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 ̂More than 1000 young people 
fttétyded the Hungaran Indepen
dence celebration Sunday after-

>n in Central Auditorium. 
Yes more than 1000 young 

*||ien and women and children 
fnjoyed to the limit a program 
On which but a very few words 

rere spoken in the English 
>ngue. v „ -
Perhaps hall el jkj|t V one 

lousand did not understand 
Ivery word spoken, but they got 
le meaning, they got the spirit 

HI the occasion. .-*$j 
|i| And youth dominated on the 

Itage also.'Of those who gave 
|o much effort to make the 

jlffair a success 90 per cent were 
Jjroung people. Most ol this per 
Rentage was represented by 
Children and young people born 

•. Vjjwd educated here. j 
i After stating these few facts 
let us say that we Hungarian-

-•Hborn of the Youngstown district 
fliave reasons to be proud for 
YWhat we have achieved. 

Our 18 year old central or
ganization is fulfilling its prin
cipal aim. It has found a me
dium to bring all our people 

" together át common occasions 
. Regardless to religion or creed 

%nd that it has not only awakened 
•but kept the interest of our 
Second and budding third ge
neration. 

.  ̂ We can say that we have not 
'labored in vain. That the trials, 
tribulations and disappointments 

.f ̂ bf 18 years, which we have ne
ver permitted to get the best of 
Ifis, have born fruit. 
 ̂ We can say thai our young 

" people are at least conscious of 
' their origin* This will make them 
~ $>etter men and women and bet-

l^r xitjzens of our Ajri<rrifJ; "... 
< v# « *, , 

Everybody was present Sun* 
y afternoon -r> except ihoae 

vv'|who haWtU»lIy 'tnd <mt of 
,-|contrary-mindedness always keep 
liway from our joint affairs. 

Their absence was not missed, 
leir number is so small that 

?lt is insignificant. The great ma
jority of our people reached the 
inclusion, that those who do 
lot join us are not worth to 

>ther with. 
t Young men and women were 
ton the stage whose grand-parents 
came from Hungary. 

Old men who came to Youngs
town 46 years ago were in the 
audience. 

This is as it should be. We 
will all benefit if the young 
folks mingle with us oldsters* 

Youngstown Hungarians lost 
.« valuable man in Alexander Ge-
Yessy who was taken from our 
midst in the prime of his life. 

Geressy was one of the young 
tnen, who took interest in the 
feffairs of the church and of 
the societies. He was the young
est presiding elder in any church 
iwithin our knowledge. He was 
there when we organized our 
prand Committee. He never 
friiirked duty to his fellow Hun
garians. He served well no mat
ter where public trust placed 
'|iim. ^' 

His life and activity should 
serve as an example to our 
younger peopl% ( 
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A CAMPBELLI KULTUR 
y KÖR GYŰLÉST TART 
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NAGYBIZOTTSÁGI GYŰLÉS 

Roman szarmazasu csaraa-, 
tulajdonos iskolás fiát elra
bolták, — Nagy apparátus

sal nyomoz a rendőrség 

M|suryban, Hubbard ^ Aha
ron Icözt van Myers Péter erdélvi 
oláh származású ember "A Szür
ke Farkas" nevü csárdája és ga
zolin állomása. Mversék a csár
dától nem messze laknak és fiu
kat: ifj. Pétert, aki 15 éves és *i 
8-ik osztályba jár a sofforrel haza 
küldték szombaton este, hogy a 
tüzet hozza rendbe. V 

Amikor a házhosr érték, e^' 
ott álló g-épből három bandita ug
rott ki és a meglepett fiút és i 
soffort revolverekkel és egy gép
fegyverrel bekénvszeritették a 
gépbe. A soffort később kidob
ták és a fiúval nyomtalanul el
tűntek. 

A banditák azt mondották, 
hogy ők szövetségi detektívek és 
mutattak arany detektív jelvényt, 
amely természetesen hamis volt. 

