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AMERIKAI MAGYAR HIRLAT*

KUTYÁBÓL NEM LESZ SZALONNA

^ Hát leszavazták az elnököt a
íéíigresstisban.
Győzött a politikusok gyáva
sága, akik meghunyászkodtak a
légió terrorja alatt, és az érdek
szavazatok
ellenében vissza
adták a terroristáknak majdnem
mindazt, amit egy felháborodott
ország elvett töltik.
A szövetségi tisztviselőknek is
vissza adták azt a tizenöt szá
zalékos bérvágást, amit eddig el
szenvedtek, s ami még mindig
sokkal, nagyon sokkal kevesebb
veszteség volt, mint amit más
foglalkozásokban kellett szenved
nünk.
A más foglalkozásokban —
foglalkozásokon kivül —
nyomorgó embertömegek azon
ban nincsenek szervezkedve, mig
a szövetségi tisztviselők és alkal
mazottak egységes politikai nyor
mást és zsarolást jelentenek a
gyáva politikus ijesztgetésére.
Nem lenne abban semmi baj,
ÉÉÍnmi katasztrófa, hogy ennek a
gazdag országnak kétszázötven
millió dollárral felemelték az évi
kiadását. Annyival több pénz
jut ebben az évben forgalomba.
Az sem lenne baj, hogy az
elnök vétóját leszavazta a eongressus. .
t
Sőt, más körülmények közt
ennek egyenesen örülhetne a pol
gárság.
Mert az elnökft vétó leszava
zása azt jelenti, hogy a törvény
hozók még az olyan népszerű
elnökkel szemben is megtartják
a függetlenségüket, mint Roose
velt.
~
Hz a 1 ujs% a jelenlegi elnök
MAJDNEM minden eddigi ja
vaslatát pártolta.
iCivételt leginkább azok
a
fáfmer-bónusok képezik, ame
lyeket azért fizet ki a szövetség,
hogy a termelést csökkentsék.
De ennek dacára megelégedés
sel néznénk, ha a congressus bár
melyik más javaslatát szavazná
le a vétó után, mert azt látnánk
abban, hogy az ország és a nép
képviselet nincsen semmi ve
szélyben. Ezt ugyan mi úgyis
tudjuk, minden propaganda da
cára, de akkor alkalma lenne
mindenkinek, hogy azt meg
lássa.
Ez esetben azonban fájda
lommal és a szégyen érzésével
látjuk, hogy a kutyából a Roose
velt adminisztrációja alatt sem
lett szalonna, hogy a politikusok
nem tudnak, soha nem tudnak a
"pork-barrel" törvényhozás szín
vonalán felül emelkedni.
Ebben az országban tizezer
újság és százezer szónok hirdeti
a nagytőke szolgálatában, hogy
veszélyben van a demokrácia,
mert egy kicsit ráléptek, vagy
legalább rá akarnak lépni a tő
kére.
Ez a propaganda hazugság.
A demokráciát az veszélyez-

