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A REVÍZIÓÉRT
VAGY MIÉRT IR A SZABADSÁG?
A Clevelandban megjelenő Szabadság néhány hete kiadta a
jelszót, hogy egymillió aláírást fog gyűjteni a magyar revizió
érdekében.
És Amerika magyarsága osztatlan egységgel segít nekik
ebben a munkában.
Talán jobb lett volna, ha a Zámbory Sándor által megpendített
eszmét ki nem sajátítják maguknak, talán szebb lett volna, ha
egységes megmozdulás történt volna az egész országban, de ezt
senki nem akarta kutatni. A Szabadság eléjevágott az események
nek, a magyar lapok és papok viselték a következményeket,
Segítettek az aláírások gyűjtésének a munkájában.
Azután cikksorozatot kezdtek a Szabadságban. És ezt a cikk
sorozatot valamiképpen összekötötték magával a revíziós mozga
lommal ugy, hogy azt elválasztani senki nem tudja. Nem tudjuk,
hogy hol végződik az aláírásgyűjtés és hol kezdődik a cikksorozat,
amely közös akciónak van szánva.
Ezeknek a cikkeknek az elején a Szabadság 1 Atecy Lajos
főkonzult támadta és le kell szögeznünk, hogy EBBEN nem
értenek egyet clevelandi laptársunkkal azok, akik az aláírások
gyűjtését és propagálását velük együtt megkezdték.
,
Nem akarjuk azt állítani, hogy a magyar képviselet felöl áll
a kritikán, hiszen e lap hasábjain nem egyszer mi magunk is
szoktuk őket kritizálni, sőt ugv emlékszünk, hogy szinte CSAK mi
szoktuk a képviseletet kritizálni.
Ez azonban soha nem fajult személyi hajszává, mert azt
hisszük, hogy a rendszerben és az ügyvezetésben levő hibákért
személyi felelőséggel a konzuljaink nem tartozhatnak.
Sőt megállapíthatjuk, hogy amíg a konzuli HIVATALT és
annak működését sok jogos kritika érheti, a konzuli kar tagjai
egyénenként mindig lekötelező készséggel voltak rajta, hogy a
hivatal és a rendszer hibáit enyhítsék.
Nem ismerjük azokat az okokat közelebbről, amelyek a
Szabadságot arra birták, hogy Alexy főkonzult támadja és ezúttal
csupán azt kívánjuk leszögezni, hogy a sorozatos cikkek össze
levének kötve a propagandával, hamis színben mutatják be a
helyzetet és ugy tüntethetik fel, mintha a clevelandi főkonzul ellen
mindazok felvonulnának, akik készséggel siettek a Szabadság
segítségére az aláírás-gyűjtésben.
Amilyen sajnálatos gondolat volt a propagandával kiugrani
mindenki más előtt és igy csökkenteni némileg annak esélyét,
éppen olyan sajnálatos hiba volt a főkonzul elleni támadást
némiképpen összekötni ezzel a propaganda munkával.
Tudtunkkal ugyanis Alexy Lajos főkonzul személyét sem azok
& lapok, sem azok a papok, aipelyek és akik a propagandái munkábfcni részt vesznek, egyáltalán nem kívánják támadni; sőt nemrég
nyilatkozott meg a magyarság legszélesebb rétegének az őszinte
öröme, mikor Alexy a főkonzuli kinevezést megkapta.

EBBEN SZAKÉRTŐ HOOVER
Herbert Hoover azt mondta a
közelmúlt napokban, hogy Roose
velt "európai rendszerű kor
mányt" akar teremteni ebben az
országban.
Igazság ugyan nincs sok ébben a mondásban, de el kell is
mernünk, hogy hosszu-hosszu
évek óta most az egyszer Hoover
olyan dologról beszélt, amelyhez
tényleg ért a volt elnök.
Hoover tudniillik egészen fia$Él korától a háború végéig Eu
rópában élt és bár elnöksége
alatt eltussolták a dolgot, nyilt
titok, hogy szavazott is Angliá
ban, vagyis magát angol polgár
nak tekintette.
Ide csak akkor tért h£Zf, mi
kor látta, hogy egy naiv szenti
mentális nemzet annyira túlbe
csüli a munkáját és mikor látta,
hogy itt még elnök* is lehet be
lőle.
Tudjuk, hogy az elnökség után
való hajszában elkövette a leg
nagyobb árulást, mikor a saját
főnökét, Wilsont hátbaszurta és
mikor csatlakozott a repwbÜkánus ganghez.
Mikor ide hazajött, azt sem
tudta, hogy mi fán terem a két
párt, csak azt tudta, hogy Wil
son van hatalmon és hogy min
den nagyságát neki köszönheti
és ezt nem is tagadta. Annyira
nem tagadta, hogy mikor 1920ban a republikánusok meghív
ták elnökjelöltnek, a legkihivóbb
üzenetben tudatta velük, hogy a
sáros csizmáját nem tdrülné a
pártjukba.