Vasárnap óta Ohio és Pennsyl
vania államok közeli városainak 
rendőrsége, de a szövetségi detek
tívek is keresik a gyermek-rabló
kat, akik valószínűleg váltság
díjat követelnek majd az apától, 
aki vagyonos butlegger hirében 
íAl 

•i ^X^&frtpbelli Magyar ICtíltur 
- I^Cör rendes gyűlését tartja Pén-
'íltek este, Március 24-én 7:30-kor 

l&aját helyiségében (Cor. Jeffer
son és Robinson Rd.) Kéretnek 

tagok, hogy teljes számban 
jelenjenek meg, mert fontos 

•fiigyek kerülnek tárgyalás alá. 
ÍAzonban kérjük azokat is, akik 
% kedvezmény alatt akarnak be
állni, hogy azok is jelenjenek 

fj\ ' / ^ -^Zboray István, titkár. 

ÖREG AMERIKÁSOK ' 
Jk napokban mozgalom Indult 

az oreg amerikás youngstowniak 
közt, hogy itt is megalakítsák cle
velandi mintára az öreg Amerí-
kások Youngstowni Családját. 
Lapunk jövő számában már va
lószínűleg közölni fogjuk az alft-
kuló gyűlés helyét és idejét. 

REFORMÁTUS EGYLET 

A Youngstowni Magyar Ref 
Egyházi Férfi és Női Bs. Egylet 
ránk következő vasárnap, folyó 
hó 26-án, délután 2 órai kez
dettel tartja rendes havi gyü 
lését. Kéretnek a tagok teljes 
számban megjelenni. Egyben 
szomorodott szívvel jelentjük 
összes tagtársainknak Géresi 
Sándor tagtársunk hosszas be
tegség utáni gyászos elhunytát. 
Béke poraira. Beteg tag e hé
ten: Gál Lajos 525 Samuel St. 

Menyhért János, titkár* 
v 610 Mabel St. 

I PRO HUNG ARIA 
A Pro Hungaria magyar n&k 

egyesületének Youngstowni osz
tálya kedden este félnyolc órai 
kezdettel gyűlést tart a Szent 
István otthonban a Wilson Aven 
szemben a Szent István egyház
zal. Kéretnek nemcsak a tagok, 
hanem általában mindazok a de
rék magyar nők, akiket érdekel a 
közös munka, hogy a gyűlésen 
nagy számban jelenjenek meg. 

KERESZTELÉS ^ 
North Jackson,. O. — Lovas 

Árpád és neje szül. Losonczi 
Mária elsőszülött fíu gyermekét 
március 5-én keresztelték Antal 
Jenő névre az itteni amerikai 
református templomban. Kereszt
szülők voltak Slogir Antal és 
neje Clevelandból. 

A gyermek Lovas Lajos és 
neje ismert öreg amerikás far
merek unokája. \ , , T ' 4 . ' 

A Nagybizottság március 30-
án csütörtök este félnyolc órai 
kezdettel tartja rendes havi gyű
lését a Kossuth Körben. 

Kéretnek ugy az egyházak, 
mint az egyletek, amelyek tag
jai a Nagybizottságnak, hogy az 
1933 évre járó tagsági dijaikat 
ezen a gyűlésen fizessék be. 

 ̂ , Mátyássy István, elnök. 
Mixich Gáspár, titkár 

NEMSOKÁRA-LESZ 
SŰB CHIGBAN IS 
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JELENT MEG 
Legalább 

Auditor] 
gyonteí 

zsúfolásig megtöltötték « Central 
és az egész karzatot. — A műsor na-
t mindenkinek. — A fiatalság na-^. 
gyón á^pen szerepelt ^ 

ÜNNÜP — $4S.4S BEVÉTEL r""'' 

Dacara a ross 
több jatt 

:%Gy8rg: 

zonyoknak, az önkéntes adományokból 
mint tavaly. — Nt. Borsi-Kerekes 
Nt. Bertalan István magas szár-
6U beszédeket mondották. * . . 

