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' Piling day has passed. A host 
jrf candidates Offered themselves 
lor the seven* ward council seats, 
Ihe three board of education 

Memberships and the two mu
nicipal. judgeships. , in Young
stown. 

With the closing öfnomina-
tiong we are on the threshold 

.j if the fall political campaign. 
Our census has shown us 

H ^hat we have more than 1,200 
Citizens of Hungarian descent 
jRving in Youngstown. We have 
lihree political organizations. 

v iThe old non-partisan Citizens 
V £lub which will resume meet

ings at the end of this month. 
The West Side Citizens Club 

„énd the Hungarian Democratic 
, Club. 

• ",i The elections this fall are non
partisan. For the purpose of 
listening to judge and board of 

"> •. education candidates and to dis-
tuss the issues which will be de-

< • - .v.Hr • 

tided at the November elec-
lions we are already suggesting 
.£he holding of a joint meeting 

•m the three organizations. 
| * In the past attempts to hold 
' joint meetings failed because of 

~ distrust displayed by our De-
.. fnocratic friends. This year 

' jvhen no partisan issues are in-
, .volved we hope they will join 
' %he other two organizations. Of 

J' tourse the joint meeting would 
' jbe purely informative and no 

indorsements could be given* 
* . . 

* - r > ' * "  

* Besides the local issues the 
*vet and jjry question in Ohio 
"Will be on ballot. At this writing 

« $6 states have already voted to 
^"tepeal the 18th amendment. 

-What are we in Ohio going to 
' do about it? 

A group of anti-foreigners are 
Hot satisfied with our present 
government in this city. They 

% want !to abolish ithe charter 
Ivhich is the constitution of 
Youngstown. On the other hand 

, there are important amend
ments to the same charter de
signed to improve it. These were 
drawn by a committee of in
terested good citizens. 

v' The citizens of Hungarian 
descent should be made 
•Acquainted with all these matters 
and the best medium for it. 
would be a joint meeting. ^ 

'  « .  *  .  >  '  

' "It is- not our purpose to take 
jUp candidates at this time. But 

' - yve can already say that 
f Especially among the board of 

" education candidates are some 
ivho are outstanding in every 

. Respect. 
Among the judicial candidates 

Resides the two judges now on 
flhe bench: Harry Hoffman and 
fi. P. Beckenbach, such men as 
Herman Brandmiller, Ji. a for-
jgner judge, Joseph L. Heffer-
Han another former judge and 

+ , inayor, W. .A. Ambrose, L. L. 
George etc. are to }be found. 

• ' Among the council candidates 
'* #re all the present councilmen. 

In at least three wards in the 
Fourth, Second and Seventh 
-Hungarians live in large num
bers. They will be interested in 

> |the council faces. 
Naturalized and American 

Wn citizens of Hungarian 
|>irth. It is time to get ready for 
4he fall campaign. A well in-

K * formed citizenry is Ithe best 
/ guarantee of good government. 

OKT. 8-ÁN LESZ 
A 

A Nagybizottság közös ün
nepet rendez. — A tisztikar 
gyűlést tartott. — A mult 

gyűlés jegyzőkönyve 

A VERHOVAY 101 
JUBILÁLNI KÉSZÜL 
A fiók vasárnapi gyűlésén 
jóváhagyta a bizottság ter
veit. — A 25 éves évfordulót 
okt. 22-én ünneplik meg. 

:o:-
SZENT ISTVÁN EGYLET 

Beteg tagjaink: Hoffer And
rás, Hanko Margit, Vas István 
j|s Id. Szuki János 268 Avon-

(4Íale Ave. Betegség a titkárnál 
jelentendő 1706 Oak St. Tele
fon 30869. 

Góber János, titkár. 

' A " Nagybizottság tisztikára, a 
melyet a mult gyűlés avval bí
zott meg, hogy az október 6-iki 
gyászünnepélyt lerendezze, a hét 
elején megbeszélést tartott és 
nagyjában megállapodott a mű
sor szereplőiben. • 

A végleges műsort és -az ün
nepély színhelyét csak a jöv& 
héten, állapítják meg. Megálla
podtak azonban abban, hogy az 
ünnepélyt, amelyre nem lesz be-
léptidij, október 8-án, vasárnap 
délután tartják meg. 