lenni a fogadott pártjának, időn
ként Roosevelt ellen a legosto
bább támadásokat intézi.
Most azt állította teháí,.h©gy
Roosevelt "európai mintájú" kor
mányt akar itt csinálni.
Minthogy Európának van vagy
tiz különféle kormánya és mint
hogy Mr. Hoover csak általános
ságában európai mintájú kormány
ról beszélt, nem lehet, de nem
is érdemes vitába szállni a szen
zációs mondással.
Csak azt állapítjuk meg, hogy
nagyjában igenis olyan a mi kor
mányunk is, mint az európai
kormányok némelyike. Különö
sen abban hasonlítanak egymás
hoz, hogy a kormányok — kor
mányozni szoktak. Sokkal több
hasonlatosság azonban nincs köz
tük.
Elismerjük hát, hogy az évti
zedeken át Európában* élt Mr.
Hoover érthet hozzá, hogy ott
milyenek a kormányok, de ta
gadjuk, hogy az amerikai kor
mányzati rendszert olyan alapo
san ismerné. Dacára annak, hogy
egyszer az ő elnökletével verte
meg a sors ezt az országot.
Még hálásak lehetünk külön
ben, hogy Hoover nem Kínához
hasonlított bennünket, mert jóismerős a kínai kormánnyal is.
Hiszen ott köttette a forró napra
a bányamunkásokat, ha azokat
meg akarta büntetni (ez a saját
könyvében levő vallomása) és
onnan szállította a kuli-rabszol
gákat hajószámra egy afrikai bá
nyába.

A Harding nagy győzelme
azonban megértette vele, hogy
*, republikánus párton volt a sor
a kormányon és a legnagyobb
arcátlansággal átcsúszott hozzá
juk.
•
Hogy milyen elnök volt, fzt
tudj ulc már.
.
Hogy mennyire érdekelte az
ország sorsa, azt abból láthatjuk,
hogy évtizedekig még csak láto
gatóban sem járt nálunk és An
gliát tekintette fogadott hazáj4-

Örök szégyent ennek a sza
bad hazának, hogy égy volt rab
szolga kereskedő volt az elnöke
négy évig, de azt AKKOR nem
tudhatták meg az amerikai pol
gárok.
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Most aztán egyszerre íél akar
csapni a haza bölcsének és mert
mindenáron újra jelöltje kíván
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Azt a szégyent azonban nem
leszünk hajlandók elviselni, hogy
Hoover, mint a "haza bölcse" a
tanítója legyen ennek az ország
nak.
•
i'
Sot, ha jól látjuk a republic
kánus párt hangulatát, még az
olajosok is tiltakoznak ellene,
hogy feltolja magát köztük mégegyszer jelöltnek.