ünnepi hangzatban írjuk a 
tudósítást a YouAgstown és Kör-Az állami törvényhozás 

White kormányzó sürgeté
sére megengedi Ohioban isj^ Na^hizoéjága által va-
i sörgyártást és árusítást. sárnan 

Roosevelt elnök és a demokra
ták beváltották szavukat és a, 
Kongresszus a hét elején meg
hozta a sör törvényt, amelyet az 
elnök a szarazak minden ugrálása 
dacára aláirt. 

Az ohioi törvényhozás c?ak 
azt várta, hogy a sör törvény 
hatályba lépjen és a héten elfo
gad ia White kormányzó javasla
tára készített ohioi sör-törvényt, 
amelynek fontosabb intézkedései 
a következők: 

A sör gyártást (négy Száza
lékos nyolc prufos sör) és áru
sítását állami engedély alapián 
lehet űzni. Columbusban lesz 
e^y sör-tanács, amely helyi ttleg-
bizottak utján fogja az állami-en
gedélyeket jó borsos dijjak elle
nében kiadni. 

A régi szataüt IKMS* engedélye
zi az uj törvény. Sört nyilvános 
helyen, csak szállodákban, étter
mekben, klubbokban szabad ki
szolgálni, de nem bárénál, hanem 
asztalnál; ülő vendégeknek. 

Odahaza. természetesen szabad 
a sör fogyasztása, és azt házhoz 
fogják szállitani. 

Youngstownban a Renner sor
gyárban erősen dolgoznak, hogy 
időben elkészüljenek a sör gyár
tására. Warrenben egy régi gyá
rat fognak sör gyárnak átalakí
tani^ ' • . . •; 

A törvény azt is hogy 
csapolt sörnél a nyolc uncias po
hár sörnek az ára- aein tahó* 
több mint öt cent.* 

nvéki Magyar Eévházak és Egv-

sárnap rendezet^ Márciusi Űn 

% ' 

SZENT ISTVÁN EGYLET 

A Szent István Egylet a muít 
havi gyűlésen a gyermekosztály 
fellendítésére elhatározta, hogy 
hat hónapon át minden egy éves 
vagy annál idősebb gyermeket 
beállási díj nélkül felvesznek a 
gyermek osztályba és pedig ugy, 
hogy az ez idő alatt felvett ta
goknak egy évig nem kell tag
sági dijat fizetni. Ez alatt az 
év alatt ha egy gyermek elhal
na, 50 dollár temetési segélyt kap 
a szülő, abból azonban levonják 
az elengedett dijakat. Egy év 
után a gyermek a teljes alap-
szabálybeli segélyben részesül. 

Beteg tagjaink: Dudái József-
né, Czene Gáborné, Márton Ist-
vánné, Pásztor Istvánné, Hof-
fer András* és Ignáth Gyula, 
lek vágyódik, engedjünk a lé-
dő: 1706 Oak Str. Tel. 30869. 

Góber tíwa« 

^ ! # a' s o —. T 
' 

NILESI OLVASÓINK 
FIGYELMÉBE 

nepélvéről. 
Ünnepi liang^atban irunk, 

mert megtilt azt kell az igaz
ságnak teljesen megfelelően je
lentenünk, hogy annyi ember 
még soha sem Wolt a 18 év óta 
közösen megrendezett márciusi 
ünnepélyen, minjt, az idén. 

Dacára a csutora esős időnek, 
már félkettőkor jöttek a magya
rok és seregük»egyre nőtt, a 
mint Youngstovm minden ré
széből, Campbellből, Sharonból. 
Farrellből, New Castleből, Gi-
rardról, Sharps vicéből, Hubbard-
ról, Nilesből, Warrenból, a far
mokról és még Salemből is ozön-
1 öt teje a. Central ̂ Auditorium fe-

ülőhely a hatalmas teremben, de 
a karzaton sem lehetett már le 
ülni. A fiatalság amely dicsé
retére legyen mondva* szintén 
rekord számban jelent meg, 
szintén kénytelen volt állva vé
gighallgatni a szépen, gyorsan és 
simán lebonyolított 2 és fél órás 
műsort. Nem magunk, de ah
hoz jobban értők szerint a te
remben és a karzaton 1500 ülő
hely volt és legalább ezren áll
tak. 