A mult augusztus 29-én tar
tott nagybízottsági gyűlésről 
még nem adtunk részletes je
lentést, ezért itt közöljük a fel
vett jegyzőkönyvet. > -

Nt. Borsy-Kerekes Gvorgy be
terjeszti a Nagybizottsag altal 
rendelt az itteni McMillan könyv 
tár részére 50 dollár értékben 
rendelt könyvekről a számlát. 
Egyben pedig ajánlja, a Nagy
bizottságnak, hogy évenkint ujit. 
sa meg a rendeléseket^ miután 
ezentúl nem kell ...olyan, nagy, 
összegekért egyszerre . megren
delni, hanem csupán a hiányt 
pótolni. * Gyűlés a számlát egy
hangúlag , elfogadta, valamint 
Horváth Antal né - indítványára 
Borsy Kerekes György esperes 
urnák a könyvek beszerzéséért 
és annak utánajárásáért jegy
zőkönyvi köfzönetet szavazott 
meg. 

Gyűlés a Magyar Napról be
terjesztett bevételekről és ki
adásokról szóló számadást Deb-
roszky András indítványára el
fogadta. 

Neményi Miklós Ernő indít
ványozza, hogy a gyűlés mind
azoknak, akik a Magyar Napon 
a nagy siker érdekében közre
működtek, névszerinti jegyző
könyvi köszönetet szavazzon 
meg. Gyűlés egyhangúlag jegy
zőkönyvi köszönetet szavazott 
meg a következőknek: Pintér 
János és neje mint vőlegény és 
menyasszony, Ft. Bakos Ágos
ton, Sharoni Dalárda, Antal 
Irénke és Ma*pt, Palló Erzsé
bet, Forray \Hlma, Brogli Ró-
zsika, Tulipán Klára, Görög 
Katholikus Ifjúság, Marianovics 
Mária, Timko Irénke és Irmus-

" ka, Asztalnoki Géza, Veres Ist
ván, Soos Anna, Guyt Klára, 
jPittsburghi Ifjúsági Fúvós Ze
nekar, Buckey Károly, Nehry 
Gábor, Magyar Sport Club, Can. 
toni Iparos Kör, Campbelli Ma
gyar Kultur Kör és Akroni Szt. 
Imre Körnek. Ha netalán téve
désből valamelyiknek a neve ki
maradt volna, ugy kérjük azt 
Mixich Gáspár titkárral tudat
ni, kinek cime: 441 Pasadena 
Ave. alatt van, hogy azt pótló
lag a névsorba belevehessük. 

Juhász János bejelenti, hogy 
Kovalcsik, Struthersi tót papnak 
van egy magyar nemzeti szalag
ja, amelyet a Nagybizottságnak; 
szánt elajándékozni, kérdi, hogy 
a Nagybizottság elfogadja-e azt. 
Gyűlés az ajándékot egyhangú
lag elfogadta. ^ ^ 

Horváth István ajánlja, liogy 
az október 6-iki gyászünnepélyt 
az idén is a Nagybizottság tart
sa meg. Gyűlés egyhangúlag az 
ajánlatot elfogadja és ennek 
rendezésével a tisztikaft bizta 
meg. v / 

(Folytatás &c 5-iíc oldalon) 

(Október 10-én tesz 2$ esz
tendeje, hogy a yougnstowni 108-
ik számú Verhovay iiolc meg
alakult. Még a nyári gyűlés szü
net előtt a fiók kiküldött- egy 
bizottságot, hogy * a* jubileum 
megtartásának terveit dolgozza 
ki. , 

Mult vasárnap1 a bizottság" 
megtette jelentését. JA szép 
számmal megjelent tágság a ter
veket jóváhag)ita és elhatározta, 
hogy a jubileumot október 22-én 
vasárnap este tartja meg bankett 
keretében. • .. . 