tette, hogy egy pár száz ember
korlátlanul uralta ezt az orszá
got, hogy egy pár száz család
falta fel a nemzet egész jövedel
mét.
Ha azonban mégis lehet uj
veszélyt látni a demqjcrácia lát
határán, akkor ezt a jelenlegi
congressusi intézkedésnek kö
szönhetjük.
Mert ez a szavazás emlékeztet
bennünket a régi görög demokrá
ciák bukására, a bukások okaira,
amelyek napjainkban itt meg
ismétlődnek évről-évre.
A görög demokráciát az buk
tatta meg, hogy a korrupt poli
tikusok —' MEGVESZTEGET
TÉK A SZAVAZÓKAT, miután
őket is tnegvesztegették a tő
kések.
Csak az volt a baj, és az a
baj napjainkban, hogy mig a tő
kések a saját vagyonukból vesz
tegettek, addig a politikusok a
kincstár kasszájából szórták a
pénzt a szavazóknak.
A congressus minden egyes
agja nagyon jól tudja, hogy ami
kor itt mindenkinek a fizetését
levágták negyven-hatvan szá zalékkal, a szövetségi tisztviselők,
— és MAGUK A CONGRES
SUS TAGJAI — még mindig
nagyszerű
fizetéseket kaptak
mások jövedelméhez arányítva.
Azonfelül emberi számítás sze
rint a jövedelmük biztos volt.
S mikor mégis megszavazták
VISSZAMENŐLEG a fizetések
javitását, egyszerűen és közön
ségesen megvesztegeték a sza
vazók százezreit, akiknek a hoz
zátartozói termeszeteken szin
tén szavaznak.
Azt is tudja a congressus min
den tagja, hogy a légió meny
nyire visszaél a hatalmával,
hogy akik egy-két év előtt be
tegségbe jutottak, semmiképen
nem betegedtek meg azért, mert
egy-két hónapot valamelyik katona-campben töjtöttek ebben az
országban (mert hiszen a legtöbb
a harcteret nem látta) és hogy
ezeknek a polgártársaknak sem
mi jussuk a visszaadott nyugdíj
ra és gyógyítási költségre.
Hány millió földhöz ragadt
szegény ember, beteg ember
kénytelen az orvost, az orvossá
got nélkülözni, hányan koldulnak
az uccákon, és ezeknek — szé
gyenszemre — semmit nem ad
sem az állam, sem a szövet-

NEM SZERELEM
ÍS NEM JÓSZÍVŰSÉG
Az acélmágnások elhatározták,
hogy felemelik a munkabéreket
tiz százalékkal.
S mert a heti negyven órás
munkanapot le nem szállítják, a
munkásaik ezentúl tiz percenttel
ténylegesen több pénzt fognak
keresni.
4
Ez lesz tehát az egyetlen nagy
ipar, amelyben az emberek a tiz
százalékos béremelést pénztöbb
letben megkapják, mert például
az autó-iparban ezentúl keveseb
bet fognak dolgozni.
A tíz százalékos béfemelést
nem fogják megérezni a munká
lok.
Nem javul a sorsuk ti* Szá
zalékkal, mert hiszen az árak az
utolsó hatvan napban tiz száza
léknál többel emelkedtek.
Ezt azonban nem vesafk te
kintetbe azok az újságok, ame
lyek most dicshimnuszokat zen
gedeznek, hogy miiéit humá
nusak az acélbárók.
A gyanútlan polgárok közül
is sokan megállapítják, hogy "ni
ni, milyen nagy sziv van a vas
iparban," sztrájk nélkül, zavar
gás nélkül felemelték a napszá
mot.
Igaz, hogy a nehéz iparban
még nem volt sztrájk.
Igaz az is, hogy — bár a mun
kások zúgolódnak — a szervez
kedés sem jutott odáig, ameddig
az autó-munkások elmentek.
S mégsem szerelemből, még
sem jószívűségből adják a bér
emelést az acéltruszték.
Két oka van a hirtelen elhatá
rozásnak, amit kár lenne túlbe
csülni.
Az egyik az, hogy a kormány
zat egyik legkülönb szerve, a
Federal Trade Commission a ne
héz ipar ellen súlyos panaszt
emelt a NRA-nál és a kormány
nál.
Azzal vádolják az acélipart,
hogy a Sherman törvényeknek
már a látszatát is felrúgták,
hogy az árakat vigan szabják
meg egymás közt és hogy azt
nagyon siettek, nagyon magas
ra emelni.
Vissíza-álfitötték
a hirhedt
Pittsburgh-plust, ami más sza
vakkal azt jelenti, hogy bárhon
nan szállítanak acélt egy-egy vá
rosba, annyi szállítási dijat csap
nak annak az árához, mintha
Pittsburghból jönne a szállít
mány.
Ha például Los Angelesba kül
denek vasat a san-franciscoi ko
hókból, akkor azért ott meg
kell az acél országos piaci árát
fizetni, s azonkívül annyit, a
mennyibe a vizí szállítás kerülne
Pittsburghból.
Amig tehát a twÉéz ipar só
hajtozik, hogy a NRA nagy ter
heket rakott az iparra, addig a
kék sas mindent eltakaró szár
nyai alatt nagyon szépen tolla
sodnak és maholnap a negyven
százalékos üzem mellett dividendet, sőt esetleg elmaradt osz
talékot* is fizetnek

