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TOWN TOPICS 

Home again from two weeks 
Vacation. That is all we get. Two 
%reeks to rest up for 50 weeks 
%f work. Exacting hard work. 
Out all hours of the day and 
Aight. The NRA does not apply 
Jo a newspaperman in my po
sition. 

Down on Jthe seashore we 
patched the old Atlantic heave 
%n& throw its waves 10—20 or 
éven 30 feet toward a gray 

i|torm swept sky. 
~ Every time I stand on that 
teashore and see the big boats 

*||v s'; 
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BALOG FERENCET 
ELŐLÉPTETTÉK 

Kinevezték városi fő-llüs-
inspektornak. — Munkájá
val nagyon meg vannak 

elégedve 

Balog Ferencet, az ismert 
West Side-i magyart, aki vá
rosi helyettes hus inspektor volt, 

jfrom. Europe battle their way I szombaton Moore polgármester 
kinevezte főinspektornak. 

Balogot méltán illette meg az 
toward the Statue of Liberty in 
New York bay I get homesick. 

In this country 21 years. En-
jaged in American work. Still 

>1vhen I see that old ocean I get 
^|iomesick. 
'J I suppose all of Us Hungarian 
j|>lood are the same way. There 
is something that calls to us 
jfrom across the sea. There must 
"be an invisible ribbon, that still 
ties us to that mother land. A 
ribbon which can only be broken 
by the Grim Reaper. 

- 'Oil ttá %!iörfes of "We ocean 
besides homesickness attended 
by the awekening of memories 
of the young; years spent in 
$unny Hungary, one's thoughts 
Involuntarily turn to the state 
of affairs in the country we have 
left. v , 
, With two-thirds of her terri
tory and oné-half of her popu
lation' given away in that 
jshameful scrap of paper they call 
ithe Treaty of Trianon Hungary 

passing through distress 
^ „which we here canV «Ven 

imagine. 
^ mention rthis tör yeiu; the 

J|yot»nger generation, that you ask 
your parents about old Hungary, 
the one we have known. Ask 
them and let them tell you 
about the land of the Carpathians 
and the great fertile plains, the 
hills which give fire to the Ma
gyar wine. Ask theov and let 
them tell you. . 

You were born in this land 
yet when you learn about Hun

gary you will become an ardent 
supporter of the plea for a re
vision of the treaties 

You -can't deny your Hun
garian blood and asking justice 
lor the land on which the cradle 
of your parents once stood. 

By doing this you will re
main true Americans. Citizens 

' of this* great land in which the 
liberty and justice loving spirit 
pi Washington tad Lincoln 
move. ;1 

. • <v• • .... . 
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Young people know the ne
cessity of insurance. Young men 

jand women do the wise thing 
' when they obtain insurance 

when they are young in years. 
0;|lt costs less. By the time middle 

is reached policies are paid 
$for. Nothing to pay, when pay-
;jments would become''a burden. 

* A reserve stored away for a 
rainy day. ~ 

v When young people of Hun
garian blood think of insurance, 

'^they should give serious consi
deration to our great Hungarian 
fraternal organizations, the Ver-
hovay, the Reformed and the 
.Hungarian Aid (Bridgeport). 

\'%jj The policy memberships in 
'these great societies, founded by 

. ^our grand parents and placed 
2 on modern levels by your parents 

, give yom advantages a commejj-
cial insuran^epolicy, does not 

•^-give. 
Investigate it. If yoú and you 

7 - - join in \ few years you will be 
* ^directing your own societies 

; iwith millions of dollars secured 

Í4 

i" 
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előléptetés, mert eddigi munkájá
val beigazolta, hogy megérdemli 
az előléptetést. Balog, aki az
előtt üentes volt, teljesen érti 
munkáját és nagy szerepe volt 
abban, hogy a törvény elé ke
rültek azok a hentesek és mé
szárosok, akik rossz. hust mér
tek a közönségnek. 