A bankett helyének fnegvá-
lasztását és az egyéb részletek 
kidolgozását a tisztikarra és egy 
kibővített 10. tagu bizottságra 
bizta. 

Elhatározták továbbá, hogy a 
jubileumra meghívják ünnepi 
szónoknak Daragó József köz
ponti elnököt, Bencze János kp. 
titkárt, Varga Mihály közp. 
pénztárnokot és Révész Kálmán 
közp. számvevőt, meghívják to
vábbá a Youngstown és kör
nyéki testvér magyar egyleteket 
és egyházakat, valamint az eh
hez a Verhovay kerülethez tar
tozó és a nem távol, eső Ver
hovay fiókokat 

A gyűlésen. Debroszky And
rás. elnökölt. 

A bizottság most szombaton 
este 7:30-kor tart gyűlést a 
rendes gyüléstermében a 'refor
mátus egyházban. „ , 

A GÖR. KATHQLIKUSOK BAZÁRJA 
felyó évi saeptember hó 27, 

28, 29, és 30. napokon hitköz
ségünk nagyszabású bazárt ren
dez a templom jávára a templom 
alatti tágas termében a Maho
ning Avenuen. A bazárra nagy 
előkészületek tötfcérinek. A hit
község minden jeles tagja a ba
zár lebonyolítására szenteli ide
jét, erejét; jóakaratát. A hit
község apraja-nagyja kéz a kéz 
ben készül az estékre, melyeken 
sok minden lesz sorsolva kis 
pénzösszegekért. A gyermekek
nek is lesz szórakozásuk: menny
ért ők is nyerhetnek a "szeren

toraink fognák a házhoz vinni 
egy-egy könyvecskét, melyet 
kell, hogy minden hivő, minden 
felnőtt, ki dolgozik — megve
gyen; sőt, ha szereti kis templor-
mát, hát igyekezni fog még ba
rátját is arra rávenni, hogy ő is 
vegyen a könyvecskékből egyet, 
így lesz a munkánknak szép si
kere. így mondhatjuk majd, 
hogy minden tagja hitközsé
günknek dolgozott, iparkodott 
az első bazárunkkal a hitközség 
pénzállományát növelni. 

E bazár az első á hitközség 
életében és éppen nem gazdag 

cse fel, eszközök segitségével. Jdőben van rendezve. De • hát 
Minden magyar testvért szere- J áldozatból áll a lelki élet. A 
tettel hívunk meg faár jó előre a 
fent jelzett estéjbe, ̂  melyekről 
még.irunk* , ^ 

Egy kis ígatitií kdl itt esz-

AZ UTOLSÓ PIKNIK 
A BARTA ERDŐBEN 

templomra áldozni kell. Az Isten 
müvét a földön minden erőfeszí
tésünkkel '<»lőbbre kell vinni',, 
ami nemcsak kötelesség, de egy-

közölnünk. Ugyanis azt jeleztük! ben érdem is. Hogy mennyire 
az előbbi hirdetéseinkben, hogy j értjük ezt, megmutathatjuk az-
szeptember 29-én pihenünk és'zal, hogy még mindig nehéz idő
október elsején fogjuk befejezni j ben azt a keveset is megosztjuk: 
a bazárt. De tekintettel arra, a templomunk fenntartására ál-
hogy mi az együttműködés em-|dozzuk. Mert nemde, egy dollár 
bérei vagyunk — az október el-1 havi díjból hitközséget fenntar-
sejét elvetjük, helyette a pihe- tani nem lehet? Természetesen 
nésnek szánt najjot felhasznál- nenv Éppen „ azért kell extra 
juk a bazárnak thvább való bo- munka, extra pénzkiadás a 
nyolitására, mert október else-' templom javára, mely nélkül, 
jén a Magyar Ház bankettje lé-'értjük, hogy templom nélkül, itt, 
vén, mi is ott ákarunk lenni.! Amerikában nemcsak lelki éle-
Szóyal, október elseje helyett; tünk. de családi életünk is tönk
szeptember 29-én "használjuk feliremenne, mert lelki vezetés nél-
a bazárnak tovább való vitelére.; kül a szülők nem volnának ké-