A Federal Trade Commission
olyan nagy tiszteletben áll az
országban, hogy annak panasza
it nem lehet félre lökni, azzal
foglalkoznia kell a kormánynak,
s foglalkozni fog vele esetleg a
congressus.
Ez az egyik, talán a fontosabb
oka, hogy hirtelen elhatározták a
tiz százalékos bérjavitást.
És ha ennek fejében az egy
séges ármegállapítást
tovább
folytathatják, akkor csak az ille
téktelen profit egy kis hányadá
val szúrják ki a munkások sze
meit, mikor a béreket felemelik
tiz százalékkal.
A béremelés másik oka a
Wagner-bili, amely egyenlőre
nem valóság, csak egy súlyos
fenyegetés a kormánynak a kezé
ben.
Nvilt titok, hogy ha az iparfe
jedelmek "jól viselik magukat"
akkor a kormány nem fogja a
Wagner-bilit keresztül hajszolni
a congressuson, amelynek min
den tagja meg van rémülve a
tőkétől és amelynek minden tag
ja szeretne díeledkezni a javas
latról.
A Wagner "bilit csak ugy fog
ják megszavazni, ha Roosevelt a
legnagyobb határozottsággal fog
ja azt követelni, amit eddig az
elnök nem tett még.
És az iparfejedelmek *tt hi
szik, "hogv amennyiben hirtelen
hátra-arcot csinálnak, amennyi
ben oda löknek egy pár centet a
munkásnak, a kormány egyelő
re eltekint ettől a javaslattól,
amire pedig égető nagy szük
ség van.
f
Szükség van rá, hogy a Wag
ner javaslatot megszavazzák,
mert anélkül a NRA hetedik pa
ragrafusa csak football a kapi
talisták lábai alatt, amit ide-oda
rugdosnak.
•
Az utolsó három héten át
szüntelenül zajongtak ez ellen a
bili ellen és a nehéz ipar most
tovább megy a lármánál. Haj
landó jó öreg casht ajánlani a
munkásnak, ha lemond a sza
badság-jogáról, ha lemond a szer
vezkedés jogáról.
Ez a második oka annak, hogy
a béremelést hírtelen ki-irták,
mert részben jobb indulatot ke
resnek a kormánynál, részben
meg akarják győzni a már anynyiszor elbolonditott munkásem
bert, hogy nem szükséges neki
szervezkedni.
Nagyon természetes, hogy a
munkásnak tkm érdemes most
bedűlni.
Hiszen fia szervezkedik, akkor
tiz százaléknál nagyobb béreme
lést kap és a jövőben nem nél
küle fognák elhatározni sem a
béremelést, sem a bérvágást.
A munkás sorsa azonban —
sajnos — a munkás kezébe van
letéve és attól kell félnünk, hogy
ez a tiz percentes maszlag most
megint elveszi a harci kedvét at
tól, hogy sürgősen szervezkedj4fr-