Balog állandó felügyelet alatt 
tartja az összes hus és mészár
székeket a városban. Ahol rom
lott árut talál, azt rögtön el
kobozza. Deibel főinspektor be
tegsége miatt visszavonult az 
állásától és igy az 6 helyére ke
rült Balog, mig helyettes inspek
tornak Slifka István tót szár
mazású volt market tulajdonost 
nevezte ki a polgármester. ' 

A youngstownt magyarság 
büszke lehet Balogra, mert is
mét beigazolódott, hogy akit a 
magyarság ajánl.városi vagy me
gyei állásrfi, az mindig megállja 

.*>< -helyét. , 
,, " ' 
^ ; közös# 

A MAGYAR NAPON 
$232.56 HASZON 
A Nagybizottság jóváhagy
ta az elszámolást. — Megál
lapították, hogy az erkölcsi 

haszon óriási volt 

A Nagybizottság kedden este 
az uj West Sidei Magyár Ott-' 
honban tartotta a Magyar Nap 
óta első gyűlését, amelyről jövő 
számunkban részletesen is beszá
molunk. 

A bemutatott számadásból Íck 
tünt, hogy a Magyar Nap be
vétele $979.46 volt, a kiadás pe
dig $746.90, igy a tiszta haszon 
$232.56 volt. ' : , 

A Nagybizottság megállapítot
ta, hogy éppen azért, mert olyan 
óriási tömeg, amelyet a park ve
zetősége 2.5 ezerre becsült jelent 
meg, minden előkészület elégte
lennek bizonyult és a nagytö
meg lehetetlenné tette 4 rend
szeres kiszolgálást. 

A Nagy bizottság jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott meg rtév 
szerint mindazoknak, akik az óri-

sikert lehetővé tették és a"? 
szereplőknek. 

Jövő számunkban majd rész
letes jelentéssel szblgálunk. 

• v-V ,;;rV 

SZENT ISTVÁN EGYLET 

Magyar Betegség-Magyar Orvosság 
Írja: AMERIKAI NÉVTELEN 

IGY IS LEHET MÁR ÍRNI? :S f • '' ; • ! 
.-r . • i* r , 

' T " ' ' . . .  
" /.^ -"A békében, amelyet egykor a pogány Szolimán szultán, 
, •" # mohácsi gyözö parancsolt rá a magyarságra, jóval több volt 

4 kfvesztény 82ellem és kevesebb az embertelenség, mint ab-
.-•Í!WLLa shylocki békében, amelyet MaJntenon asszony mulató-

iiáz|baii diktáltak nekünk a kulturnemzetek." (Jencsó Beae-
^ékl Ssabadságttaravnk és & dákóromán törekvések.) ; l 

' •  

Egyik klasszikus latin iró arra inti Írással foglalkozó barátait, [las^zik 

asi » 
összes 

Felhívjuk a West Sidei és a 
Sport Köröknek tisztviselőit, 
úgymint a pikniki és a banketti 
rendező bizottság tagjait egy 
tanácsgyülésre most szombaton 
este 7 órai kezdett^ Stefit. 2-án 
a Magyar Háiban. 

A West Sidei Magyar 
a kiadása Barta Sándor és Brog-
li Ferencre van bizva, mindazok, 
akik gyűlésre vagy mulatságra 
kívánják kivenni a Magyar Há
zat, lépjenek összeköttetésbe Mr. 
ETartával vagy Mr. Broglivat> 

Felhívjuk a honfitársaknak a 
figyelmét arra, hogv a Magyar 
Háznak szüksége van többféle 
berendezésre, úgymint asztalok
ra, székekre, -edényekre. Szíve
sen elfogadunk olyan székeket 
vagy asztalokat is, amelyeken 
valamilyen kis javítás kell. Mind 
azok, akik kívánnak ajándékba 
adni ilyen dolgokat a Magyar 
Háznak, azok tudassák a West 
Sidei Polgár és Sport Körnek 
akármelyik tisztviselőit és el
szállítjuk a Magyar Házba azt 
a bútor vagy más egyéb tárgyat. 

Barta Sándor, elnök 
Lengyel Péter, elnök 

JLengyel C. Lajos, titkár 
Ifj. Kish János, titkár. 