Ha továbbra I# így szaporodik 
a nagybizottsági magyar közös 
ünnepélyek közönsége, akkor 
nemsokára kénytelenek leszünk 
a Stambaugh Auditóriumba men
ni, ahová 3500 személy fér be. 
A város második legnagyobb 
terméből már kinövünk. 

Nem féltjük a Youngstown és 
környéki magyarságot és annak 

l fiatalságát, ha ennyire felkarol
ják a közös magyar ügyeket. 
Büszkék vagyunk rátok magyar 
testvérek, mert meghallottátok a 
a hívó szót. Köszönjük néktek, 
fiataloknak, hogy örömet sze-
leztetek szüleiteknek és maga
toknak is avval, hogy olyan nagy 
számban jöttetek el. 

NAGYSZERŰ MŰSOR 

De érdemes is: volt eljönni a 
Márciusi Ünnepre, mert a mü-

< VERHOVAY 108. 

Beteg tagok: Rádnoli Pál, Ko
vács Jutja Hubbard, O., Szőke 
Gergely1 232 Bouquit St., Szalay? 

>z£ef 610 Powersdale Ave., 
Pásztor Istvánné 369 Aubttrn-
dale Ave., Czene. Gáborné, Lip-
ták Ferenc 208 Clinton St., Hof-
fer András, Kozma MAiályné 
321 Hazelwood Ave. Betegség a 
titkárnál jelentendő. Ciqte? 211 
Edward St. Telefon szám 75732. 

CAMPBELLI FIUK 

Mixich Gáspár megbizottunk 
március 29-én szerdán d. u. fel 
fogja keresni a Niles-i előfizető
inket. Kérjük őtet szívesen fo
gadni. * £ 

«?or is kitűnő volt. Hogy ez igaz, 
*nnak a legjobb bizonyítéka, 
hogy a hatalmas tömeg szépen, 
minden mozgolódás nélkül várta 
meg a végét, amely ot órakor 
volt. 

És a műsor legnagyobb részéi 
itt született magyar gyermekek, 
ifjak és leányok szolgáltatták 

Az amerikai iskolások oly szé
pen szavaltak, beszéltek éne
keltek, muzsikáltak, hogy őröm 
yolt őket hallgatni. 

Hogv példának említsük meg, 
st színpadon énekelt és táncolt 
a közönség viharzó tapsai közt 
a kis három éves szőke Timko 
Erzsike, akinek a szülei is már 
amerikai nevelésüek. Lent a kö
zönség soraiban az öreg Feldman 
bácsi, aki Monokon abban a ház
ban született, amelyben Kossuth 
Lajos és aki 46 éves amerikás, 
a könnyeit törölte, amikor a 

-csör*j>séff 
cs?ndült. 

Vagy ott volt a 42 éves ame
rikás Lovas Lajo^, aki már a 
spanyol háborúban az Egyesült 
Államok katonája volt. ő sza
valta a Talpra Magyart és ma
gyaros buzgalmában réjji egyen
ruhájában ráadásul még eldanoíta 
a "Fel fel vitézek" 48-as csata 
dalt. Alig pár perccel utána a 
Tulipán testvérek, apró amerikai 
magyar lányok magyar ruhács-
kákban énekeltek, szavaltak és 
muzsikáltak. 

Nt. Borsi Kerekes György es
peres és a youngstowni Függet
len Református Egyház lelké
szének gyönyörű beszéde alatt 
még a magyarul alig értő gyer
mekek is odafigyeltek, amikor 
az ékes szavú lelkész lelkének 
meggyőződéséből kijelentette, 
hogy a csodában hivő magyar 
népnek ismét fog akadni egy 
gyermeke, akiben összpontosulni 
fog a magyar faj minden tehet
sége és erénye és akinek vezetése 
alatt a magyar nemzet ismét 
feléled. 