ÖSSZEMARAKODTAK A BÁNYABARÚK
A legnagyobb bányabárók dezertálták a Guífey-billt. - A
Mellon dinasztia abban demokrata sikert lát s hátat for
dított a társaságnak. - Utána a Jamison Coal Co. meg a
Union Collieries is szembe fordultak a közös tervvel. Most
aztán négy bányabáró csoport átl szemben egymással
Mikor e sorokat irjuk, hétfőn,
még nem tudni, hogy mi lesz a
héten az országban, mert ha a
bányászok abba is hagyják a
munkát, azt sztrájkna»k egyelőre
nem hívják és még nem olyan
biztos, hogy egy elnöki szó nem
ad más színezetet a dolognak.
De annyi bizonyos, hogy a
bányabárók visszatértek a régi
rendszerhez, mikor egymás tor
kát harapták, mikor egymásellen
valóságos háborút viseltek, mi
kor kiérdemelték azt az elneve
zést, amit a code-kihallgatások
során adott nekik Washington.
Hogy t. i. "they are the mnl
dogs of American industry".
Hogy ők a veszett kutyái az
amerikai iparnak.
Azt már többször megírtuk,
hogy a Guffey bilit egy csomó
bányabáró ellenzi: a déliek cso
portja. Akik soha nem akartak
semmi törvényt ismerni az ipar
ban.
Ezzel szemben a pennsylvaniai,
ohioi és illinoisi bányabárók
mindent elkövettek, hogy tör
vény legyen a Guffey bili és e
célból együtt dolgoztak a United
Mine Workers-al. (Mert ccinak
meg monopoliumot ígért az uj
törvény mostani formája.)
A mult héten aztán váratlan
fordulat történt, amiből ugy lát
szik, hogy kutyából nem lehet
szalonna, bányakárokból soha
nem lesz "egységfront".
Mint a derült égből jött vil
lámcsapás, ugy érte a pennsyl
vaniai bányabárókat a hir a hét
végén, hogy közülük a» legna
gyobb, a Mellon dinasztia hátba
szurta őket és hogy a Pittsburgh
Coal-ék a Guffey bili ellen for
dultak'
Természetesen azonnal fron
tot változtatott a másik hatal
mas Mellon szénkirályság, a Koppers Co. is, amelynek a Vir
giniákban vannak óriási szénte
rületei és azok is a Guffey bili
ellen jöttek ki.
A hirhedt, munkásnyuzé Ja
mison Mellonékat aizonnal kö
vette "és nyomban utánuk a
Union Collieries i* csatlakozott
ehhez a diszes táborhoz.
Most tehát Mellonék nem a
déli
bányabárókkal
fordultak
szembe, hanem snját cimboráik
kal, a nyugat pennsylvaniakkal,
akik a legerősebben akarták a»
Guffey bilit és igy most a bányaipar frontján egy ujabb anar
chista csoport vam.

A negyedik csoportot az illi
noisi duvadak képezik, akik min
denáron arra akarták Levvisékat
egész héten rávenni, hogy dolgozzannlc ugyan mindannyian
együtt a Guffe'y bi41ért, de ve
lük tegyenek még's annyi kivé
telt, hogy sztrájk esetén Illinoisi
hagyják nyugodtan dolgozni.
Igy most a déli frakció hadat
üzent a Guffey bilinek, csakúgy,
mint £» szervezetnek magának, a
keleti és középnyugati frakció
kétségbeesetten dolgozik, hogy a
Guffey biliből törvény legyen a
következő napokban, a Mellon
gang mindkettőt leszúrja és a
negyedik gang szeretne sztrájkot
ugy, hogy Illinois dolgozzék.
Igy néz ki r«z a jeles társaság,
atrielyet igazán nem lehet más
névvel illetni, minthogy tényleg
veszett kutyái az amerikai ipar
nak.
Érdekes, hog$>. Mellonéknak
"alkotmányos
aggodalmaik"
vannak és azért nem kell nekik
a Guffey javaslat.
Most t. i. a Pittsbürgfi Coad
Co. egyszerre felfedezte, hogy
tiszteli az alkotmányt. Miután a
munkások alkotmányos jogait
milliószor felrúgta, miután soha
nem ismert el semmiféle törvé
nyes hatalmat, csak a bánya
őrök winchesterek, most egy
szerre pont az alkotmányt hasz
nálják ürügynek, hogy a sze
rencsétlen szénhelyzetet még job
ban elrontsák.
Valószínű, hogy mindezek da
cára ai Guffey biliből törvény
v
lesz.
Valószinü, hogy. két hét alatt
a javaslatot elfogadják, az elnök
aláirjr*, de —• ez nem hoz majd
megoldást.
Mert a Mellonék mostani komiszkodása azt jelenti, hogyha a
Guffey törvény bele akar szólni
a szénipar dolgábat, azonnal tiltó
parancsért fognak a bírósághoz
szaladni és megakadályozzák a
rendet.
Ennyit már ki is lehetett a»
Mellon féle hadüzenetből érezni,
aki állítólag azért fordult hirte
len szembe az egész iparral, mert
a Guffey bilit a demokrata párt
sikerének tairtanák, már pedig
Mellon van annyira republikánus,
hogy útjába álljon minden eset
leges sikernek. Plogy amiatt ta
lán pár tizezer vagy pár száz
ezer ember kenyere anarchiába
pusztul, c«zal a Mellonok min
dig keveset törődtek.

