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' . The Ides of . March are 
• approaching. The grand com

mittee of the United Hungarian 
Churches avid Societies will com
memorate March 15th 1848 again 
this year. 

iPor us Americanized Magyar-
./ born thif one day in the year 

seems to call not only for a simple 
celebration of the day, when 
Hungarian youths touched by a 
breath of liberty proclaimed the 
famous manifesto of freedom on 
the steps of Hungary's National1 

^ #Muzeum in Budapest, but it calls 
v|' -för'more. 
„V Ön the Ides of March we sort 
^ of unconsciously remember our 
fi origin, remember the strain oi 

Magyar blood which flow's in our 
Veins, remember those who we 
left behind, remember on.' 
brothers and sisters across the 
sea. 

The Ides of March in America 
'^j|e a testimonial to our Magyar 
d|scent. 
" For this reason we make an 
appeal now to our young people 
to attend this year's celebration 
of the Ides of March in Centra! 
Auditorium on March 19th. 
We hope to see the second and 
even the third generation there. 
It'will be worth your while to 
come. We ask the parents not to 
leave the children home. Let 
them feel on at least this one day 
in the year, that in them is the 
same spirit which moved our 
forefathers to liberty, equality 
Jt&d brotherly love. 

"Come young people. Don't for
get the dati:;- . 
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?Was "about time that 
Something was done about the 
traffic in bank and savings and 
loan pass books. A large number 
of our people are depositors in 
the Dollar and City banks or in 
the Home, Federal and Central 

It" savings and loan associations. 
Many of our people with money 
in these financial institutions 

' ^ have been forced to live M on 
" 

r 4 very few have sold thei; 
pass books. Others don't know 
that they could raise money on 
all or part of it. There are many, 
who while this depression lasts 
would and could go to visit their 
homeland and live there on land 
they purchased with dollars sent 
home from here in better times. 

As long as the traffic in pass 
books was not supervised wé 
did not urge anyone to sell their 
books, we do not urge it now. 
Those who buy your books 
expect that when conditions turn 
to normal again pass books 
bought at a discount will yield 
handsome profits. If, however, 
anybody should need money 

'''now, hé can sell the pass book 
at prices fixed by the law of 
supply and demand. These prices 
are now public and pass-books 
-are handled by licensed brokers. 
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BANK HIVATALNOK 

flENYHÉRT IMRE VÉDIK ft BANK 
KÖNYV ÉRTÉKÉTI 

, J Ezentúl csak engedélyezet* 
brókerek utján lehet köny
vet eladni vagy venni. — Az 
árakat az amerikai lapok 

naponta közlik ; 

(James Minehart) 
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Two types ftf immigrants 
played prominent part in the 
dastardly attempt to murder 
Shresident-elect Roosevelt. 

The potential killer Zangara, a 
Cffacked brained 1 Italian-Ameri
can represents an infestimaly 
small percentage of the Ameri
canized immigrants in the United 
States. 

One of the victims Mayor 
~ Cermak of Chicago represents 
the great mass of immigrants 
who became Americans, parti
cipates in the constructive prog
ress of this nation and who are 
the most law abiding citizens 
of this country. 
í ^ Since no one can dispute the 
above statements we hope that 
we may be judged by the high 
standard of Mayor Cermak and 
not by the cowardly anarchistic 
act of Zangara. 
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Ha még nincs egyletben, 
#r. 

soha sem késó 

Menyhért Imre, youngstowni 
születésü, de magyar származá
sú fiatalember, rhagyarul beszélő 
banktisztviselő Youngstownban. 
Menyhért a Union National 
Bankban,. Youngstown.. legna
gyobb bankjában, teljesít pénz* 
tárosi szolgálatot és minden te
kintetben rendelkezésére, áll az 
őt felkereső magyaroknak. 
.. Menyhért 15 év óta banktiszt
viselő. . Azelőtt. a Commercial 
Bank helyettes pénztárnoka volt 
és amikor ez a bank beolvadt a 
Union National Bankba, ő egyi
ke volt azoknak a keveseknek, 
akit átvettek. *: 
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Hétfőn Víeddi 
Steel Streethea 

egy 1-00 S3 

ei INAS" ITT LESZ 
HÉTEN YOUNPSTOWNBAN 
este a Mahoning: 'ífieatreben (líözel a 

Éerül színre először Youngstownban 
tékos teljesen magyar beszélő film. 