A bazárt előzőleg nyerő szá- j pesek gyermekeiket a }ó utón 
mokkái ellátott könyvecskéket megtartani, következésképen a 
adunk el $1.00-ért, ri/.az egy dol-! családi élet tűrhetetlen volna, 
lárért^rosly, s^JjjpJrkal., nyerhet? [sok szülőnek kétsé^be^tó^volna 
ni egy bárányt, egy malacot és és szomorúsággá! teTT 

BANKRABLÁS VOLT NAGY KEVERE 
FARRELL8AN *3 

, # 

Tiz bandita $15y500-t rabolt 
a Gully bankból. — Egy 
német fiatalembert maguk-

i kai vittek 

egy paplant. Kiváló nyeremé
nyek olcsó áron! Ki ne szeretné 
őket bírni? Minden magyar bizo
nyára. Hát nem kell egyéb eh
hez, mint megvenni a könyvecs
két és várni a húzást. A köny
vecskéket már árulják? szépen 

Tehát fel munkára és áldozat
ra* Akr ajándékot akar adni, le
gyen az ruha, vagy enni-inni va
ló, jelentse azt e telefon szám
ra: 30655. — Többet a bazárról 
majd a következő számokban 

fogynak. Híveinknek a kollek-' irunk. 

Most vasárnap, szeptember 17* 
én tartják a West Sídéi Polgári-
és Sport Körök az. év utolsó 
piknikét a mindenki által jól 
ismert Barta-féle erdőben. A 
rendező bizottság mindent elkö
vetett, hogy mindenki, aki eljön, 
jól fog mulatni. A zenét Orosz 
Ferenc es az ő Rádió Zene
kara fogja szolgáltatni délután 
2 órai kezdettel. Automobillal 
fogjuk szállitaní ki mindazokat, 
akik szándékoznak kimenni a 
piknikre a Magyar Háztól. És 
vissza is lesznek szállítva. * 

A jó zenéhez lesz jó étel és 
inni való is, jó hazai töltött 
káposzta, különféle sütemények. 
lA belépő jegy csekély 10 cent 
lesz és az ennivalóknak is oly 
jutányos lesz az ára, mint az 
elmúlt pikniken. Tehát elvárjuk 
a Youngstown és környéke össz-
magyarságát erre az évzáró pik
nikre, melynek a teljes haszna 
a West Sidei Magyar Háznak 
a javára lesz fordítva. Lesz ku
korica és virsli sütés is. 

Lengyel Péter elnök 
J3arta Sándor, elnök 

* V | , tJray Károly:/ ^ titkár 
Lengyel C. Lajos, titkár 
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A Youngstown, O. Magyar 
Református Betegsegélyző Egy
letnél e héten beteg tag Dóka 
Sándorné, jelenleg a városi kór
házban. — Kéretnek a beteglá
togatók, hogy a náluk jelentő 
betegeket jelentsék a titkárnál, 
610 Mabel Ave. 

Menyhért Jáno« 
" titkár. 

VERHOVAY IO& 

Beteg tagok: Radiioty Pál, 
Massilon, O. Hoffer András, 211 
Edward St. Hoffer- Károlyné, 41 
Rhoda Ave. Vas István, 27 Pal
mer Ave. Szarka János, 321 
Pasadena Ave. Hanko Margit, 
2037 So.. Height Ave. Gönczi 
Andrásné, 147 Cortland St. 
Campbell, O., jelenleg Sharon 
kórház. Doka Sándorné, 542 
Mabel Ave.; jelerileg C^y kór-
hái. Szuhy János* 268 E. Avon-
dale Ave. 

