táncosok, mint más szóra-
kozók hűvösen, zöld ágak között 
tölthetik az időt és fogyaszthat
ják az izletesebbnél Ízletesebb 
magyar ételeket és a legkitűnőbb 
Jriisitő italokat. A vezetőség in
tézkedik, hogy jeles zenészek mu
zsikájára kedvvel lejtsék táncu
kat valamennyi vendégek. 

Ezt a pikniket mindenki köny-
nyen megtalálja és oda az ntat 
minden nagyobb fáradság nélkül 
teheti meg. Nem kell «e villamos 
után várakozni, se utakon gyalo
golni, vagy más autóját igénybe 
venni, mert ott van a piknik hely 
a Belle Vista avenuen, a templom 
és plébánia mögött, az iskola 
mellett. 

Minden magyar hivatalos, fest-
szük, hogy sokan jönnek ide szó
rakozni. 

SZT. ISTVÁN EGYLEt 
TAGJAINAK FIGYELMÉBE 

Felkérjük a Szt. István Egylet 
tagjait, hogy jövő vasárnap a 
10:30 órai misére szíveskedjenek 
a Szt. István templomba jönn\> 
mert testületileg fogunk és az 
alapszabályaink értelmében köte
lesek vagyunk megjelenni. Aug. 
14-én tartott gyűlésen a tisztikar 
elhatározta, hogy három hónapon 
keresztül, szeptember, október és 
novemberben, kedvezményes be
állási dij mellett vesz fel uj tago
kat és pedig l£-.tól 30-ig beállási 
dij nélkül, 30-től 45-ig egy dollár 
beállási dij mellett. ; S'V*-

Beteg tagjaink: Pálinkás Ist
ván, P. 0. Box 34, Wheatland, Pa. 
Id. Incze József 1728 Silliman st. 
és Mislai Imre 578 Dorothy ave. 
—- Betegség a tikárnál jelenten
dő: 1706 Oak st. Telefon 30869. 

Horváth István, elnök, 
v Góber János, titkár. 

MEGHALT KULCSÁR MIHÁLY 

Ismét kidőlt az amerikai ma
gyarok sorából egy öreg ameri
kás magyar Kulcsár Mihály 54 
éves, 216 Crescent streeti lakos 
személyében. Kulcsár Mihály, aki 
nagy szeretetnek örvendett a 
helybeli magyarság körében, hosz-
szu betegség után aujgusztus hó 
11-én, délelőtt 10 órakor jobblét
re szenderült. Temetése hétfőn 
délelőtt ment végbe a Magyarok 
Nagyasszonya templomából a 
Calvary temetőbe. A temetési 
szertartást Ft. Dr. Nyiri István 
plébános végezte. Gyászolja fele
sége Mária, András és József fiai. 
Nyugodjon békében it idegen 
r^göfc alatti. />( 

* 

Magyar győzelem 
Los Angelesben 

Pelle István tornász és Énekes 
István bcocbajnok győzelme. — A 
magyar úszók vitték el a harma
dik helyet a 800 m.-es stafétában 

Lois Angelesből jelentik: 
magyar olimpikonok szere 
hatalmasan előre vitte a magyar 
nevet a nemzetek listáján. Pelle 
István magyar tornászbajnok tel
jesítményei a verseny favoritjává 
tették a magyar tornacsapat ki
tűnően dolgozó büszkeségét. A 
nyújtón nyerte meg egyénileg a 
versenyt óriási fölénnyel. Tudá
sa, stílusa olyan szép volt, hogy 
egy percig sem volt kétséges a 
győzelme. Eredménye 58.3 pont 
volt. Győzelmei után ő van első 
helyen pontszámban ..az összetett 
bajnokságban. 

A 800 méteres stafétát Japán 
nyerte meg 8.58:4 idő alatt, ami 
uj olimpiai rekord. A japánok a 
starttól végig1 vezetve győztek a 
versenyben. A magyarok ideje 
9:31 volt, mig a régi olimpiai re
kord 9:36.2. 

Énekes István, a magyar box-
bajnok értékes győzelmet aratott 
egyik legjobbnak tartott ökölví
vó ellen a 112 fontos osztályban. 
A francia Gaston Fayoud volt el
lenfele, akit könnyedén és nagy 
fölénnyel győzött le. 

Jlagyarország gyönyörű küzde
lemben, biztosan verte Olaszor
szág kardvivóit és 9:2 arányú 
győzelemmel megnyerte a karcsa
pat világbajnokságot. 