A DEMOKRATÁK 
f* * 

Február 28-án a Szent Ist
ván Otthonban megünneplik 
Roosevelt győzelmét. — Jó 
programról gondoskodnak. 

Húshagyó kedd estéjén*tartja 
a Mahoning Megyei Demokrata 
Klub győzelmi csirke paprikás 
vacsoráját a Szent István Ott
honban. A klub tagjai nagyban 
készülnek erre az eseményre és 
meghívják Mr. John J. Farrelit a 
Demokraták itteni vezérét és a 
párt több más előkelőségét. 

A vacsorát a klub asszonyai, 
Danish Józsefné vezetése ali-t 
fogják elkésziteni és a csitke 
paprikáson kívül minden egyéb 
jó lesz az asztalon, csak 25 cent
ért. 

A vacsora alatt és után kabaré 
program lesz, ének, tánc és zene
számokkal. A zenét ifj. Bunchy 
János zenekara fogja szolgál
tatni. 

A klub nagy bizottságot neve
zett ki legutóbb tartott gyűlésén 
a vacsora megrendezésére Má-
tyássy István elnök vezetése 
alatt. A vacsora bizottság el
nöke Danish József, tagjai közt1 

vannak: Buky Károly, Balaskó 
György Tausz Béla, Ress József, 
Balázs Ferenc, Veres Imre, Bor
boly János, Horváth Vilmos, 
Dr. Laurison Jenő, Dr. Schá-
ger Jenő, Schager Antal, Timkó 
József, N. Szabó István, Kiss 
András, Nehry Gábor, Morrison 
Lajos és Franks Ernő. 

Mióta bezárt bankjaink meg
nyíltak a korlátolt visszaváltási 
bankkönyvekben élénk forgalom 
indult meg. A bankkönyvek vé
telével és eladásával vagy cseré
lésével foglalkozók számi egyre 
nőtt. 

Most közbelépett az állam 
John W. Powers, youngstowni 
helyettes kereskedelmi igazgatj 
személyében, aki értesiti Leigh-
ninger megyei ügyészt, hogy o/. 
állami törvények értelmében aki 
bankkönyvek vételével vagy 'el
adásává! üzletszerüleg foglalko
zik, annak állami engedélyt kelj 
váltani és *0 ezer dolláros bond-' 
ot adni, hogy nem fog visszaélni, j 

A bankkönyvek árfolyamát á j, 
napilapokban minden nap k«"»rze 
kell tenni. 

A magyarok talán pétn js tud
ják, hogy eladhatják bankbetét 
könyveiket eleg jutányos áron 
vagy vehetnek aVvaf megfelelő 
dolgokat. 

Például lapunk mai számába.') 
hirdet a Federal Saving & Loh1} 
€o. egy jó farmát eladásra olcson 
% valószínűleg bevette mortgage*-
ben) például egy magyarnak van 
betéte a Federalban a pénzét 
iiem tudja kivenni, de megveheti 
rajta a farmát vagy lefizetheti 
bankkönyvével a felét Vagy ha" 

^ tlíncs Federal betétje, könyvet 
vehet körülbelül 65 centjével 
dollárját vagy elcserélheti más 
bankra szóló betétkönyvét Fede
ral könyvekre. Érdeklődjön a 
Federalnál. Egyes helyeken banic-
könyvekket a morgage-t is ld le
het fizetni. 