— o v 
VJERHOVAY 10S. * * 

A Szent István Egylet most 
vasárnap tartja havi befizetését 
12 órától délután 3 óráig. Min
denki iparkodjon ezen idő alatt 
havi diját befizetni. Felhívom a 
kath. magyarság figyelmét, hogy 
még ebben a hónapban tart a 
kedvezményes beállás ugy a fel
nőtt, mint az ifjúsági osztálynál. 
A felnőtt osztálynál 16-tól 40 
évig nem kell beállási dijat fi
zetni, 40—45-ig pedig 1 dollár a 
beállási dij. Az ifjúsági osztály
nál ingyen beállás van. Ragadja 
meg mindenki ezt az alkalmat es 
csatlakozzon a Szt. István Egy
lethez. 

Függesztett tagok a íovetke-
zők: Kaluczkí Ljza, Migletz 
Andrásné, Pintér József és Ru-
boczki Mihály 3—3 havi hátra
lékkal. Kérem a függesztett ta
gokat, hogy személyesen jelen
jenek meg a gyűlésen, mert má
sok által küldött pénz nem lesz 
elfogadva. Törölve lett Buncsi 
József és Darázs J. Edward 
4—4 havi hátralékkal. " 

Beteg tagjaink: Hoffer And
rás, Vas István, Hanko Margit 
és Tímár Magdolna. — Halál
eset! dijaikat még nem" fizették; 
Fajrovics András, Fajrovics And
rásné. Fajrovics Erzsébet, Pálin
kás István, Migletz Andrásné, 
Kaluczkí Géza és. Pintér Jó
zsef. — Betegség a titkárnál je
lentendő i 1706 Oak, St .Telefon 
30S69. / ; -• 
' Hf" w Cróber János, 

• tiíkár, 

SZBINT ISTVÁN r Béteg'tagok : Radnóti Pál Mis-
silon, O. Hoffer András 211 Ed- , 
ward St. Hoffer Károly né 41 ' *Btteg ujaink 
Rhoda Ave. Fedor Andrásné 
327 Robinson Rd. Vas István 27 
Palmer Ave. Szarka János 321 
Pasadena Ave. Hankó Margit 
2037 South Heights Ave.j 

Betegség a titkárnál jelenten-
nő. Cime: 211 Edward St. Te
lefon szám 75732. 

Hoffer And
rás, Vass István, Mislai János 
és Hanko Margit. ' ;s 

Betegség a titkárnál . jelenten: 
dő: 1706 Oak. Street /Telefon: 
30869. ; 

. .-'t Ctóber János 
'' & titkár. 

o 
flLJTÉLT APAGYILKOS 

by your parents to make your 
future all the more secure. A pestvidéki törvényszék Hét 

Ask your parents about the évi fegyházra •itélte Parocza Ist-
societies.'They belong to one or.ván nagykátai gazdalegényt, aki 
the other and perhaps to even ez év januárjában édesanyjára tá-
two of them. Your place is there , niacló apját sodrófával agyon-
with them. 'ütötte'. * 

hogy ha merairtiak valamit, tegyék be Íróasztaluk fiókjába s tart
sák ott hét évig. Ha hét év múlva is ugy látják, hogy az, amit 
irtak, megállja helyét, bátran bocsáthatják nyilvánosság elé. El
lenkező esetben irásuk tűzbe hajítandó. Igen jó tanács. 

Olvasóim olyan írást olvasnak most, amely hét évet ugyan 
nem, de legalább hét hetet íróasztalom fiókjában való csendes 
érésben töltött jM. Amikor a jelen sorozat első írásának kikopog-
tatásáhóz az Írógéphez leültem, arról a tárgyról akartam irni, 
amelyikkel mostani írásom foglalkozik. Az akarásnál jóval to
vább mentem,.mert írásomat meg is csináltam. Amikor aztán ké
szen volt, gondosan átolvastam, megsimogattam és beutaltam író
asztalom fiókjá^Ltk csendes nyugalmába. Ennek megtörténte után 
visszaültem irógépfm mellé ,s kikopogtattam rajta azt az irást, a 
mely sorozatomban annak idején elsőként megjelent. 