A vizipólóban a magyar együt
tes biztos fölénnyé^ & arány
ban verte Amerika válogatottját 
és igy pontveszteség nélkül, ha
talmas fölénnyel nyerte a vízipó
ló tornát. . 

Énekes István, a magyar pe
helysúlyú európai bajnok máso
dik ellenfelét, is legyőzte. Ellen
fele a kiváló képességű olasz bo
ncoló, Edelweis Rodriguez volt. 
Énekes ezzel a győzelemmel a dön 
tőbe került és formája után Ítél
ve, első lehet súlycsoportjában. 

Ugy látszik, hogy a versenyek 
vége felé fogják a magyarok ki
köszörülni a csorbát, ami a ma
gyarok jó nevén esett az olim-
piász első hetében. Pelle és Éne
kes szereplésével egész bizonyos, 
hogy a tizedik helynél előbbre 
jut Magyarország neve a listán 
az olimpiász befejeztekor. 

f 

NAGY DEZSŐ DETROITI 
PLÉBÁNOS KITÜNTETÉSE 

A pápa Ft. Nagy Dezsőt, de
troiti Szt. Kereszt hitközség plé
bánosát, aki eddijg a pápai ka
marás méltóságot viselte, pápai 
prelátusnak nevezte ki. Ft. Dr. 
Nagy Dezsőt ez a kitüntetés har
mincöt éves korában érte. 

A LORÁNTFFY EGYLET 
RENDES HAVI GYŰLÉSE 

A Lorántffy Zsuzsanna Nőegy
let augusztus 21-én, vasárnap 
délután 3 órai kezdettel tartja 
rendes havi gyűlését. 
, Kérjük a tagok telje# számú 
szíves megjelenését. A tisztikar. 

$ 
* X 

BOLTON DAMBE FULLADT 
TIZENKILENC ÉVX8FIU , v'- : • *-'•;[ •• 

Vasárnap délután Luther Lund-
gren McKeesport, Pa.-i lakos ki
ment a Milton Dam-be fürödni. 
Fürdős közben a fiatal, 19 éves 
fiu görcsöt kapott a lábába és 
néhány pillanat múlva elmerült 
a habokban. A parton szolgálatot 
teljesítő életmentők 10 percnyi 
keresés után ráakadtak, kihozták 
a partra, de már halott veit, 

j/oc xxi-iK evf: 34-IK SZAM 

Hc^over elnök figyelmet keltő 
zéde Washingtonban 

Négyesei4 ember vett részt a washingtoni ünnepségen. — 
A prohiblció bukását ismerte be Hoover elnök a jelölést 
elfogadó beszédében. — "Gyors változásra van szükség" 
— mondta az elnök. — Az egész világ ükllgatta beszédét. 

A múlt csütörtökön este tartot
ta Hoover elnök beszédét a wa
shingtoni Constitution Hall-ban. 
Ezen az ünnepségen négyezer em
ber vett réézt, amelyen hivatalo
san is tudtujl adták Hoover elnök
nek, hogy a,republikánus konven
ció újra őt jelölte az elnökségre. 
Hoover elnök beszédét, amelyben 
nemcsak megköszönte azt, hogy 
a republikánus párt újra beléje 
helyezte a bizalmát, hanem felvá
zolta programját is, melyet nem 
csupán az áfnégyezer ember hall
gatta végigi az ünnepségen részt 
vettek, hanem jóformán az egész 
világ. Az elnök beszédét ugyanis 
a legnagyobb rádióállomások köz
vetítették áz egésa, országba, rö
vid hullámkőn pedig Délameri-
kába és Eif|jróp;iba is átvitték. 

Az ünnepség pste 9 órakor kez
dődött. Azii bizottság, amely tu
datta Hoovfr elnökkel, hogy újra 
ő a republikánus elnökjelölt, 44 
tagból állti A bizottság elnöke 
Snell, netw yorki republikánus 
kongresszus! képviselő volt, aki a 
chicagói elljök.jelölő konvención 
is elnökölt.^ A vendégek között 
voltak a sz|nátus és a kongresz-
szns republikánus tagjainak több 
sége és a^ diplomáciai testület 
t a g j a i .  f j  . . .  

Hooter Ifftök be*zé<$ét az pg&iz 
világ nagy1 érdeklődéssel várta, 
miutárt^ylfHnvaló volt, hogy az 
elnök beszédében főleg a gazda
sági problémákról és a prohibició-
ról fog beszélni. 