\
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Hány százezer jómódú légioner van azonban, akik nyugdijat,
gyógykezelést kapnak, s még
csak a vizén sem vitték át őket,
mikor be voltak sorozva.
Aki azonban nem állhat be
a volt katonák kiváltságos osz
tályába, az a gyerekeivel együtt
éhen fordulhat fel attól, hogy a
törvényhozó urak gondolnak rá,
mert NINCSENEK MEGSZER
VEZVE.
Viszont mindent megadjak a
légió tagjainak, mert meg van
nak szervezve, és mert hozzá
tartozóikkal együtt a szavazatok
sok millióját képviselik. És mert
szemérem nélkül fenyegetődznek.
hogy jaj annak a politikusnak,
s*c
aki nem szavazza meg a szá
mukra a megvesztegetés nyug
diját.
'
Ezért fájdalmas, ezért szé
gyenteljes, hogy az elnök vétó
ját, ezt a vétót leszavazták, és to
ezért lehet igazuk azoknak, akik
azt hiszik, hogy a demokratikus
berendezkedés nem állhat fenn
hosszasabban a világon.
Nem állhat fenn azért, mert a
408 WEST FEDERAL ST.
YOUNGSTOWN. OHIO
politikust megvásárolják a tő
(Szemben a Pennsylvania állomással)
kések, a politikusok
viszont
ugyanezt teszik a szavazókkal.
BESZÉLŐGÉPEK RÁDIÓK
HANGSZEREK
A mult heti törvény nem volt
KÖNYVEK
ZONGORÁK
LEMEZEK
semmi más, mint a szavazók
közönséges, hitvány és aljas
Lemezek 35 nyelven, a legnagyobb raktár Amerikában
megvesztegetése, azoknak a gyá
va politikusoknak a részéről, akik
Zenemttvdk
Önműködő zongora tekercsek
Felszerelések
novemberben újra választás alá
kerülnek.
NAGYOBB VÉTHLNÉL
És mi fizetjük #seg ast a
BANKKÖNYVEKET TELJES ÁRBAN ELFOGADUNK
pénzt, amivel megvesztegették
MINDENFÉLE BESZÉLŐGÉPEKET, RÁDIÓKAT*
a szavazókat.
HANGSZEREKET JÓTÁLLÁS MELLETT
'
o——
OLCSÓN ÉS GYORSAN JAVÍTUNK
E LAP ELŐFIZETÉSI ÁRA
•
AZ
AMERIKAI
MAGYAR
HÍRLAP VÁROSI IRODÁJA
EGY ÉVR|-V.....
$300
Ség

Hirdessen Lapunkban
RESS MUSIC CO.

Velvet-smootli •••piquant!

A delicious blend of se
lected oil, mellow vinegar,
choice eggs, rare spices.
Mixed insmall batches for
perfect flavor*
#.
••Delivered fresh to gro
cers every few days* Try it!

N O W O F F E R E D AT
REDUCED PRICES

FÉL ÉVRE

.$1.50

MAGYAROK

NAPTÁRA

Április 14. Szombaton a Mafcvar Demokraták műsoros, tánc
és vacsora estélye, Moose Hall.
East Federal St.
Április 15-én, vasárnap, Magy.
Nagyassz. Hitk. szinelőadása,
saját iskolájában.
?
Április 21-én, szombatöii "Tul
a Nagy Krivánon" díszelőadás a
Nagy bizottság
rendezésében a
két magyar árvaház javára a
Chaney High School nagytermé
ben este 7:30-kor.
Április 22-én, vasárnap á Füg
getlen Ref. Egyház György napi
vacsorája a Magyar Otthonban.
Április 29-én, vasárnap este,
György-Gyula
estély , Magy.
Nagyassz. Hitk. saját iskolájá
ban.
Április 26, 27, 28 és 29. Magy.
Nagyassz. tavasai, bazára, faját
iskolájában.
Április 29. öreg Amerikás Ma
gyarok nagy évforduló, találkozó
vacsorája, műsoros estélye ér
táncmulatsága a Central Audi
tóriumban.
Április 29-én este fél nyolckor
György és Gyula estély a görög
katholikusoknál,
.
P
Május 6-án, vasárnap a Szt.
István Egyház nagy műkedvelő
alőadása Anyák Napja alkalmá
ból a South High School nagy
termében.
Május 13-án este 7 órakor
Mothers Day ünnepély a görög
katholikusoknál.
Május 30-án, Decoration Day,
a West Sidei Magyar Otthop
1 éves megalakulásának ünnepé
lye. Banket és táncmulatság.
Junius 10, vasárnap a Sharoni
Verhovay Egylet jubileumi ün
nepélye.
—I
A CAMPBELL, O.
MAGYAR POLGÁRI KÖR

Gyűléseit tartja minden hónap első
szombat estéjén 7 órakor a Kultur
Klub helyiségében, a Reed Ave és
15th St. sarkán. Tagja lehet minden
magyar származású amerikai polgár
és akinek első papirja van. Tagsági
dij 50 cent egy egész évre.
A tisztikar az 1934-ik évre: Elnök
Héri János. Alelnök Török Gyula.
Titkár Varga József, 264 Reed Ave.
Pénztárnok
Mtiller Vendel. EllenŐrök: Walter János és Kelemen
György. Ajtóőr Dudás Mihhály. Hiva
talos lap az Amerikai Magyar Hír
lap.
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
26-IK FIÖKJA
Alakult 1904 június 10-én, Sharon, Pa.