A dolognak az a magyarázata, hogy ebben a rovatban semmi 
olyan irást nern kívánok és nem is fogok soha leadni, amelyik bár 
legtávolabbról il azt a látszatot kelthetné, hogy üres, indokolat
lan és alaptalan] kontroverziák felkeltésével igyekszem magamnak 
helyet biztositaiű az amerikai magyar irás-mesterség mezején. 
Nem! Magyar betegségről csak abban az esetben irok, amikor 
nemcsak az én {elgondolásom szerint; de szélesebb elgondolásban 
is kétségbevonhatatlanul betegségről lehet és kell irni. ^ 
! Abban az ecetben, ha ezt az írásomat sajtó alá adtam volna 

akitor, amikor ifregirtam, könnyen rám lehetett volna fogni azt, 
hogy a tisztességes irói etikával nem egészen megegyezőleg, vak
lármával verem fel a sajtóberkek csendjét s elitélendő gondatlan-
sággal félreverem a harangokat akkor, amikor arra semmi szük
ség nincs. A harangok oktalanul (vagy talán tul finom okosság
gal) való félreyperésével való újságíráshoz sohasem volt semmi 
közöm s nem isie^rr' Az ilyen írási módszert nemtelen sportolásnak 
tekintem s gondosan elkerülni igyekszem. 

Az alatt- az idő alatt, amig kéziratom asztalom fiókjában he
vert, tárgya, tőlem teljesen függetlenül, egyik napilapunk utján 
nyilvánosság elé került. Nyilvánosság elé került olyan formában, 
amely minden kétségen felül tanúsítja, hogy az, amit én annak 
idején súlyos fokú betegségnek láttam, csakugyan súlyos fokú be
tegség. így látom eet nemcsak ént, hanem igy látják nagy körzet
ben mások is. Miről is van szó? 

Egyik napilapunk valami tíz nappal ezelőtt egy elmaradt cle
velandi társas vacsora körüli kavarodásról irt ezzel az alcímmel: 
"Ki diktálta a Szabadság revízió-ellenes cikkét?" Arról van szó, 
hogy a clevelandi Szabadság pár hónappal ezelőtt leadott egy 
olyan vezető cikket, amely a revizió-ellenesség minden ismérvét a 
leghatározottabban magán viseli. Akkor, amikor ezt a cikket el
olvastam, mélységes megdöbbenés foglalta el egész valómat. Nem 
csoda, hogy mivel ^ éppen irnom kellett e rovat számára, írásom 
tárgyává a Szabadság e cikkének taglalását tettem. Ugy éreztem, 
hogy az már aztán valóban súlyos fokú magyar betegség, ha va
lamelyik napilapunk s hozzá éppen a Szabadság revizió-ellenes 
húrokat kezd pengetni. Az aggasztó kinézésű tünet felett nem le
het napirendre térni. Irni kell róla addig, amig nem késő. így az
tán irtam ^róla. Hogy mit irtam róla, mondja el az asztalom fiók
jából előkerített és itt idézetben adott írásom: 

v "v * '• .. . t' : Ví -."*.,7. y\. , ' i <• • . : V• " ; V • .* /•' * .. 
"Az amerikai magyarság élete rendkívül válságos időket lát 

éppen most. A felszínen ugyan csendes, majdnem halálosan csen
des minden. Aki azonban b* tud tekinteni a felszín alá, lát min
dent, csak csendességet nam. A felszín egyre átlátszóbb takarója 
alatt rohamozásra kiköszörült bajonettek villannak bele & csen
desnek látszó éjszakába. Az írásban, amelyről itt emlékezem, erős, 
bántóan erős bajonett villogást látok. Miről vai> szó? 

Egy new yorfcr magyar ember, égési bátran mondhatjuk-: 
nagyérdemű, kimagasló magyar ember, egy hazafias mozgalmat 
indított meg. A moígalom nagy céljáv| a revízió sürgetését és 
munkálását tette. Amennyire meg lehef;^állapítani, senkitől egy 
centet sem kollektált be- jól bev^t amerikai tgagyar hazafias ala
pon. Ellenkezőleg, ugy kell lássuk, hogy saját költségén több he-

V 
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"i LABOR DAY-1 PIKNIK 

A BARTHA ERDŐBEN - • •• * • • v . . Mr • s 

f3 S * 

Az idény utolsó piknikje. — Frissen suit Lacl-
a különlegesség. Bunchy zenekara muzsikál 

l 1 - v Bárány sorsolás *' 

• 

. ' V  . . .  

pecsenye 

M. - ̂  

Labor .megint hangos 
lesz a Bartjia-erdő. Á független 
református egyház rendezi ott 
es idei utolsó nagy piknikjét, 
melyen nyilyánvalólag találkozót 
ad egymásnak újra a város ma
gyarsága, mint ahogyan azt ed
dig is tette. v 

A rendezőséggé légjobb ere
ket válogatta össze a'vigalmi bi
zottság, hogy minden kiszolgáló 
hely a legpontosabban legyen 
ellátva. Zenekarul Bunchyéket 
szerződtették, kik az utóbbi idő
ben na^y népszerűségre tettek 
szert. 

