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Jegyen senki sem kénytelen léfor-
Üitani azt, amit mi irunk. 

Megírjuk angolul és nragyarul. 
#- » 4 

Mult, számunkban az Esemé
nyek rovatban kommentáltuk, a 
régi református egyházban kihir
detett Mahoning megyei presby-

^ í " tery határozatot. 
Kommentáltuk pedig ttlért, 

J ' J Inert mi abból a magyarságra sé-
•i\ telmes dolgot értettünk. 
p-^ A hét elejttn felkeresett azon

ban Eev. F. 0. Leonard aki elnö-
1 íke volt annak az egyházmegyei 
f , bizottságnak, amely a régi refor-
p. taiátus egyházban az egyházme 
|. ' gye fegyelmi bizottságának hatá

rozatát felolvasta. 
Rev. Leonard természetesen a 

fniilt heti Események forditásá-
1 4 J^ál keresett feli 

Rev. Leona^l. fel világosított 
"bennünket, v hogy az egyházme
gyétől a legtávolabb áll, hogy 

• bárkit is kikergessen a Mahoning 
avenuei régi református egyház-

* községből. 
"Amit mi ott & magyar hitköz. 

jlégnek mondtuk, ugyanazt mond-
r tuk volna hasonló esetben ameri

kai angol nyelvű egyházközség 
, élőtt is" mondotta Rev. Leonard. 

T "A Mahoning Presbytery sen-
* iv Jrinek sem mondja, hogy "ha nem 

tetszik, kivül tágasabb". 
"Mi csak azt mondtuk, hogy 

iha valaki lelkiismeretével nem 
tudja összeegyeztetni az egyházi 
elöljáróság döntését, ugy a leg-

• jobban cselekszik, ha más egyhá 
feat keres, ahol megtalál ia a b'-
kés együttműködést a többi hí
vekkel." 

Ugyancsak biztosított Rev. Leo 
iiard arról, hogy az egyházme
gye nem kivan ia az angol nyelv 

. - előtérbe helyezését ennél a ma 
. gyar nvelvü egyháznál, nem ki-
• Ván yáltoztatni bevándorolt jma-

hazugról hozott szófeásair"" 
és hogy ebben a tekintetben sem 
toi sem változott hét év óta, am? 
kor az egyházmegye nevében ha 
fionló kijelentést tettek. 

Még hozzátette az amerika 
lelkész, hogy kár is volna váltó? 
tatni a magyar egyházközség ma 
gyár énekein, mert az őt is meg 
hatotta és megihlette. 

"Igazán szerettem hallgatni a 
'iiép énekét", mondotta. 

• # 

Nagyon örvendtünk, hogy Rév 
Leonardtól ezen kijelentéseke4 

hallottuk azért, mert mult het; 

' Eseményeinkben aggodalmunkat 
fejeztük ki az egyház jövőbeni 
magyar jePe<re felett. 

Magától értetődik, hogy ha qp 
egyházmegye, amelyhez tartozik 
a régi református egyház, ilyer 
álláspontot foglal, akkor mi sz1' 
vesen megígértük Rev. Leonard-
nak, hogy múltkori cikkünké' 
ilyen irányban helyesbbitjük., 
^ : * * * 
,Ia "Events" column of 

last week's issue we commented 
on the decision of the Mahonin^ 
Presbytery readin the' ol# re
formed church. 

We made our comments because 
we interpreted some parts of't hi? 
decision as harmful to the Hun-

V garians. 