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

A MAGYAR DEMOKRATA 
CLU» NÉPGYŰLÉST TART 

F. évi szeptember hó 24-én, 
vasárnap délután 3 órakor a 
Szent István Otthonban Wil
son Ave. és Queen St. sarkan, a 
melyre az összmagyarságot tisz
telettel meghívjuk. A mai hely-
zetről és a házak kölcsöneinek 
a kormány által leendő |LÍvételé
ről teljes felvilágositást kap min
denki. A gyűlés után kis szóra
kozásról gondoskodunk, 

Mátyásy István, elnök. 
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^The American Hungarian Journal is serving the Hun
garian born of the Youngstown district for the 23rd year. 
This paper is the only medium through which thousands of 
the Hungarian-born now well to do citizens with good 
earnings can be reached. 

The American Hungarian Journal is the official organ 
of practically all the churches and societies. It goes to the! 
home of practically all their members. \» * 

We signed the NRA agreement with President Roosevelt. 
Our paper is printed in a shop which has the right to dis
play the Blue Eagle. ; b: 

We are doing oür part to restore prosperity. ?v 

We take this occasion to announce that Mr. J. A. Tauss 
has been engaged to represent this paper ás advertising 
manager. We bfspeak for him your continued patronage and 
co-operation. 

, AMERICAN HUNGARIAN JOURNAL 

A sharoni és farrelli magyar
ság jól ismeri az *S. J. Gully 
bankot Farrellben, ahol már 
gyakran váltották be peda csekk
jeiket. A héten kedden nem sok
kal délelőtt 10 állig fegyver
kezett bandita támadU meg n 
bankot. ' ' ' ' -

Amíg 1cét rablóv az utcán őr
ködött, nyolc társuk fegyverrel 
kezükben kényszeritette Gullyt, 
a bank tulajdonost, Conti Irma, 
DiSilvio Eva és Mrs. Pearl 
Bauer tisztviselőket, hogy lefe
küdjenek a padlóra. A pénzes fi
ókokból aztán kiszedtek 8 ezer 
dollár készpénzt és a nagy 
pénzszekrényből $7.500 értékű 
bondot. I > 

A banlckal összeköttetésben 
levő ékszerüzletből akkor lépett 
be egy Wild nevezetű fiatal 
órás, aki csak öt hónappal ez
előtt jött ki Németországból. 
A banditák abban a hiszemben, 
hogy a fiatálember a tulajdo
nos arra kényszeritették, 
hogy velük menjen. Két autóban 
robogtak aztán el Sharonon ke
resztül Youngstown felé. 

Itt a Szt. Erzsébet kórház 
előtt elbocsátották a német fiút,' 

A rendőrség emberei azt hi
szik, h5gy a banditáknak 
Youngstownban cinkostársai lak
nak. És itt is nagyban folyik 
a nyomozás. 

A bank kára megtérül biztosí
tás utján. 

A CHARTER XÖROL 
A republikánus párt egy ré
sze a charter ellen van — 
A Demokraták mellette 
vannak. — Még nem biztai, 

hogy szavazás alá kerül 

X FÚVÓS ZENEKAR 
ALAKULÓBAN VAN 
Szombatra gyűlésre hívják 
az érdeklődőket. — Már ed-
dig közel 80-an jelentkeztek 

Amióta a Magyar Napon *itt 
volt a Pittsburghi Magyar If
jak Fúvós Zenekara, nem lehet 
birni a youngstowni gyerekek" 
kel. Mind tanulni akar, mind 
azon igyekszik, hogy itt is csi
náljanak egy fúvós zenekart. 

A mult héten közöltük 30 gyer 
mek nevét, akik eddig jelentkez
tek. Azóta még 31-en jelentkez
tek, így tehát volna elegendő je
lentkező, hogy tényleg hozzá le
het fogni a zenekar megalakítá
sához, 

A zenekar álakitás körül ed
dig Ress József és Smith István 
igyekeztek, ök hivnak gyű
lést most szombaton, szeptem
ber 16-án estére a Szent István 
Otthonban, 861 Wilson Ave. Ké
rik az érdeklődő szülőket, hogy 
erre az alkalomra okvetlenül jöj
jenek el, mert a zenekar minden 
kérdését szeretnék megbeszélni. 