Nt. Bertalan Ist\ait a Camp-
belli Magyar Baptista míssió lel
késze az összetartás, a magyar 
egység fontosságáról beszélt. 
Hangoztatta, hogy nem elég a 
Nem nem Soha-ért lelkesedni, 

(Folytatás a 84k oldalon) 

A Kultur Kör basket ball 
csapata megnyerte a város 
bainokgágát. — Legyőzték 

az olaszokat 
' ' " "• « *-r 

6ÉRESSY SANDOR 
KORAI HALÁLA 

Élete dmkáit Mtie M i 
pusztító betegség a Y<MIÍ|> 
stowni magyarság egyik 

Nagy részvét. 
• . " *-• 

A NAGYBIZOTTSAG KÖSZÖNETE 
A Youngstown és Vidéki Magyar Egyházak és Egyletek 

Nagybizottsága hálás köszönetet mond mindazoknak, akik a 
"Március Idusa" ünnepély fényes erkölcsi és anyagi sikerét 
munkájukkal és adományaikkal előmozdították. 

Köszönetet mond a Nagy bizottság Borsy-Kerekes György 
esperes és-Bertalan István leikész uraknak a szép magyar be
szédjükért, úgyszintén köszönetet mond, a Nagy bizottság az 
összes szereplőknek, akik tudásuk legjavát adták. 

Köszönetet mond a Nagybizottság városunk és vidéke 
magyarságának, mely megjelenésével nagyban hozzájárult a 
kegyeletteljes ünnep fényességéhez. 

A YOUNGSTOWN ÉS VIDÉÉt 
MAGYAR EGYHÁZAK ÉS EGYLETEK 

NAGYBIZOTTSÁGA 

A Camfjbelli Magyar Ktiitur 
Kör basket ball csapata győzte
sen zárta be első basket ball sze
zonját az erős olasz csapat ellen 
28-17 arányban. Ez a game volt 
játszva á Memorial High gym-
ben a Campbell város basket 
ball bajnokságáért. Az olaszok 
erősen verekedtek, de a magyar 
fiuk igazak akartak lenni a ma
gyar névhez és nem hagyták ma
gukat. 

Ez a csapat más vidéken is 
dicsőséggel képviselte a környéki 
magyarságot ugy mint itt, mert 
olyan helyeken is, mint: Toronto, 

f nl«8 vwTuu Trc-
lyeken is érdemet szereztek a 
magyar névnek. És nem szé-
gyenlették megmondani sehol 
sem, hog)' magyarok, mert nem 
álltak félre semmiféle más nem
zetiség csapatának, hanem talán 
ha vesztettek is, akkor is ma
gyarosan verekedtek az utolsó 
percig. 

A csapat Huta József buzgó 
vezetése alatt volt egész szezo
non át. A bajnokság! ©redmény 
a következő: 

aSJLTUR Kit* 
G I Fi P 

Darvas í° 0 1 0 

Turocci i ! •  í 1* 
Szakács I« 0 I • 
Swartz , \</j- l« 1 0 1° 
Szepesi ' S f t ,  Ml 0 1 4 

Ceglédy •?; 1* 2 ! «  
György - 1- 1 3 
összese^ 

• • . . . . {1* 4 |28 

J&NO-GRANIH 
\ * j *  í P 

Suracl |i 1 1 1 3 

Cioli !« 1 0 1* 
J. Rich 1® 1 1 1 
Tuecl • v - - - < 

*7 • I 0 0 1 0 

Constantino 1® 0 I 0 

De tec I 3 0 1 « 
li. Rich ! 1  0 1 2 

Yacavone l 2 l  1 1 5 
Összesen j,,; - . «> SV l I 7 1  3 |17 

SZÖVETSÉG Í6.1 
:,0r '.,1*$ -
A Bridgeport!* Amerikai Ma

gyar Segélyző Szövetség youngs-
towmi 16-ik fiókjánál a héten a 
következők a betegek: Vezse 
István és Czene Gáborné. Be
tegség az; ügykezelőnél jelen
tendő, 173.4 SilHman St. 

ia l 
Husóczld Jénmi, 

ügykezelő. 