A piknik különlegessége a fia-

ÖREG AMERIKÁSOK 
ÖSSZEJÖVETELE 

Eddig 220 tagja van a 
Youno:stowni Családnak. — 

, Vidékiek is beálltak | f 

Szépen látogatott összejövetelt 
tartott a youn^stowni Öreg Ame-
rikások családja mult szomba
ton este a West Sidei uj Ma
gyar Otthonban, azért, hogy al
kalmat adjon a West SLderieknek 
is, hogy nagyobb számban jelen
jenek meg a gyűlésen. 

A gyűlésen, amelyet Debrosz-
ki András családapa vezetett, 
nagy örömmel állapították meg, 
hogy az alig négy hónapos uj 
magyar intézménynek eddig 220 
tagja jelentkezett, akiknek jó 
része «neg is fizette már a dpl-
láros évi tagsági dijat 
•Az összejövetelen Ress József 

irödeák felolvasta as e'ldicri 
jegyzőkönyvet, amelyet egyhan
gúlag jóváhagytak. Danish Jó
zsef számadó jelentette, hogy a 
családnak $156.46 vagyona van, 
amelyből a gyűlés kiutalt $7.00 
terembérre és apró kiadasokra és 
$10 ajándékot a Magyar Otthon 
felszerelésére, 

|A chicagói országos egylete-
ket védő bizottság felszólítását, 
hogy a család pártolja azt az 
ügyet és álljon be,.2] szavazattal 
9 ellenében elvetették. 

A gyűlésen számos vidéki is 
jelen volt, akik beállottak a csa
ládba. A vidékiek közül beszélt 
Zábo^szky István, Sharonból, aki 
megköszönte a youngstowniak 
segitségét, amit a bányászoknak 
juttattak néhány évvel ezelőtt. 

Több mint 20 uj családagot 
avattak fel az összejövetelen, a 
jfneíy a- formális ügyek elinté
zése utá.n még sokáig együtt 
maradt A meglepetés egy .hordó 

íyfcn megjelent és nagy visszhangot keltő beszédeket tartott. Azok, sör vo^' afn't a jelenyolta^.^i-
akik beszélni hallották, azt mondják, hogy abban, amit mond és 
abban, ahogy mondanivalóit elmondja, nagy meggyőződéses ma
gyar toborzó hangja hallatszik. Ez a honfitársunk* nevet is adott 
mozgalmának. Elnevezte azt a tábort, amely vele tart, "Kováts 
Mihály ezredes Társaságnak". Kováts Mihály kommandáns óbes-

vesen fogyasztottak «}. 
íAz itjcsaíádtagok:' 
í^enish András (3^ Benish 

Aödrásné (37),.Bényei László 
(22), Boncz Mihály (21), Bum-

ter tudvalevőleg az amerikai szabadságharc egyik kimagasló ka-, buíucz József, New Castle^ Pa. 
tonája és ehhez hozzávéve: magyar ember volt. Ez ellen már iga 
zán senkinek sem lehet semmi kifogása. Elvégtére is nem egy ha^ 
zafias szabad ország az, amelyben élűnk? 