Az elnök ünnepi beszédében 
kénytelen volt beismerni, hogy a 
prohibició, amelyről négy évvel 
ezelőtt azt állította, hogy az egy 
"nemes kísérlet",' amely sikerrel 
fog járni, teljesen csődött mon
dott és hogy a 18-ik alkotmány
módosítást a legrövidebb időn be
lül el kell törölni és ujabb, jobb 
törvénnyel kell helyettesíteni. 

Hoover beszédének a követke
zők voltak a főpontjai: 

1. Prohibició: Az italtörvényt 
meg kell változtatni és az egyes 
államoknak kell visszaadni a jo
got, hogy eldöntsék, szárazok 
vagy nedvesek akarnak-e lenni. 
A száraz államokat a szövetségi 
kormánynak megfelelő törvény-
nyel kell védelmeznie. A $aloon 
nem térhet vissza. 

2. Háborús adósságok. Ellene 
van az európai adósságok eltör
lésének, de nincs kifogása a reví
zió ellen, ha a redukálás folytán 
elvesztett, összegek megtérülnek 
az amerikai gazdasági elet fel
lendülése folytán. 

3. Munkanélküli segély: Az 
egyes államoknak és városoknak 
kell segiteni nélkülözőikön. Elle
ne van a "húsosfazék törvények-
nek" és csak olyan közmunkákat 
akar, amelyek önmagukat tör
lesztik és hasznot hajtók. 

4. Külpolitika: Újból sürget!, 
hogy a U. S. csatlakozzon a Világ 
bírósághoz "megfelelő fentartá-
sokkal". Állandó összeköttetést 
kell fentartani a külfölddel a vi
lágbéke megóvása céljából. Nem 
ismer el semmiféle erőszakos hó
dítás egy nemzet javára sem. 

5. Pénzügyek: A költségvetés
nek mindig egyensúlyban kell 
lennie. A legszigorúbb takarékos
ság híve. Revízió alá kell venni a 
jelenlegi adókat, ha azok "veszé
lyeztetnék az ipart és kereskedel
met. és hátráltatnák a munkanél
küliség csökenését". 

6. Vámpolitika: Ragaszkodik a 
védvámos rendszerhez,, az eddigi 
formában. 

7. Farmsegély: n Továbbra is 
fenn akarja tartani a Farm Re
lief Boardot. Összhangzásba kell 
hozni a szövetségi, állami és köz
ségi farmeradókat, a túladóztatás 
elkerülése céljából. 

UJ TEMETKEZÉSI INTÉZET 
NYÍLT MEG CAMPBELLBEN 

Putko-Rich-Wasko cég alatt a 
napokban uj temetkezési intézet 
nyílt meg Oamp'bellben a 12-ik 
utcában. Az intézet a legmoder
nebbül van fölszerelve. A cég el
vállal a legegyszerűbb és legdí
szesebb temetések rendezését "a 
legjutányosabb árak mellett.' A 
cég alkalmazottai beszélik az ön 
anyanyelvét és ha kívánja teme
tési szertartását intézetükben el
végeztetik. Az intézet a legjobb 
kellékekkel van fölszerelve. A hi
vatal nyitva van, minden időben. 
24 órás mentő szolgálatot is tarta
nak naponta Campbell város la
kosságához mérten. 

BJUDOBPOan SZÖVETSÉG 

A Bridgeporti Szövetség hely
beli osztályának tagjaival tuda
tom, hogy a jövő vasárnapi gyű
lésünkön minden tag tártsa köte
lességének megjelenni, mert na
gyon fontos ügyek kerülnek tár
gyalás alá, amelyek ha el-nem in
téztetnek, akkor; előfordulht^t^^ 
az eset^ hogy a tagoknak tag^i 
dijaikul* valanielyik hónapra két
szer kell majd 'megfizetniük. Te
hát, hogy ez eV& ne forduljon, 
azért kell az aászes tagoknak a 
gyűlésen megjelenni. 

Lovas Lajos, elnök. 
Beteg tagok: Ajvász Márton 

246 Elm st., Struthers. Vezse Ist
ván 2130 Donald ave. —Betegség 
az ügykezelőnél jelentendő: 1734 
tiillima* st. Telelőn száma 92941. ' nőnként. 

BOARDMAN IS RÉSZESÜL 
LESZÁLLÍTOTT GÁZBAN 

George W. Ilorsley, az East 
Ohio Gas Co. manageré' kijelen
tette, hogy a Boardman Town-
shipen lakók is ugyanolyan le
szállított áru gázban részesülnek, 
mint Youngstown és pedig a kö
vetkező folytatólagos díjszabást 
fizetik: 300 köbláb gázért 83 cen
tet, ezen felül minden ezer köb
lábért 50 centet. Ez 5 cent árle
szállítást jelent a fogyasztóknak 
5,000 köblábig. Ezen felül 10 cent 
árleszállításban részesülnek a fo
gyasztók minden ezer köblábnál. 