Air ntóbbf &é£<hárfóf| " 
minrf ritkábban találkoztunk n 
ynunrr^towni magvar életben Gé-
ressv Sándorral.4 A derék, 
szorgalmas és tevékenv fiérfií-
ugyanis pviíkos kór le^e merg. 
Az utolsó négy hórranot már 
ágyban töltötte,, mig vé(jre mult 
szombaton reggel visszaadta u* 
mes lelkét a Mindenhatónak, r 

Halála nagy gyászba döntötte 
feleségét született Bölcsházy Ma
riskát, Bölcsházy János és neje 
ismert öreg amerikás derék ma
gyarok leányát, aki nemcsak hogy 
urának iparkodott gondját visel* 
ni és négy gyermekét nevelni, 
hanem még a gyárban is dok 
gozott, hogy segítse a kis cs^ 
ládot fentartani. .•* 

Géressy egyike volt azoknak 
a sajnos kevés számban talál
ható fiatal* embereknek, aki ki
vette résíét minden mozgalorn-
ból, "aki nem sajnált időt, fá
radságot és pénzt, hogy egylete
inek, egyházának és az fimiinn 
gyarságnak érdekeit szolgálja^ 

Alig hisszük, hogy lett vofn* 
széles Amerikában oly nagy hit
község, amelynek oly fiatel gond-
noka lefct XPlna, mjnt Gé
ressy Sándor az öreg Reformá
tus Egyháznál. Alig volt 26 év«af 

amikor gondnoknak választották 
Nt. Hankó Gyula idejében. Nt. 
Gerenday László alatt is gond
nok volt hosszabb ideig. Ha jól 
emlékezünk, öt éven át és abb&fi 
az időben, amikor ez az egyház 
legszebben virágzott, volt Gé
ressy hü, szorgalmas gondnoka 
az egyháznak. 

De nemcsak az egyháznál, hft* 
nem két nagy magyar egyletnél 
töltött be fontos szerepet Gé
ressy. A Verhovay Segély Egy
letnek tagja volt több mint 20 
éven át. A fióknál tisztviselő, 
1920-ban nagygyülési delegátus, 
1920-tól 1924-ig felügyelő bizott
sági tagja volt Amerika legna
gyobb magyar egyletének. 
Ugyancsak éveken át tisztviselő
je és konvenciós delegátusa veit 
a Református Egyesületnek. 

A helyi egyletek életében !• 
szépen szerepelt Géressy, aki 
egyike volt a Kossuth Kör ala
pító tagjainak és hat éven át 
pénztárnoka is volt. Tagja volt 
azonkívül a Református Egylet* 
nek is. 

Géressy ott volt a Nagyblzott-
ság megszületésénél és annak 
nemcsak tevékeny tagja, de gyak
ran tisztviselője is volt. 

Amikor Géressy megkezdte 
közéleti működését, még alig volt 
25 éves. Ezt a példát utánozza 
a mai ifjúság. 

Géressy a Szabolcs megyei 
Eszeny községben született 1890-
november 1-én és 17 éves korá
ban 1907-ben került Amerikába, 
ahol Thompkins Cove, N. J.-ben 
lakott. Először 22 éves korában 
jött Youngstownba és azóta itt 
élt. 1915 október havában nősült 
és feleségével és családjával a 
legboldogabb életet élte. Felesé
gén kívül négy gyermeke ifj. 
Sándor, : Mariska, Ferenc és 
Irénke^ az óhazában 75 éves 
szülei Géresy Gábor és neje, 
Erzsébet nővére és ifj. Gábor 
fivére és a Garfield, N. J.-ben 
lakó Kálmán fivére, valamint; 
apósa és anyósa gyászolják. 

(Föfytatás az 5-ik okkakm) 
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