Egyik napilapunk, a Szabadság azonban ellenvéleményt je
lent be. A dplog nem jó. A dolog gyanús. Itt valaki szobrot akar 
építeni a mások pénzén. Itt denunciálni kell : a pokolba minden 
ezredessel, mert éhező gyermekek vannak s ameddig éhező gyer
mekek vannak, addig riem illik revízióról beszélni, még kevésbé 
illik revíziós célra pénzt gyűjtögetni. És jön a nagy bekanyari-
tas: "Egyetlen éhező amerikai magyar gyermek megmentését, fon-

* ' ;(Foíytatás § 4-ik oldalog J ; 
j.-r 

'/ » i-

(26), Cnumita Sándor (26), 
Demjén János Campbell (33), 
Drozdik Mihály (30), . Göncz 
Mihályné (»20), Kovácg Elek 
Campbell (22)/ Kovács Elekné 
Cdmpbell , (21), Lengyel Péter 
(29), Nágy Erzsébet (28), Ta
más György Campbell (22), Ta
más Györgyné Campbell (20), 
Soltész Józsefné (28), Szabó 

(32)*, ' Szakács Dániel 
Szakács Dánielné (23), 

tal malacból kés ritett mágya#M" 
Laci-pecsenye lesz, minden ho&* 
záillő jóval fűszerezve. Az as*-»-
szonyok versenyeznek majd aSfe 
ízléses tálalásban a fehér aszta* 
lok körül. 

Rendeznek egy ^rsolásf ^ 
is. A Hochvart család által aján* 
dékozott szép bárányt sorsolják 
ki 10 centes jegyekkel. Nem sok 
jegy kerül forgalomba, jó hál 
előre biztosítani a számokat. 

Belépő jegy most sem több, 
mint lenni szokott, 15 cent. A 
piknik a déli órákban kezdődik, 
két órától. pedig már vigan szól 
majd a talp alá való is. 

Ferenc 
(2Í)'. 
" * "f > 

Labor Day után ismét ja
vulni fognak a munkák. 

*Most egy kicsit lassabban men-"" 
nek a munkák az acélgyárakbaíi 
mint juliusban. Mi előre megjŐ- ; 
soltuk, hogy augusztusban vár- • 
ható a rendes nyári* csökkenés, a T 
mely azonban távolról sem olyan 
mint tavaly volt. Egy évvel ejt-
előtt augusztusban alig 12 szá- 1 

zalékos erővel dolgoztak a gyá
rak, mig a héten mintegy 
százalékos erővel menríek. ^^ 

Labor Day után á helyzet 
villása várható és szeptember 
közepére ismét 60 százalékon fis 
lül fognak a gyárak dölgoziilp-

Az acélrendelések megcsappá-" 
násának egyik oka az árak b|-' 
zonytalansága volt De fnost sár 
uj acélegye ímény határozatit 
alapján az árakat egységesen 
fogják megállapítani. Az árak 
bejelentése a héten megtörtént 
és a hét végére nyilvánosságra 
kerül. A vevő közönség várt mig 
megtudja milyenek lesznek az 
árak. A publikáció eloszlatja 
majd a bizonytalanságot és a 
rendelések özöne jövő héten • 
lószinüleg újból megindul* 

. • -O '-',r ' 
ÉRTESÍTÉS 

'M 
Ezennelértestijük " a Sport 

Club tágjait és játékosait, hogy 
sept. 1-én pénteken este tartja 
rendes havi gyűlését. Kérjük a 
tagok és játékosok okvetlen 
megjelenését, mivel a csapat 
szept. 10-ény Cantonban játszik 
Ki ottani Sport Egylet csapa
tával, melynek ;a meghivásáit 
örömmel elfogadtuk. ^J"1' 

Továbbá .a, liga kerdese is 
már esedékes és a beállásról is 
mostan lesz a tárgyalás. . * : > 

Ezúton kéri a Sport Club ve
zetősége a szülőket és sport pár
tolókat, hogy ezen a gyüléseh 
lehetőlek jelenjenek meg. Mos-
tan lesz a megbeszélése a maf-
sodik vagyis a fiatal csapat meg 
alakításának is, ha lesz. elegendő 
jelentkező és pártfogó. v -

A gyűlés helye a Magyar Ott
hon, Mahoning és Shenley Ave. 
saíok a Libraryval szemben. 

A gyűlés kezdete este fél ^ 
órakor. t yi 

Tiszteletté ^ 
a Vezetőség. 

Szalma 'János Sharpsvill^ (32), 
Szalma Jánosné Sharpsville (35), 
Szőke Gergely (27), Szűcs János 
(30), Vidá Imre ^20), Zag9| 
Jánös (31.) . 
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