At the beginning of this week 
. however, tlie Rev. P. 0. Leonard 

. who acted as chairman of tlK 
^ committee which presented .the 

' decision of the judiciary com
mittee of the Presbytery, at the 
old reformed church, called 
on me. { , ; 

Rev. Leonard fift&iraíly hfld a 
translation of last week's'Events' 

The Rev. Leonard made it clear 
to us, that it is furthest from the 
minds of the Presbytery to ehase 
anybody from the old reformed 

I church in Mahoning Ave. 
""What we have stated to the 

W ;t ; IIU n g a r i a n congregation is 
"Í V :^'r i: iden"cai  -^th what we would 
• * * . } * have said iri an English speaking 

^ American párisi^ under sisfiilár 
í \i^cii^úiitótaiicesJ^ i' cÉ<Pv. Leoiiárd 

r  ̂sam. 
f <" f ' M*-* ** 
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óvintézkedések 
a banditák ellen 

A betörések és rablások legjobb 
ellenszere: a világosság. —Vilá
gítsuk ki udvarainkat, gará

zsainkat és külépületeinket. ; 

Jltalános mozgalom indult meg 
orszHo.szort^, lioyry mikepen le
hetne csökkenteni a .nagy uiőr-
lt'*l<ben elharapódzott i'jjeli hetö-
r«'sek és rabhisok számát? 

Youngstownbíin az Klectrical 
League of Voungstown. rnolynek 
hivatalos helyisége az Ohio Edi
son épület'''hen van,. kezdeménye
ző.je íva óvóintí'zkedéai akciónak. 

Ezen célból az Electrical League 
"Home Protection Week" — 
"Otthont megóvó hetet'' rendez, 
melynek határideje december hó 
3-án, szombaton lejár. 

A liga, — hogy akcióját siker 
koronázza, — kéri a háztulajdo
nosokat és a lakókat, hogy az ak
ció hetében és ezen határidón tul 
is, éjjelen át hagyják kivilágítva 
udvaraikat, .lépcsőházaikat és íra-
rázstfikat. 

Ezen kivilágitáfi pénzbe keriil. 
— mondja a liga, — de. né saj
náljuk azt a pár centet, inert 
megéri a közbiztonság érdedeké
ben, hogy a rablások és éj jeli be
törések számát esőken í«ük vá
rosunkban. 

A VÁROSI POLGÁRI KÖR 
SZOMBATI GYŰLÉSÉBŐL 

A Városi Magyar Polgári Kör 
szombaton e*te tartotta , rendes 
rfyyi.iCVöJ^HÚt Ííltyán ott
honban gvél' számn tagsAg jelen-
' étében. 

Neményi Miklós Ernő elnök 
— Mixich Gáspár titkár jegyző
könyvi felolvasása után — beszá-
-nolt a mult hónap fontosabb ese-
•nényeiről, köztük a lezajlott vá-
^sztásról. Gyitb's bezárása ntán 
barátságos eszmecsere fejlődött 
ki a kör tagjai között. 

A kör legközelebbi gyűlését 
'anuár utolsó szombatján tartja, 
amidőn uj tisztviselők választását 
ejti meg. 

f'v 

4? MahoningPresbytery 

Barátja meglőtte 
—• játék közben 

tells none "if you don't like it 
vou can go out." 

"What we have said is that it 
would be better for those who 
conscientiously 'could not submit 
(or agree) with the decision of 
the constitutional authority of 
the church to find another place 
of worship where they can have 
peaceful cooperation sdth other 
members". 1 ^ 

The Rev. Leonard also assured 
us that t he'Mahoning Presbytery 
does not wish to force the 
English language at this Hun
garian church and does not wish 
*o change the customs of the em
igrant Hungarians which they 
have brought with, them and that 
in this respect nothing has hap
pened to change in any way simi
lar expressions made by the 
Presbytery, about seven years 
ago. v ' 

The American pastor added 
that it would be a pity to change 
the Hungarian hymns of this 
Hungarian congregation and how 
they have inspired him. 
"I was delighted in heating ^he 

people sing", he said. 
• • 

i 'We are very glad hear 
these expression from the Rev. 
Leonard because, they dispel our 
fears for the Hungarian charac
ter of'this church as- expressed 
m our 11 Events" last week. • * 

It is but natural that in view 
of the position taken by the 
Presbytery we have promised the 
Rev.' Ijeoaard- to correct * bur 
-'Eténts^ of last weiek in c*m-
formity with it. " 

Sompiák János 

iBorzal mas szerencséti enség ját
szódott le november 28-án, hét
főn este 8:lö-kor városunkhoz 
közel fekvő Warren, O.-ban, mely 
gyászba borított ugy Warrenban, 
mint Youngstownban és a kör
nyéken jól ismert és közkedvelt 
magyar házaspárt: Sompiák Mi
hály és neje szül. Drnga Juliska 
104(> East ávenuei lakosokat. 