Elnök Sveighart István. Titkár Ne
mes József, cime 886 St&mbaugh
Ave., Sharon, Pa., .(kihez az egyletet
érdeklő levelek küldendők, telefon
556-W. Pénztáros Szl/adics András.
Pénztári ellenőr Hanzli Pál. Beteg
látogató Kovács András. Gyűléseit
tartja minden hó második vasárnap
ján a Farrell-i Magyar Róm. K#Lth.
Templom alatti helyiségéhen, dél
után 2 órakor. Hivatalos orvos Dr.
Irving Rozenberg, Ekker Bldg., State
Street, Shiairon, Pa. Hivatalos lap
Amerikai Magyar Hirlap.

EGYLETI KALAUZOK.
s Az "Amerikai Magyar Hírlap" as alibbi egyházaknak, agylataknafc és
=
körűknek a hivataloa lapja az 1938 évre.
^ ^
= The Atnerfean Hungarian Journal le t^e official Organ
5
Hungarian Churches, Societies, and Clubs
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A YOUNQSTOWNI ÉS KÖRNYÉKI A SZT. GYÖRGY MAGYART Qölt
MAGYAR EGYHAZAK É8 EGY
KATH. SZÖVETSÉG SZT. MIHÁLY
LETEK NAGYBIZOTT8ÁGA
RÖL ELNEVEZETT 12-IK OSZT.
Alkuit 1915-ben

Elnök Habodász Gusztáv. Első al
elnök Danish József. Második alelnök
Brogli Ferenc. Titkár Góber János,
1706 Oak Street, akihez minden le
vél küldendő. Pénztárnok Veresd Ist
ván. Ellenőrök: K&lucky János és
Kovács Miklós. Hivatalos kip az
Amerikai Magyar Hirlap. Gyűléseinek
ideját és helyét a hivatalos lap közli.
A Nagybizottságnak tagja lehet
minden Youngstown és környéki ma
gyar egyház vagy egylet. Célja az
Ös&magyarság érdekeit szolgálni,
képviselni és megvédeni.

A SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL
ELNEVEZETT EGYESÜLT RÓMAI
ES GÖRÖG KATH. TEMPLOMI ÉS
BETEGSEGÉLYZÖ EGYLET
Alapíttatott 1901 Augusztus 25-én

Elnök Balaskó György. Alelnök
Horváth István. Titkár Göber János,
1706 Oak St., Teleíon 30869, kihez
az összes egyletet érintő levelek kül
dendők és betegségek jelentendök.
Pénztárnok Kaluczki János, 1349
Republic Ave. Ellenőr Bodzás János.
Számvizsgáló bizottság: Hoffer And
rás, Habodász Gusztáv, Mixich Gás
pár és Homolya István. Nagybizott
sági tagok elnök és titkáron kivül:
Habodász Gusztáv és Kaluczki János
rendes, Horváth István mint póttag.
Hivatalos orvos Dr. Miglét^ András.
Gyülésterem a Szt. István Otthon.
Gyűlés minden hónap első vasárnap
ján délután 2 órától kezdödöleg. —
Hivatalos lap az Amerikai Magyar
Hirlap.

*

YOUNGSTOWN, O. MAGYAR REF*
T EGYHÁZI FÉRFI ÉS NÖI
BETEGSEGÉLYZÖ EGYLET
A férfi oatzály alakult 1916 szeptem
ber 2-án. — A női osztály 1917 okt.
14-én. Egybeolvadtak 1921 jan. 16-án.