BANYASZ-SZTRAJK
KATONASÁG MELLETT
Kansas lázongó ércbányászai ellen katonaságot rendelt ki
a kormányzó. - Ugy Kansasban, mint Missouriban és
Ojdahomában napirenden vannak a véres zendülések
Kansasban, ahol a liyomorgó
szénbányászok állandóan lázatdoznak, mert. éheznek, ezúttal az
ércbányászok
sztrájkolnak és
olyan a küzdelem, hogy máris
három század katonaságot ren
deltek ki ellenük.

A sztrájkoló bányászok és ol
vasztók természetesen felsora
koztak az olvasztó elé és a
truckokon szállított ércet meg
állították és & hegyoldalra ön
tötték.
Az üzletemberek kérték kato
naság
kiküldésére a kormányzót,
A Columbusbaw levő olvasz
mert
attól
félnek, hogy a sztráj
tó munkások természetesen az
kolok,
akik
valósággal koplalnak,
ércbányászokkal együtt sztráj
fellázadnak
és véres zendülés
kolnak, de a társaságok a mun
lesz
a
vidéken.
kát tovább akarják folytatni és
Ezek az "üzletemberek" csak
a sztrájk letörésére mindent meg
úgy,
mint minden más vidéken,
tesznek.
ellene vannak a sztrájkoló mun
Az ércterület áthúzódik három kásnak, mert nekik mindegy,
államra* és voltaképpen Colum hogy éhbérért dolgozik-e a bá
bus is három állam határán van nyász, amig dolgozik, addig vá
ugy, hogy Kansason kivül Okla- sárol. De ha» besztrájkol, akkor
homaban és Missouriban is pus-, nem vásárol.
kaporos £• hangulat és ott is
Lapzártakor irják, hogy most
mindennap megtörténhetik, hogy már Oklahoma kormányzója is
katonaságot k&ldenek * mun kirendelte a katonaságot és igy
kásra.
két milícia néz farkasszemet egyColumbusban akljsor tört ki mássci!. Ha a viszonyok igy tar
a zendülés, mikor a smelter tanak, nemsókára Missouri kato
(olvasztó) ai sztrájk dacára mun nasága is ki lesz rendelve és
kára fujt és az odaimportált három állam hadserege fog a
sztrájktörők a munkát megkezd sztrájkoló bányászokra "vigyáz
ni"W.
ték.
1W.
••
•„
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7-IK OLOAL
YOUNG8TOWN-I (VAROM*
MAGYAR POLGÁRI KOf| 4
Alakult 1924 évi Augusztus 26*é»

EGYLETI KALAUZOK

Emök Neményi Miklds Ernő. Alélt
nök Hajdú János. Titkár Mixich Qáií
pár (411 Pasadena Ave, kibes a Kört
érdeklő levelek küldendők). Pénztált
ook Kaluczky János. Bizottsági tat
gok: Szluha Ferenc, Danish Józset
és Brogli Ferenc. Nagybisottságl tar
gok: Hajdú János és Mixleh Gáspár.
Póttag Bodzás János. — CyUléseit
tartja minden hó utolsó hetében %
Szt. István Otthonban. Hivatalos lap;
Magyar Hirlap.
^

Az "Améftfear Itiagyar Hirlap" az alibbl egyhftcatmafc, tgylttafclMk
és köröknek a hivatalos lapja az 1935 évre*'
The American Hungarian Journal is the official organ of the follow
ing Hungarian Churches, Societies, and Clubs
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A NEW BRUNSWICKI I. MAGYAF J
SZT. IMRE HERCEG FÉRFI Eí
NÖI BS. ÉS TEMETK. EGYE El
MK OSZTÁLYA, YOUNCSTOWN. O