Som piák Mihály és neje János 
nevii 12 éves fiaesk/ija ötödma
gával elment Lawrence Foreman 
12 éves. 1484 Xiles roadi játszó-
pajtásának lakására, ahol külön
böző társasjátékokkal töltötték 
idejüket. A fiu-barátok: Lawren
ce Foreman, Sompiák János, Sa
muel Foreman, Chuck Miller és 
Guy Treater a legbarátságosabb 
hangulatban töltötték az tételi 
órákat, amidőn jne&unták a ját-
Mzá&^rJkifeJé indultak a tx^ktUiól, 
de mielőtt még a szobát elhagy
ták volna, Lawrence Foreman 12 
éves fiúcska fölkapott a szoba 
egyik disz-szekrényén heverő re
volvert és játszópajtásaihoz igv 
szóllott: "nézzetek rám". Ebben 
a pilanatban a .22 kaliberű re
volver'ravasza elsült és a golvé 
a kis Sompiák Jánost fején talál
va, a bal füle tövén hatolt be." 

A kis Sompiák Jánost Carl 
A. Foreman azonnal beszállította 
a warreni City Hospital-ba, ahol 
rettenetes kinok közepette ked
den hajnali 2:30-kor visszaadta 
ártatlan lelkét a Teremtőnek, 

Somplák-család iránt nemcsak 
Warren és környékén, de itt 
Youngstownban is nagy részvét 
nyilvánul meg. — Alig egy 
évvel ezelőtt a tragikusan el
hunyt kis fiuéska leánytestvére: 
Juliska férjhez ment idb. Szú
nyog István és neje 323 Pyatt 
streeti lakosok fiához: Istvánhoz. 
Szunyogék régi előfizetői az 
Amerikai JVIagyar Hírlapnak;.: 

A tragikus halált halt magyar 
fiucskának adjon a rideg föld 
nyugodt pihenést, az összetört 
lelkű szülőknek gyógyírt bánatos 
szivükre. 

E. C. CLUB MULATSÁGA 
WARDS BAKERY HALLBAN 

A Független ; Egyház •> égisze 
alatt működő Magyar Cultur 
Club,- mely idei programjára a 
magyar nemzet. ;történetének ta
nulását tűzte ki, december lÓ-én, 
mintegy szezonnyitó ismerkedé
sül, táncmulatságot rendez a 
Wards Bakery Hallban (Maho
ning ave). V 

Erre az alkalomra & váróa egy 
igen népszerű és jó zenekarát a 
— ".Brunswick Night-Hawks"-J 
szerződtették le. ; % 

A fiatalság nagy várakozással 
tekint e sikeresnek ígérkező al
kalom elé, melynek jegyeit 35 éo 
25 centes áron árusítják a klub 
tagjai. 
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November 23-án tartotta 
•'•V -r-k * • *. ' 

' gyűlését a. Nagybizottság 
Özazhátan jelentkeztek karácsonyi segélyért. — Decem
ber 19-éh tartandó gyűlésen, lesz megállapítva a kiutalan
dó segély öBszege. — A Nagybizottság $50 értékben ren
delt könyveket a McMillen Reuben könyvtár részére 

A Yoiingst^wn és Vidéki Egy
házak és Egyletek Nagybizottsá
ga november|23-án ^'ste tartotta 
rendes gyűlést, nielj'nek lefolyá
sáról Mixich Cláspár titkár alábbi 
jelentése szá»iol bé: * , 

Habodász. Gusztáv elnök meg
nyitja a gyűlést és felkéri a tit
kárt a jelenlevők névsorának 
megállapításaira. Titkár meir ál
lapítja, hogy jelen van 16 testü
let 27 képviselővel. 