Patronázsok, jótékony célú in
tézmények és templomok három 
cent árengedményben részesül
nek. 

A SZERELEM VISZ A SÍRBA. 

Lorena Cautti 21 évés, 101 
Worthington streeti lakos szerel
mi bánatában ismeretlen méreg
gel megmérgezte magát. Az sze
rencsétlen leányt beszállították a 
St. Elizabeth's kórházba, ahol 
gyomormosást alkalmaztak a leá
nyon. Állapota kielégítő. -

KÉT ÉS FÉL CENTTEL 
DRÁGULT A GAZOLIN 
"1 

Alig két hete, hogy a gazolin 
ára leszállott, most ismét arról 
kell beszámolnunk, hogy a gazo
lin ára a mult szombaton ismét 
emelkedett..xA rendes motor ga
zolin ára 18' és fél cent, az ethyl 
gazolin ára 20 és fél cent gallo-

A vas drágul — 
lesz több munka 

További kedvező jelentések ér. 
keznek a munkaviszonyok némi 
javulásáról. — A tőzsdei árfolya
mok további emelkedést mutatnak 

Diadalt arattak 
a magyar atléták 

á wsgy&tk a 9-ik helyre küzdőt-
ték fel magukat. — A los ange-

SAsi világverseny mérlege. 

YÍ.Vf 

A munkaalkalmak javulásával 
a tőzsdei árfolyamok is szöknek 
fölfelé és viszont a munkaalkal
mak hanyatlásával az árfolyamok 
morzsolódnak. Most már a har
madik hete a tőzsdei árfolyamok 
emelkedésével egyidejűleg a mun 
kaalkalmak, ha nem is a normá
lis mederben és minden városban, 
de észrevehetőleg némi javulást 
mutatnak. , 

A munkaalkalmak közeli javu
lásának legjobb jele, — különö
sen a vas- és acéliparban, — hogy 
a nyers és öreg vas hirtelen ár
emelkedést mutat. Chicagóban a 
nyersvas 50 centtől $l-ig emelke
dett tonnánként, Pittsburghban 
50 centtel. Az árak barometer 
rendszerűek: ha emelkednek, az 
azt jelenti, hogy több a rendelés, 
ha leszállanak, kevesebbett jelent. 
A nyersvas ára egész nyáron át 
hanyatlott lefelé, csak most emel
kedett. Javulás azonban csak 
szeptemberre várható. 

Kisebb javulás azonban* inkr 

most érezhető. A Republic Steel 
warreni telepén némi javulás 
érezhető. 

-Az ország vas- és acélműveiben 
a munka 10-21 százalékos üzem-
menetű. A chicagói körzetben leg
rosszabb a munkaalkalom, 'Bir
mingham, Ala., Cleveland és Buf-
falóban a legjobb. A youngstowní 
körzetben 15 százalékos munka
teljesítménnyel működnek a vas
éi; acélgyárak. 1 ~ 

A Youngstown Sheet & Tube 
campbelli íelepe fölhalmozódott 
rendelés folytán 100 munkást 
hivott vissza rövidebb időre. 

A Pennsylvania Railroad vk-
suttársaság julius hó folyamán 
2000 alkalmazottját állította mun 
kába. Értesülésünk szerint a,tár
saság a legutóbbi napokban ismét 
1,000 munkást helyezett el külön
böző városokban. 

A tőzsde életrekeltésével a new 
yorki ügynökségi irodák is nagy 
lendületnek örvendenek, -i— ugy 
hogy több ezer alkalmazott nyert 
elh elyezést az ügynökségi írod á k -
ban. "• 

Salem, O.-ban a Mullins rész
vénytársaság $700,000-os rende
lést kapott szerszámgépekre. 
Ezen rendeléssel egyidejűleg a 
gyár 50 munkásji állított mun
kába. 

A Pennsylvaniai vasúttársaság 
is nagy emelkedést mutat' vasúti 
kocsik gyártásában. 

Philadelphia, Pa.-i bankokban 
15 százalékos volt a csekk-forga
lom a mult héten. v 

A pennsylvaniai textil gyárak, 
valamint a bányák kisebb-na
gyobb csoportokban vissaaiúvják 
munkásaikat. , ' 

Cleveland, O.-ban á szerszám
gyárak is-megkezdték miiködé-
Süket, ' 

St. Louis, Mo.-ból jobb üzlet
menetet jelentenek és a fém drá
gulását. 