Gyűléseit tartja minden hónap 4-ik
vasárnapján a Ref. Egyház gyüléstermében délután 2 órai kezdettel.
Elnök Szabó P. István. Alelnök
Tóth Károly. Jegyző-titkár Menyhért
János, akihez minden levél küldendő,
cime 610 Mabel Ave. Pénztárnok Ko
vács Elek. Pénztári ellenőr Csete
Sándorné. Hármas bizottságot az el
nök időnként nevez ki. Bizalmi fér
fiak és nők: Steeltonon Jancsurák
János és Kiss Sámuel: Brier Hillen
Téglás Gyula. South Sideon Id. Hörcsik Mihály és Zuti Ferencné. Hasel
tonban Ráti Jánosné. Campbellben
Bányácski János és Király Istvánné.
Trusteek. Id. Molnár István, Belenszki János és Menyhért János. Nagy
bizottsági tag Kovács Elek. Póttagok:
Id. Molnár István, Debrovszky Andrásné. Hivatalos lap: Amerikai Ma
gyar Hirlap.
—
.o:
SÍRHOVAY SEGÉLYEGYLET
108-1K FIÖKJA

Alapíttatott 1908 október hó 10-én
Elnök: Debrovszky András, alel
nök Turner József, titkár Hoffer
András (211 Edward St., telefonszám
75732), kihez az egyletet érdeklő le
velek küldendők. Pénztárnok Juhász
József, ellenőr Uray Károly, szám
vizsgáló bizottsági tagok: Neményi
Miklós, Mixich Gáspár és Habodáss
Gusztáv. Hubbard, O.-l ügykezelő Batla József. Nagybiz. tagok: Debrovsz
ky András, Hoffer András, Neményi
Miklós, Turner József és póttag Mix
ich Gáspár. Ajtóőr: Király István.
FARRELL PA.-I ELSŐ MAGYAIt Hivatalos orvos Dr. Füzy J. Pál.
Gyűléseit tartja minden hó második
BETEGSEGÉLYZÖ EGYLET
vasárnapján az ev. ref. templom alat
Alakult 1916 agusztus 13-án.
ti gyűlésteremben (737 Mahoning
ave.) Hivatalos lap ac Amerikai Ma
Gyűléseit tartja minden hó harma gyar Hirlap
:o:
—
dik vasárnapján délután 2 órakor a
MAHONING MEGYEL
farrelli magyar rómiaj kath. temp
*»*GYAR DEMOKRATA KÖR
lom alatti helyiségben.
Elnök Kuti Tamás. Alelnök és fő
Alakult. 1931 November 28-An
beteglátogató Simon János. Jegyző
Vasali Gynlaa, 440 Yorkway, Sharon, 0 Kör Youngstown és környéke
Pa., ikihez az egyletet érdeklő leve egyedüli Magyar Demokrata szerve
lek küldendők. Pénztárnok Kiss Kál zete. A magyar származású polgár
politikai és társadalmi befolyásá
mán. Pénztári ellenőr Ifj. Szabó Já ság
nak érvényesitésére neveli tagjait.
nos. Beteglátogatók Flarrell-ben Fa
Evi tagdij 50 cent.
ragó István, Sharon-ban Kiss Imre.
Beállani minden gyűlésen lehet, az
Betegség az elnök, alelnök, vagy a előre hirdetett helyen.
beteglátogatóknál jelentendő. Trustek
Tiszteletbeli elnök Dr. Laurisin
Antal látván, Jossa Károly, Papp Jenő. Elnök Mátyásy István. Alelnök
Márton, Idb. Szabó János, Fülöp Sán- és a végrehajtó bizottság elnöke
oor és Kut Tamás. Hivatalos lap Danish József. Titkár Ttess József,
408 West Federal St. Pénztárnok
Amerikiai Magyar Hirlap.
Bouckey Károly. Ellenőrök: Horváth
:o:
Vilmos és Dr. Schager Jenő. Házbi
YOUNGSTOWN-I (VÁROSI)
zottság Veres Imre és Szabó Ferenc.
MAGYAR POLGÁRI KOR
Rendfentartó Frank M. Ernő. Nagy
Alakult 1924 évi Augusztus 25-én
bizottsági képviselők: Mátyásy Ist
Elnök Neményi Miklós Ernő. Alel ván és Danish József; pótképviselők:
nök Hajdú János. Titkár Mixich Gás Franks M. Ernő és Dr. Schager Jenő.
pár (411 Pasadena Ave, kihez a Kört A végrehajtó bizottság tagjai: Iván
érdeklő levelek ^küldendők). Pénztár Jánosné, Dr. Laurisin Jenő, Franks
nok Kaluczky János. Bizottsági ta M. Ernő, Dr. Schager Jenő, Pallay
gok: Szluha Ferenc, Danish József András, Tausz Béla, Borbély János,
és Brogli Ferenc. Nagy bizottsági ta Tlmkó József, Hrabkó József éa
gok: Hajdú János és Mixich Gáspár. András.
Gyűléseit a Demokrata Klub he
Póttag Bodzás János. -- Gyűléseit
tartja minden hó utolsó hetében a lyiségében, Tonngstown Hotel tartja
Szt István Otthonban. Hivatalos lap: a hivatalos lapban Jelzett Időben. Hi
vatalos lap az Amerika! Magyar
Amerikai Magyar Hírlap.
Hirlap.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheo*
matic achesSt paius,apply Mua*
terole, the "counter-irritant"