Nt. Borsy-Kerekes György je
lentést tesz arról, hogy átnézte 
a helybeli McMillen Reuben nyil
vános ingyeA könyvtár ma«rvar 
könyvállományát és azt megle
hetősen hiányos állapotban ta
lálta; ajánlja,' hogy a Nagy bi
zottság lépjen összeköttetésbe a 
budapesten székelő Magyarok Vi
lágszövetségével, melynek utján 
20-25 százaléik kedvezményben 
részesül, ha íiltaluk megrendel' 
Csonkamagyatország uj irodalmi 
társadalmi st$. regényeket, vala
mint eo;y Magvai-Anj^ot és egy 
Angol-Magvaf szótá rt. Tóvábbá 
jelenti, hogy a könyvtár a jelen
legi körülmények között nem ké
pes a megigórt f>0 dollárt magyar 
könyvek bealterzésére kiutalni. 
Gyűlés egyhaJ^iulag megbízta Nt. 

lelitek meg a magyar '-.asszonyok 
a varró-délutánon; kéri azon ma
gyar -asszonyokat, akik eddig 
még nem vettek részt ezeken a 
varró-délutánokon, csatlakozza
nak a magyar nők jótékony ni un
kájához és jöjjenek el csütörtö
kön délután egy órakor az emlí
tett varró-délutánra az Ohio Oa> 
Co. régi épületébe. 

A gyűlésen megjelent Bodnár 
Lajos és Báthory András, akik 
bejelentették, hogy a munkanél
küliek Washingtonba való gya
loglásuk közben Y oungstownon 
keresztül mennek, kérik, hogy a 
Nagybizottság támogassa őket, 
11. m. élelmiszer, ruha és szállás
sal. Gyűlés ezen ügyet egyhangú
lag levette a napirendről. 

A karácsonyi szegény magyar 
családokat segélyező bizottsága 
nevében Nt. Uorsy-Kerekes tesz 
jelentést; bejelenti, hogy 106 
egyén jelentkezett segélyért; A 
bizottság ajánlja, hogy a kifize
tendő összegből magános egyének 
a felét, kapják annak a segély
összegnek, amit a családosok 
kapnak. Minden jelentkező azon 
egyháztól, illetve egylettől fogja 
a segélyt készpénzben kapui, 
amelyiknél igényét bejelentette. 

TÜDŐVÉSZ ELLEN KÜZDŐ 
ORfíZ, JiaYES. FELHÍVÁSA 

Vásároljuk az egyesület jóté
konysági bélyegeit. — Ragasszuk 
leveleinkre a rend. bélyegen kivül 

Nap-nap után halljuk a rádión 
továbbított kérelmet, melyet a 
Tüdővész Ellen Küzdő Országos 
Egyesület érdekében elismert fér
fiak és nők tesznek országszerte. 

Miköztünk magyarok között 
éppúgy szedi áldozatait a tüdő-
vész ,mint bármely más nemzet 
között, épp azért saját honfitár
sainkon is segítünk, ha néhány 
bélyeget veszünk azokból a szere
tet és könyörületet hirdető kis 
jelképekből, melyek révén a be
folyt összeg arra a nemes célra 
lesz fordítva, hogy akit megmen
teni lehet, megmentsünk, mások
nak viszont enyhülést és ápolást 
biztosítsunk. Van aki csak egy 
bélyeget vehet, de az is éppúgy 
segit, mert a centekből lesz a dol
lár. Azért ne utasítsa vissza sen
ki sem a segítséget, hiszen min
denki centjével meg vannak elé
gedve. mert az egyesület nemes-
célja lebeg szemünk előtt. Ma 
egyik, holnap a másik van kitéve 
ennek veszedelmes betegségnek, 
ftegitsiink rajtuk. 