A legutóbbi árjegyzés a követ
kező: Dollár bank 70 cent. City 
Bank rendes 53 cent. City Bank 
Mutual Holding 35 cent. Federal 
Savings & Loan 63 cent. Home 
Savings & Loan 52 cent. Metro 

Az "L'rasági- In3 
lő, éneklő, pomp 
valóban megérd en 

jfCimü l>eszé-! lefesteni nem is lehet. Azt egy-
• mojíidarab szerűen látni kell, hogy -az em-

zt. hogy .1 ber igazán élvezhesse. 
magyarság aprajajiiagvja tekitit-| Az előadások este 6 órakor 
se meg. Bátran álpf.uk.- hogy eh- 'kezdődnekfolytatólagosak.,,, 
hez fogható képb^ még sohse i A magyarországi színművészet 
gyönyörködtünk éi Hz alól nem | színe-java, aCsortos Gyula, 
teszünk kivételt ja legjelesebb j Goth Sán|l "Jávor Pál, Kabos 
amerikai képekkelj szemben sent. Gyula, Szi^^C Ernő, a nők ré-

ISMÉT 
AKARTAK DOBNI 

JÚL KÉSZi)LNEl( 
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A darabot a magvarok által-is*'síéről pe Vraszti Mici, Feny-
nert Mahoning Theater ben. 1600 vesi Éva ' 'délyi Mici, Simo'i 
ATahoning Ave., « közel a Steel Marcsa í'."'iTprltak a legjobbal. 
Streethez, játszák hétfőn éajjced- A budapesti lapok azzal az üze-

den. A Youngstown, Campbell, nettel küldték ^nieriKaoa a ke-
Niles, Warren. líubbardsi , ma pet, hogy most látjuk majd meg, 
gyarság igazán kellemes .és nem milyen nagyra fejlődött e téren 
drága mulatságot szerezhet ma- is Magyarország. 
gának, ha megnézi. A gvernie-^ Kétségtelen, hogy a Édttuló-
keket ne hagyják otthon, a jegy san. lenyűgözően, kacagtatóán 
felnőtteknek csak 25 cent, gye' - magyar beszélő, daloló mozgó 
mekeknek 10 cent. kép előadásán ott lesz minden 

Amit a magvar v^zinmüvéaéét amerikai magyar és elragadtatva 
legjelesebb tagjai tudnak nyujta, ^^yörködik majd benne, hogy 

Dr. Sofranec polaiidi ottho
na ellen merényletet kísé
reltek meg. — Rálőttek a 

rendőrre is 
1" 
Sokan a magyarok kozul isme

rik t^r. Sofranec József, tót szár-
maz4$u chiropodistát, aki család
javai Polandon lakik. Vasárnap 
este fél tiz tájban Sofranecék ku
tyája dühösen ugatott a telek vé
gében fekvő völgy felé. Sofranec 
egyik lánya erre felhívta Wagner 
polandi marsait, éki csakhamar 
megérkezett. -

Amint a rendőr behajtott as 
udvarra, a bokrok közt neszt 
hallott. Arra fordította erős 
fényszóróját, amelynek világitá-
sábna két embert látott, amint 
futásnak eredtek. Wagner üldöz
ni kezdte őket, mire az egyik 
gyanús alak megfordult és ki-, 
ürítette revolverét Wagner irá
nyába. Az egyik golyó a rendőr 
fejét horzsolta, mire földre dob
ta magát és előkapva revolverét 
kétszer a menekülök után lőtt, 
de azok eltűntek a sűrű bokrok 
közt. - Wagner a házba ment, 
ahonan értesítettéi a sheriffet és 
csakhamar két deputy érkezett., 

uSJ-b'.'-^atták a kertet. Talál-
i«tK egy gyújtó zsinórt és egy 
obbantó gyutacsot, de a robbantó 

szert magát nem találták meg. 
A kertaljai uton egy automobil 
nyomai is mutatkoznak. 

Sofranec azt mondotta * ható
ság embereinek, hogy nemrégen 
több fenyegető levelet és telefon 

''ftfrprrtt- -atn H y 
tulajdonit, hogy dacára annak, 
hogy több Campbelli ember ta
núskodott egy ügyben amelyben 
egy volt. betege kártérítésért pe
relte be, mert . állítólag rosszul 
kezelte, a pert mégis Q nyerte 
meg. 

A nagybizottság csütörtök 
esti gyűlésén államtotta 

meg a gazdag müsoft. 