AT ALL DRUGGISTS

of"iff

-.o:-

WEST 8IOEI
MAGYAR POLGÁRI KÖR

®nök Brogli Ferenc. Alelnök Mösey János. Titkár, akihez minden le
vél küldendő: Lengyel C- Lajos. 2924
Eddie St., telefon 34594. Pénztárnok
Id. Molnár István. Ellenőrök: Id.
Orosz Ferenc és Drozdik Mihály.
Nagybizottsági tagok: Brogli Ferenc
és Lengyel C. Lajos. Póttag Balla
Ferenc. Hivatalos lap az Amerikai
Magyar Hirlap.
„ Gyűléseit tartja a West Sidei Ma
gyar Házban. A hivatalos lap Jelzi az
időt és napot

Elnök Lengyel Péter. Alelnöök Le
gény Ferenc. Titkár-jegyző UJ. Ks»
czur Mihály, cime P. O. Box 511,
Campbell, Ohio, kihez minden hávaia*
los levél küldendő és betegség }slea»
tendö. Pénztárnok Hajdú JózssL
Syermekosztályi ügykezelő Jánosi Pé»
térné, cime 1659 Manhattan Avemttit
Youngstown,
Ohio. Beteglátogatók
Campbellen Szalay Ferencné és Xaft*»
dás András; South Side-on Nagy J4**
nos; Steelton: nőknél Csolensski Fsrencné, férfiaknál Soltész, Mihály
Warrenben Varga Péter. Számvingáló bizottság: Legény Ferenc, LMe
gyei András. Zászlóvivő Vaskó János*
Ajtóőr Király István. Xagybizottságt
tagok: Lengyel Péter és ifj. Kacznr
Mihály. Póttag Hajdú József. Hivatar
los orvos Dr. Miglécz András. Hivata*
los lap Amerikai Magyar Hirlap. —
Gyűléseit tartja a Magyar Gör. Kath.
templom 702 Mahoning Avei helyisé*
gében minden hó második vasárnap?
ján a szent mise után.
v,
o:
A NEW BRUNSWICK1 t. WAGVA#
SZT. IMRE HERCEG FÉRFI ÉS>
NÖI BS. ÉS TEMETK. EGYEET
MK OSZTÁLYA, YOUNGSTOWN. O.

Gyűléseit tartja minden hénap 2-Ql
vasárnapján a Szent István Otthon*
ban.
Elnök Győri Mihály, 75 Bright Avat
Campbell, Ohio. Jegyző Boncz Jásofl*
158 Hartford Ave, Youngstown. Ohtaa
Pénztárnok Sschmidt István, 881
Rose Street. Levelező titkár és péBJ»
tári ellenőr Hauzer Fülöp, 175 8«b
Forest Ave, telefon 756S3. Beteglát^
gatók a West Sideon Boncz János;
Campbellben Győri Mihály. Zásal^
vivők: Balla Sándor és Pejkó Vineti
Nagybizottsági tagok elnökön £s ISK
velező titkáron kivül Grósz Itttvánu
Egyleti orvos Dr. Elder Jenó, 60S
Steel Street. Betegség jelenthető as
elnök, jegyző és titkárnál a fenti eir
meken. — Hivatalos lap az Amerikai
Mgayar Hirlap. , 1
ÖREG AMERIKASOK
YOUNGSTOWNI CSALADJA