SZT. ISTVÁN EGYLET 
RENDES HAVI GYŰLÉSE 

Rorsy-Kerekeai. hogv $50 erejéig Gyűlés a jelentést tudomásul ve 
haladékt-alanw rendelje meg a 
lent említett magyar könyveket.' 

Elnök bejelenti, hogy novem
ber 6-án a Szt. István puhalabda 
csapat bankettjén titkárral egy-
gyi'itt résztvett. Gyűlés a bejelen
tést tudomásul vette. 

Horváth Antal né jelenti, hogy 
a youngstowni magyar nők **ddig 
három varró-délutánt tartottak a 
régi Ohio Gas Co. épületében, ahol 
a Vörös Kereszt részére gyerioek-
ruhákat varrnak, melyek szegény 
gyermekek között keriilnok ki
osztásra. Eddig minden csütör
tökön délután széj) számban je-

Most vasárnap déluíán 2 órai 
kezdettel tartja a Szt. Tstvár 
Egylet rendes havi gyűlését. Ké-
ren a tagokat, hogy ezen a gyűlé
sen minél nagyobb számban meg
jelenni szíveskedjenek, mert ezer szi, illetve jóváhagvja. A kiuta-

ísmm -w-?flr-ater"r-ctwsib(Tt-a »•*!«&*•*.«***. 
hó 19-éi, Mte 7 órakor a Kossuth I »»'« kír*m mind 

azon tagtársakat, akik tehetik, 
jelenjenek meg a gyűlésen. 

gya-Körben tartandó bizottsági 
lésen lesz megállapítva. 

Kovács Miklós kéri a gyűlést, 
hogy adjon ajánló levelet Brogli 
Ferencnek, aki deputi sheriff-nek 
pályázik, valamint Mező Kálmán 
szabadlábra helyezése ügyében is 
adjon ajánló levelet a Board of 
Parole-hoz. Gyűlés a kérelmet 
magáévá tette és az ajánló leve
leket kiadta. 

Több tárgy nem lévén elnök 
az ülést bezárta. 

FERENCEST A MAGYAR 
GÖR. KATHOLIKUSOKNÁL 

Kedves ünnepély színhelye lesz 
december hó 4-én, vasárnap este 
a Szt. György g. kath. hitközség 
templom alatti terme, ahol az 
egyháztagok ünnepelni fogják es
te hét órai kezdettel az egyház 
Ferenc nevű tagjait. Az estén az 
egyház ifjúsága "Jeremiás siral
mai" cimen kitűnő bohózatot ad 
elő, melyet Tóth János kántor ta* 
nitott be és rendezi. 

Az estély sikerét nagyban biz
tosítja az a tény is, hogy Takács 
Ferenc gazdaságának egyik hí
zott sertését ajándékozta az egy
háznak, melyből az ügyes szakács
nők ízletes vacsorát készitenek. 

Az ünnepélyre, — melyen be
lépő dij nem lesz — a rendezőség 
szeretettel meghívja városunk és 
környéke magyarságát*; -i :  ^ 

A BEZÁRÁS VESZEDELME 
FENYEGETI AZ ISKOLÁK AT 

JELENTÉSEK SZERINT 
JAVULNAK A VISZONYOK 

•* Mahoning megye tizennyolc 
nyilvános iskoláját újév után a 
bezárás veszedelme fenyegeti, — 
mely veszedelem a nagy pénzte
lenségnek tudható be. Ha az ál
lam gyorssegély kiutalással nem 
lép közbe, akkor 8,500 farmai 
gyermek marad iskolai képesítés 
nélkül. 

KÉRELEM! 

Kérjük am ofatfóiakftt, kik-
tttk tlőflMtén ttág kjál*, Üfrit* 
kedjeuek ast XMitUfeb utftiJKftiii. 