A gyűlésen az ajánlkozó kar
mesterek is jelen lesznek. 

A múltkor közölteken kiVdl a 
következők jelentkeztek: 

Youngstownból: Tóth Lajüs, 
Kosztyu András, Boncz Ferenc, 
Grosz János, Nelepka Ferenc, 
Bobovecz Márton* V: 
Á Campbellből: Cseh Mihály, 
György Lajos, Imre és Elemér, 
Horváth Gyula, Novotnik Jó
zsef, Polyák János, Sztanko P£l. 
és József, Pitlik Elemér, Kole-
szár János, Kovács Imre, Pajtok 
Vihn<js, Kovács Józset és Lajos, 

Lemon, a városi tanács jegy- ^ 
zője kedden átnyújtotta a vá
lasztási tanácsnak (board of 
election) a Taxpayers League 
mintegy 5,800 aláirásos kérvé-
nyét, amelyben követelik, hogy 
bocsássák szavazás alá novem
ber 7-én azt a kérdést, hogy 
kiván-e Youngstown megmarad* 
ni a charter kormányforma mel-^ 
lett vagy pedig visszatér a régi ' 
kormányformához, amely 1924 
előtt volt érvényben. 

A Republikánus párt egy ré
sze, amely a fogát csikorgatja,, 
hogy a mostani pártonkívüli vá* 
rosi választási rendszer alatt 
már két demokratát választot
tak polgármesternek, arra akar
ja szorítani Barnum republiká
nus pártelnököt, hogy a Repub
likánus párt jöjjön ki egész szer
vezetével • £• timrtet^ ^obása 
mellett. .;/' : -

A Demokrata párt nevében 
.Farrell pártelnök máris kijelen
tette, hogy ha a republikánusok 
pártolják a -charter eldobását. 
u£y az egész demokrata szer
vezet a charter megtartásának 
érdekében fog harcba menni 

Neves ügyvédek, köztük ma
ga Barnum is, nagy kétkedés
sel fogadták a megsemmisítési 
kérvény szövegét, amely egésa 
biztosan a bíróság elé fog kerül
ni. Ugyanis a szöveg szerint ti 
charter kormányforma az év vé
gével megszűnne. Viszont Moore 
polgármestert négy évre válasz
tották meg és a mostani rend
szer szerint választanak városi 
tanácsosokat most novemberben 
két évre. Ha a charter ellenségei 
nyernének, nem "lenne Yougs-
towban semmiféle városi kor
mány, mert a szavazás alá bocsá
tandó szöveg nem gondoskodik 
választásokról, hogy uj kor
mányt lehessen alkotni a résgi 
forma szerint. 

Az amerikai erre azt szokta-
mondani, hogy "Sweet Mess.", 

O 4 , 

FÉNYESEN SIKERÜLT 
A CAMPBELLI FIUK BÁLJA 

Ugy erkölcsileg, mint anya-; 
gilag fényésen sikerült a Camp
belli Magyar Kulturkör szezont
nyitó bálja. Jól mulatott ott 
anyámasszonytól kezdve a leg
kisebb gyerek is. Bunchy János 
és 10 tagu zenekara is kitett ma
gáért és húzták a késő éjjeli 
órákig. Más fényes oldala volt 
a kis Cola testvérek: Berta és 
Juliska (Wairenből) remek tán
ca és énekszáma a színpadról. 
Előbb táncoltak mindketten és 
azután a kis 8 éves Berta zon-
gorakisérete mellett énekeltek, 
nagy sikert aratva. 

A Kulturkör rendkivuti gyű
lést tart pénteken este ya saját 
helyiségében, , „ < . 

—  J O > 1  ^  R ,  
SZÖVETSÉŐr GYLÉS * 

A Bridgeport* Szövetség 16. 
osztálya a ránk következő va
sárnap, szeptember 17-én tartja 
rendes havi gyűlését a szokott 
helyen és Időben. 

Husoczki 

mm. 
Redovai János és Imre;': 
István, Valter Miklós, Vi 
zsef is Varga István. 