Mire ezek a sorok napvilágot 
látnak a nagybizottság, amely 
tegnap, csütörtökön este gyűlé
sezett, már elfogadta és megálla
pította az 'ider Március ünnepély 
műsorát. 

A műsor bizottság gyűlései* 
ről kiszivárgott, hogy az idei 
program megint jobb lesz, mint 
az elődje. Ez már szokás a mi 
youngstowni összmagyarság ál
tal rendezett márciusi ünnepé
lyeinken. 

Lapunk jövő számában majd 
leközöljük a teljes műsort. A je
lentkezők közt volt Orosz Fe
renc teljes zenekara, amely a 
program előtt és szünetben fog 
muzsikálni. Orosz felajánlotta 
tehetséges tanítványai közülJCq-
leszár Annust, Orosz Gizust, Ba 
lucs Sanyit, Fűzi Imrét, . Rev 
Jóskát és Bélát. 

A nagybizotts% ugyancsak j 
tárgyalta a cenzus ügyet is. Er
ről is majd jövő héten fogunk 
beszámolni. • k* ¥s 

ni ebben a százszázalékosat! Bu
dapesten készült, állandó derül:-. 

színjátékban, magyar szóban és 
[magyar dalokban milyen meste-1 A MUNKAHIÁNY 

• • í  
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FÉLTÉKENYSÉGí 
HALÁLT HOZOTT 

''1 

: rien nagyot, érdekeset, szivünk-1 
politan Savings 45 cent. Centra!.séget °k°20, pára,l*n módo" ját'!»ek kedveset nyújtott a niágyar 
Savings & Loan 25 cent. Persze'sZott kel)ben- a/t h,deS szavakkai | művészet ezzel a keppel. 
ezek az árak csak a régi betétek
re vonatkoznak. A bank megnyi
tások óta betett pénz 100 száza
lékos értékű mindenhol. 

Egy olasz mészáros efrágt* 
felesége nyakát. — Tizen* 

Rémes tettet követett el 
sárnap délelőtt George LaBellQi 
bogy 58 éves felesége, akivel 4^ ̂  
360 Division Streeti otthonában,1 y 
La Belle, aki egy három évvel 
ezelőtt történt baleset óta állán* > * -
dóan betegeskedett, azt képzelte^ 
hogy 58 éves felesége, akivel 45  ̂
évig élt boldog házasságban, és •"'<$ 
aki 14 gyermekkef" ajándékozta: ̂  
meg, megcsalja. n 

CZENE GÁBOR AZ ELNÖK 
A SZÖVETSÉGI FIÓKNÁL. 

K É R E L E M  
Lápunk szerkesztője, Neményi 

Miklós Ernő nagyon kéri magyar 
testvéreit, hogy 'a Vindicatömál, 
hacsak nem valami nagyon sür
gős ügyben, ne keressék fel. ... 

Az utóbbi időben annyian jár
nak hozzá munkát kérni, hogy 
nemcsak öt, de a szerkesztőség 
többi tagjait is zavarják munká
jukban. 

Neményi igyekezni fog lapunk 
városi irodájában: 408 W. Fede
ral St alatt lenni hétfőn és ked
den este öt és hat óra közt.. Ott 
szívesen rendelkezésére áll bár
kinek. Ha nem volna ott, az 
üzenetet Ress József szívesen át
veszi. 

O - -
Magyar pártolja a magyart 

Vasárnap tartotta ^rendes havi 
gyűlését az Amerikai Magy;»'-
(Bridgeportí) Szövetség young
stowni 16-ik osztálya. A gyűlé
sen Szabados János elnök lemon
dott, mert farmára költözik és a 
nagyobb távolság miatt nem 
ígérheti, hogy a gyűlésekre be
jár. í 

Szabados helyébe erre a tagol: 
megválasztották Czene Gábort 
elnöknek. Czene régi derék tagja 
a youngstowni magyar társada
lomnak, aki eddig is mindig be
csületesen részt vett minden jó 
magyar mozgalomban. 