MAHONING MEGYEI
MAGYAR DEMOKRATA KÖA
Alakult 1931 November 28-án

Gyűléseit tartja minden hótap 2-lk
vasárnapján a Szent Jutván Otthon
ban.
Elnök Győri Mihály, 75 Bright Ave
Campbell, Ohio. Jegyző Boncz János
158 Hartford Ave, Youngstown. Ohio
Pénztárnok ,Sschmidt István, 881
Rose Street. Levelező titkár és pénz
tári ellenőr Hauzer Fíllöp, 175 So
Forest Ave, telefan 75683. Betegláto
gatók a West Sideon Boncz János.
Campbellben Győri Mihály. Zászló
vivők; Balla Sándor és Pejkó Vince
Nagybizottsági tagok elnökön és ie
velezö titkáron kivül Smith István.
Egyieti orvos Dr. Elder Jenő, 601
Steel Street. Betegség j'lenthetö ta
elnök, jegyző és titkárnál a fenti ci
meken. — Hivatalos lap az Amerikai
Mgayar Hírlap.

Youngstown és környéke egyedüli
Magyar Demokrata szervezete

: o:
BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG 16-IK
YOUNGSTOWNI OSZTÁLYA

PRO-HUNGÁRIA
MAGYAR NÖK VILÁGSZÖVETSÉ
GÉNEK YOUNGSTOWNI OSZTLYÜ

Tiszteletbeli elnök Dr. Laurisin
Jenő. Blnök Danish; Józsf. Alekiök és
a végrehajtó bizottság elnöke Balaskó
György. Alelnök és az Mjuásgi osz
tály vezetője Dr. Schager Jeni. Jegy
ző Ifj. Buncsi János. Pénztárnok
Gagyi János. Ellenőrök: I^orváth
Vilmos és Csomó Menyhért. Ház
bizottság: Bouckey Károly és Szabó
Ferenc. Laptudósító Franks M. Ernő.
A végrehajtó bizottság tagjai: Bar
laskó György elnökt Borbély János,
Franks M. Ernő, Habodász Gusztáv,
Iváji Jánosné, Mátyásy István, Mi
xich Gáspár, Pivarnyik Mihályné,
Cchager Antal és Szuhy Albert és a
tisztikar. — Nagybizottsági tagok:
Danish József, Bunczi János, ifj.
Póttagok: Franks M. Ernő és Szuhy
Albert. — Delegátusok a Cosmo
politan Demokrata Szövetségbe: Da
nish József, Dr. Schager Jenő, Bun
csi János, ifö., Mátyásy István és
Franks M. Ernő.
Gyűléseit tartja minden hó 4-ik
péntek estéjén 7:30-kor a hivatalos
lapban jelzett helyen. — Hivatalos
lap az Amerikai Magyar Hirlap.