Az American Federation óf 
Labor jelentése szerint ez év má
sodik felében a munkanélküliek 
száma fél millióval csökkent, ami 
az országban beállott jobb mun
kaviszonyoknak tulajdonitható. 

Follansbee, W. Va.-ban 400 
munkás állott munkába az ottani 
pléh-gyárban, mely hat hónapon 
keresztül zárva volt. Ebben a 
gyárban a fölvételnél a nős em-
Jbe-^k előnyben részesültek. 

(•lev.1 ind. O.-ban az Eaton 
Mfg. Co. gyártelep némely osz
tályain két. turru-hau, éjjel-nap
pali beosztással- dolgoztuk a mun
kások. 

Pittsburgh, Pa.-ban a Thomas 
Spacing €0. nagy megrendelése
ket kapott Oroszországból, az 
szovjet kormánytól az Uraiban 
elhelyezett acélgyára k részére. 

A Buick Motor Oo. megkezdte 
uj modellü autójának gvártását. 
A gyár munkásainak jelenlegi 
létszáma 10,000 ember.. 

Osupán az acéliparban nem ve
hető észre a munkaviszonvok ja
vulása. \ ;  ' •' 

Felhívom Ádám Annát. Bafns-
kó Margitot és Pintér Vilmost, 
hogy ezen a gyűlésen a nagyosz
tályba átlépni szíveskedjenek. 

Függesztetett-: Molnár János 3 
havi hátralékkal, kérem, jelenjen 
meg — személyesen — a gyűlé
sen. mert. mások által beküldött 
tagdij nem lesz elfogadva. Töröl
ve lettek': Benish István, ifj. Be-
nish András és Tóth Erzsébet 4-4 
havi hátralékkal. 

Beteg tagjaink; Mixich Gás-
párne 441 Pasadena avé. Ivish 
Andrásné 216 Crescent sh Pin
tér Mártonné 3008 South ave. 
Mátyási József Early Rd. és Du
dái Józsefné 1722 Silliman st. — 
Betegség a titkárnál jelentendő 
1706 Oak st. Tel. 30869. 

Góber, titkár. 

GYŰLÉS 
A Campbelli Amerikai Magyar 

Polgári ICör december hó 4-én, 
délután 2 órai kezdettel tartja 
rendes havi gyűlését. A polgár
társak kéretnek, hogy ezen a fon
tos gyűlésen megjelenni szivei 
kedjenek. Ezen. a gyűlésen lesz 
megvil^stva a tűxtikar az 1933. 
évre. A Wr je«y*ój® 

AUTÖELGÁZOLÁS ÁLDOZATA 
BELEHALT SÚLYOS SEREIBE 
7 J .  O. Zimmer 32 E. Avondale 

avenuei lakos autójával nekiment 
Mliller Dávid 57 éves, 572 West 
Madison avenuei lakos autójá
nak. Az összeütközés következté
ben Miiller súlyos agyrázkódást 
és belső sérüléseket szenvedett. 
Beszállították a St. Elizabethe's 
kórházba, ahol harmadnapra be
lehalt súlyos sérülésébe. Zimmer 
ellen hanyag autóhajtás cimen 
megindult az eljárás. 

Zimmer halállal végződő autó
balesete a 21-ik az 1932-ik évben. 
Az 1931-ik év ugyanezen idősza
kában 33 és 1930-ban 40 volt a 
halálos kimenetelű autóbalesetek 
száma. , 

Munkanélküliek | 
' negély-törvénye 

Wisconsin állam as első, mely 
törvényt hozott a munkanélküliek 
segélyezésére. — A törvény 

jftlius 1-én lép életbe. 

Az Unió államai közül az el»ő 
Wisconsin állam, amely törvényt 
hozott a munkanélküliek segélye
zésére. Ezt a segélyt nem jóté
konyság, vagy alamizsna, sem 
pedig állami segély alakjában 
akarja létrehozni a törvény, ha
nem a mnnkaadókat kényszeríti, 
hogy elboesájtott. vagy leteft 
munkásaiknak segélyt aljúnak. 