Tagja lehet minden férfi vagy n\
aki legalább 20 éves Amerikás. Célja
az összetartás ápolása és közjótókony
ság. Tagsági dij egy évre egy dollár.
Beléphet a Mahoning és Shenangs
völgyéből bárki.
Örökös Családapa Debroszky And»
rás. Családapa Gagyi Jánosi Helyetp
tes családapa Balasko György. Ir6
deák Ress József, cime 408 W. Fed^
ral St. Számadó Csernay Lajos.
vancsoló Horváth Vilmos. — A Csa
ládi intéző bizottság tagjai: Bernéi
Orosz, Czene Gábor, Eperjesy József
Horváth István, Haszonics Ferenc®
Menyhért József, Neményi Miklós
Ernő, Potornay János, Varga Zsig
mond, Veres István. Nagybizotteágt
kiküldöttek: Horváth Vilmos, Ress
Tózsef, helyettes Eperjesy lózset
.o:
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PRO-HUNGARIA
.
MAGYAR NÖK VILAGSZÖVETÉC-*
GÉNEK YOUNGSTOWNI OSZTÁLYA
Ügyvezető elnök özv. Mihók 8A»
dorné. Elnök Banyár Ágostonné. A3r
elnök Hajdú Jánosné. Jegyző Horvátfc
Margitka. Levelező titkár Csete Sán^
dorné. Pénztárnok Horváth Antalné
Ellenőrök: Luterán Jánosné és Pfe
linszky Jánosné. Sajtó kép*isal6
Csete Sándorné. Vigalmi bizottsá#
elnöke Kovács Miklósné. Vigalmi bi
zottsági tagok: Brogli Ferencné, V»
rocsek Erzsike, Lengyel C Lajesnéfc
Tulipán Istvánné, Orosz Ferenenét,
Hajdú Jánosné, Veres Ircnácné MPro-Hungária szövetség hivatalos ké»>
viselői a Nagybizottság gyzlésein.
Mihók Sándorné, Csete Sándorné, pót
tag Lengyel C. Lajosné. — A Pr«*
Hungária gyűléseit tartja minden hd
első hétfőjén este 7 órai \ezdettel *
West Sidei Magyar Otthonban Hi
vatalos lap: Amerikai Ma»ryar Hlrlapc
•:o:BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG 16*!IC
YOUNGSTOWNI OSZTÁLYA

Elnök Czene Gábor. Alelnök Bei*
bély János. Ügykezelő Husoczki Jó
zsef, 1734 Silliman St.. Jegyző Gagyi
János. Ellenőrök: Harsányi Sándor
és Dankó János. Nagybizottsági ta
gok elnök és titkáron kivül: Czene
Gábor és Szabó Ferenc póttag. Ajtó
őr és zászlótartó Ricz János. Bete^
látogatók: Brier Hill-en Kish Andréa*.
West Sideon Dankó János és Nagy
Józsefné, South Sideon Czene Gáborné, East Sideon Szabó Ferenc. Hiva
talos orvos dr. Miglétz András. —
Gyűléseit tartja minden hónap har
madik vasárnapján a régi magyat
református egyház gyüléstermében
(737 Mahoning Ave.) - HivataU#
lap as Amerikai Magyar Hírlap. • *
CAMPBELLI
MAGYAR KULTURKÖR
Alakult: 1832 Március 4-én

Célja: A Campbell! magyar ifjaaéf
összetartása.
Gyűléseit tartja minden második és
negyedik péntek este a saját helyisé
gében (Reed Ave és 15th Street sa>
rok) 7:30 órakor.
Elnök Majoros Ferenc. Alelnök
Ifj. Walter János. Titkár akihez min
den levél küldendő: Zboray Istváa,
98 Jefferson St., Campbell, OUa
Pénztárnok Ágoston Géza. AJtA&r
Lukovszky Pál. Ellenőrök: Varga
József, Snekszer István, Sneksser 1&
hály Kelemen Tózsef, Fehér János.
A Kör sporttal is, úgymint trirs
ball, basketball és dramatikus célok
kal is foglalkostk.