Beteg tagok a héten: Wezsc 
István, 127 Tremble Ave. Camp
bell : Czene Gáborné, 254 Pasa
dena: Brogli János, *03 Oneta: 
Bodolai István, 1739 Silliman. 
Betegség az ügykezelőnél: Hu-
soczki Józsefnél, 1734 Silliman 
iSt. jelentendő. 

A LAP UJ C#M£ 

Dacára a többszöri figyelmez
tetésnek. még mindig sokar 
rosszul cimezfe ft nekünk szóló 
leveleket. 

Kérjük olvasóinkat, hogy fi
gyeljenek a szerkesztőség cí
mére : 

Amerikai Magyar Hírlap 
392 Norwood Ave., 
Youngstown, Ohio. 

Aki valamit személyesen óhajt, 
a lap részére leadni, legyen az 
hir, hirdetés, rendelés vagy pénz, 
azt beviheti városi irodánkba is 
a 408 West Federal St. alatt a 
Ress Music Store-ba. 

Laptársainkat is kérjük, ÉÉ 
még nem cserélték meg a Csere-
példány cimét, ugy kérjük, hogy 
azt mielőbb megtenni szívesked
jenek. 
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PÁRTOLJA HIRDETŐINKET 
Vegyen annál, aki nálunk hirdet 

A MP VII VnCA Féltékenységi rohamában a 69,: 
UliU I  l lpf lUOsl  éves ember nekirhoant a szeren* 

Felakasztotta magát Filc 
György, mert hosszú ideje 

nem dolgozott 

Annyira bántotta Filó György 
tót származású munkást, hogy 
már hónapok óta nem volt mun
kája a Republic Steel Corpora
tion telepén, ahol közel 30 évig 
dolgozott, hogy 393- Meadow 
Streeti otthonában mult pénte
ken felakasztotta magát. 

Filo 15 éves fia találta meg 
apja holttestét egy fáskamarában, 
amikor biciklijét akarta eltenni. 

A szerencsétlen ember, aki 58 
éves volt, már hetek óta búsko
mor volt, és többször mondotta 
családjának hogy kioltja életét, 
ha hamarosan nem kap' munkát. 

Filo több mint 30 éve lakott 
Youngstownban. Özvegyén kí
vül öt gyermeke, egy egy uno
kája gyászolják halálát. A gyár
ban villamos forrasztó volt. 

csétlen asszonynak, és egy élet 
késsel, amiyent a bucserek nyu-
zásra használnak, elvágta a n& 
nyakát. 

Az asszony sikoltására bero
hant egy velük lakó lányuk, d« 
már segíteni nem tudott. A 
szomszédok tették az őrjöngft 
öreg embert ártalmatlanná, mi« 
után a nagy vagdalkozásban a 
saját karján is sebet ejtett. Be
vitték a rendőrségre. Az asz* 
szony még mielőtt a kórházba 
értek volna meghalt. LaBellek* 
nek kilenc gyermekük 
unokájuk él itt. " ^ 

a 111"" **' » 
ELSÜLT A FEGYVER 
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Molnár János adóvégrehajtó. 
kocsijájj Szikáncsra igyekezett. 
Molnár magával vitte Flóbert-
puskáját is, hogy az uton var
jakra vadásszék. A rázós uton 
nagyot zökkent a kocsi, Molnár 
keze a ravaszhoz ért, mire a 
puska elsült. A golyó adóvégre
hajtó arcába fúródott.* 
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MAHONING 
> 1600 Mahoning Avenue 

I • 1 A Steel Street közelében 
.1 M HIPPOLIT a LAKÁJ í*P5f 

4 

FEBRUÁR 27 (Hétfő) FEB. 28 (Ké<U) 6 órától mindkét este 

Az Egyetlen Sikeres 100 Százalékos Beszélő és Énekes Magyar Filmyigjáték a Leg
híresebb Budapesti Színészek Közreműködésével 

BELÉPŐDÍJ: Felnőtteknek 25c. 
V * " • . • •• " . » 5 r-i 

jattal Míimá. > 

BELÉPŐDÍJ: GyrimlftUfí 1 
U % 
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