H  ̂FÜRDÉS ÁLDOZATA 

"William King, 22 éves, 1517 W. 
Waverly avenuei lakos, több tár
sával fürödni ment a, Division-
liid mellé a Mahoning folyóba. 
Amidőn King javában úszta a 
folyót, görcsök fogták el és a sze
rencsétlen fiatalember elmerült a 
folyóban. A fuldokló fiu segítsé
gére siettek a barátok, akik vele 
voltak, de mire ők közelébe értek, 
a fiatalember eltűnt a folyó hab
jaiban. Néhány perc múlva tűz
oltók érkeztek a helyszínre és át
kutatták a folyót, de a fiatalem
ber holttestére nem akadtak. J": 

Los Angelesből jelentik — (a 
new yorki Magyar Újság tudósí
tása) : — Kilencvenötezer főnyi 
rekordközönség előtt folyt le az 
olimpiász záróünnepélye. Az utol
só versenynapon az 1500 méteres 
úszás, a regatta versenyek, kard
vívás; egyéni verseny, valamint a 
boxolás döntői folytak le. A két 
utolsó versenyszámban magyar 
versenyzők vitték el a világbaj
nokságot. — Pillér György lett a 
kardvívás egyéni világbajnoka. 
Ezáltal 10 pontot szerezve újra a 
magyar eredményhez. A kardví
vás csapatbajnokságát, mint azt . 
már megírtuk, szintén Magyaror
szág nyerte. " « 

A légsúlyú boxolás világbajno
ka Énekes István, a neves ma
gyar "európa-bajnok" lett, aki a 
döntőben nagyszerű küzdelem , 
után biztosan győzött Francisco 
Cabnnes mexicoi bajnokon. Ko
csis István neve után most immár 
második alkalommal viszi el ma
gyar boxoló az olimpiai bajnok
ságot. ^ 

(Folyt, a 3-ik oldalon.) 'I 

MAGYAR—MAQYA& EUJW I 
_______ V'l 

í 

Megtörtént, aminek nem sza
bad lett volna megtörténnie. Do-
bay Gusztáv 2630 Shirley Road-i 
magyar honfitársunk ellen elfo
gatási parancs lett kiadva, me
lyet Balog Ferenc, a nemrégen 
kínevezett west sidei magyar hus-
vizsgáló névaláírásával ellátott. 

Balog azzal vádolja Dobayt, 
hogy huscsarnokában az eladásra 

'kerülő hus nem volt hivatalosan 
megvizsgálva, melyet a további 
vizsgálat érdekében hivatalos bé
lyegzővel ellátta. Dobayt letartóz
tatták, de óvadék nélkül azonnaU 
szabadlábra helyezték. | 

VAKÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYE 

tt,' '"r, .A C> I 

A NAGYBIZOTTSÁG 
KÖSZÖNETE 

A Youngstown és Vidéki Ma
gyar Egyházak és Egyletek 
N a g y b i z o t t s á g a  k ö s z ö n e t e t  
mond mindazon ügybuzgó és 
fáradtsá|got nem ismerő nők
nek, gikik a Magyar Nap alkal
mával a gombjelvények és a 
táncteremben táncjegyek ela
dásával nagyban hozzájárultak 
a Magyar Nap anyagi sikeré
hez, mely "siker" eredménye a 
szegények és nincstelenek ka
rácsonyára lesz fordítva. 

HELYREIGAZÍTÁS 

Az Amerikai Magyar Hírlap 
mult heti számának Magyar 
Nap-i tudósításából kimaradt 
Kovács Miklósné adománya, — 
aki a legszeb magyar ruhát vi
selő magyar leány második di
ját : egy babát és harmadik di
ját: egy baba ruhát adományo. 
zott, — melyet e helyen kész
séggel helyreigazítunk, v 
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Joseph Onions és neje, 2228 
Goleta avenuei lakosok szabadsá
gukat a városon kívül töltötték. 
Amidőn hazatértek látták, hogy 
bútordarabjuk minden egyes fi
ókja át van kutatva, tartalmuk 
a földön szétszórva és több kü
lönböző tárgy hiányzik otthonuk
ból. A károsult házaspár feljelen
tést tett a rendőrségen, mely szé
leskörű nyomozást indított a b 
törő kézrekeritésére. 1 
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