A törvény szerint a munka
adóknak a kifizetett fizetések 
két százalékát az államnál a se
gélyalapra kell befizetni és ebből 
az alapból az állam a munkanél* 
külieknek utolsó fizetésük felét, 
minimálisan heti 10 dollárt ad 
segélyként. A segélv legfeljebb 
10 hétig jár. 

A törvény Válójában jú
lius 1-én lép életbe, addig próba
időre a munkaadókra bizták. — 
hogy másképen próbálják mun* 
kanélkülieik $e$élye&é«ét meg
oldani. 

Ilaroht M. G rove tanár, a Wis

consin i törvényhozó testület tagi 
ja és a törvény megalkotója sze
rint ez a törvény jogos és hasz
nos lesz. 

"A munkások, akik saját hibá
jukon kivül elvesztik münkáju-
kat. nem alamizsnát, de jogos 
segélyt kell. hogy kapjanak. A 
gyárak felvirágoztatásában ne
kik legalább annyi részük van. 
mint a részvényeseidnek,, vagy a" 
tőkebefektetőknek. Ha a munka* 
adók segélyt kényszerülnek adni, 
akkor igyekezni fognak a műn* 
kanélküliséget megszüntetni és 
legalább ann3'it fognak ezzel a 
problémával foglalkozni, mint 
amennyit a termelést gyorsító és 
munkaerőt spóroló gépek felálli-
tásával foglalkoznak." 

SZÍVBAJ OKOZTA HALÁLÁT 
A HIPPODROME SZÍNHÁZBAN 

Elmer Elliot 25 éves, 725 High 
Streeti lakos a Hippodrome moz-
gó-szinház mosdó-szobájában hir
telen rossaul lett Elliotot a St. 
Elizabeth's kórházba szállították, 
de mire odaértek vele, az orvosok 
csak a beállott halált tudták kon
statálni a szerencsétlen emberes. 
Szívbaj következtében meghalt. 

MAGYAR FIUK MÉRKŐZÉSE 
A MAHONING VALLEY-VBZ, 
November hó 24-én, szép össz

játék színhelye volt a Harrison 
Field, ahol a West Sidei football 
csapat, mely magyar fiukból van 
összeállítva, mérkőzött a Maho
ning Valley csapattak. 

Az eredmény, mely 1:1 arány* 
ban döntetlenül végződött, kelle
mes látványt nyújtott a nagyszá- :  

mii magyar közönségnek. A kö- > 
zönség buzdító kiáltása és tapsa j 
nagyban hozzájárult a magyar £ 
fink fenomén játékához. ' 1 

A magyar csapat kiváló tréne-
re és managere Németh István, 
aki a sport-technika legprecízebb 
szabályaival felruházva és kiké- y? 
pezve állította ki a magyar csa
patot a pályára. 

Kerjiik a magyar közönséget, A 
hogy a legközelebbi mérkőzés al
kalmával még nagyobb számban -A 
vegyen részt a mérkőzésen, mely ; 
megjelenéssel nagyban hozzájá
rul a mag var fiuk ambciőzus já-
tékáhot és győzelméhez; . ^ : "Jj 

# 

A West Sidei magyar football 
csapat most vasárnap délután 
Barberton O.-ban játszik az otta
ni magyar csapattal. Azon sport- ' 
kedvelők, akik ezen mérkőzésen 
résztvenni óhajtanak, bővebb 
felvilágosításért forduljanak Né- r 

meth Ferenchez. Telefon 92358. * 

MEGSZAVAZZÁK MÁR 
A S%-0* Sttt OTiBTiliS 

Garner, a kongresszus alelnö
ke és az Államok jövő alel
nöke kijelentette, hogy a képvi-
stlőfei* elfogadja a sör fi
ra *4*t«fcozó előttrjeM&C a 
ttoat decemberben Ssssettlő kon
gresszusi ülésstak alatt. 
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