Elnök Borbély János. Alelnök -Cfe*
ne Gábor, ügykezelő Husoczki Jó
zsef, 1734 Silliman Street. Jegy
ző-titkár Gagyi János. Ellenőrök:
Lengyel András és Dankó János.
Nagybizottsági tagúk: elnök és tit
kár, póttag Husoczki József. Ajtóőr
és zászlótartó Ricz János. Betegláto
gatók: Dankó János, Topics Józsefné
-:o:Czene Gáborné és Szabó Ferenc. Hi
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
vatalos orvos Dr. Miglétz András. —
108-IK FIÓKJA
Gyűléseit tartja minden hónap har
madik vasárnapján a régi magyar reElnök Debrószky András. Alelnök
formátns egyház gyüléstermében (737
Mahoning Ave). — Hivatalos lap az Horánszky Mihály. Titkár Turner
József, cime 115 Manchester Ave.,
Amerikai Magyar Hirlap.
Telefon 91059. Pénztárnok Juhász
o
József. Ellenőr Uray Károly. Szám
MAGYAR EGYHÁZAK ÉS EGYvizsgáló bizottság: Neményi Miklós
A YOUNGSTOWNI ÉS KÖRNYÉKI Ernő, Habodász Gusztáv, Mixich Gás
LETEK NAGYBIZOTTSÁGA
pár. Hubbardi ügykezelő Bata Jó
Alakult 1915-ben
zsef. Ajtóőr Király István. Nagybi
zottsági tagok: Elnök és titkár hi
Elnök Neményi Miklós Ernő. Blso vatalból, tagjai Rigó Mihály, Neményi
alelnök Habodász Gusztáv. Második Miklós Ernő; póttag Mixich Gáspár.
alelnök Balaskó György. Titkár Gó- Hivatalos orvos Dr. Füzy Pál. Beteg
ber János, 1706 Oak Street, akihez látogatók: Steelton vasúton innen
minden levél küldendő. Pénztárnok Csomó Menyhért; vasúton tul PetMixich Gáspár. Ellenőrök: Brogly ránszky József; Brier Hillen Rigé
Ferenc, Lengyel Péter, Lovas Lajos, Mihály; Wilson Ave-n Debroszky
Hudák Péter. Hivatalos lap az Ame Andrásné; West Side-on Neményi;
rikai Magyar Hirlap. Gyűléseinek Miklós Ernő; Polland Ave-n Szallay
idejét és helyét a hivatalos lap József; Albert Streeten Kalucky Já
közli.
nos; Sharon Line Horánszky Mi
A Nagybizottságnak tagja lehet hály; South; Side Pédery István és
minden Youngstown és környéki ma Czene Gábor; Struthers-en
Móric
gyar egyház vagy egylet. Célja az Miklós.
összmagyarság , érdekeit
szolgálni,
Gyléseit tartja minden hóna-p má
képviselni és megvédeni.
sodik vasárnapján délután 2 órakor
:o:
—
a 737 Mahoning Ave-i Ref templom
ÖREG AMERIKÁS MAGYAROK
gyüléstrmében. — Hivatalos Üt
YOUNGSTOWNI CSALÁDJA
"Amerikai Magyar Hirlap."
Rendes tagja lehet minden nagyko
rú férfi, avagy nő, aki legalább 20
éves Amerikás. A 10 éven felüli amerikások póttagok lehetnek. Rendes
tag évi tagsági dija $1, póttagoké 50c.
Célja az összetartás ápoláso és köz
jótékonyság. Beléphet a Mahoning és
Shenango völgyéből bárki.
Örökös családapa Debroszky And
rás. Családfő Id. Horváth István. He
lyettes családfő Brogley Ignác. író
deák Danish József, 11 Queen St..
Youngstown, Ohio. Számadó: Haszonics Ferenc. Rovancsoló Horváth
Vilmos. — A családi intéző bizottság
tagjai: Hámory Gusztáv, Balaskó
György, Csernay Lajos, György Ta
más, Frank János, Id. Orosz Ferenc,
Czene Gábor, Eperjessy József, Meny
hért Józsefné, Potornay János. —
Nagybizottsági kiküldöttek: Id. Hor
váth István, Danish József, Czene
Gábor. Póttag Horváth Vilmos. Hiratalos lap: Amerikai Magyar Hir
lap. — Gyűléseit tartja a hivatalos
lapban jelzett, helyen és időben.
:o:
A CAMPBELL, O.
MAGYAR POLGÁRI KÖR

Gyűléseit tartja minden hónap első
szombat estéjén 7 órakor a Polgári
Kér engedélyén működő Nagybizott
ság helyiségében, 264 Reed Ave és
15th St. sarkán. Tagja ledet minden
magyar származású amerikai polgár
és akinek első papirja van. Pártoló
tag az is lehet, akinek papirja nincs.
Tagsági dij 50 cent egy egész évre.
A tisztikar az 1935-ik évre: Elnök
Héri János. Alelnök Snekszer Mihály.
Titkár Varga József, 398 Robinson
Rd. Pénztárnok Molnár Vendel. Ellen
őrök: Walter János és Horváth Jó
zsef. Ajtóőr Dudás Mihály. Hivatalos
lap az Amerikai Magyar Hirlap.
—— :o:

CAMPBELLI
MAGYAR KULTURKÖR
Alakult: 1932 Március 4-én

Célja: A Campbell! magyar ifjúság
összetartása.
Gyűléseit tartja minden második és
negyedik péntek este a saját helyisé
gében (Reed Ave és 15th Street sa
rok) 7:30 órakor.
Elnök Zboray István. Alelnök Tö
rök Gyula. Titkár, akihez minden
levél küldendő: Paytok PáJ. Pénztár
nok Szakács József.
Ellenörök:
Snekszer István és Ágoston Géza. Be
teglátogatók: Snekszer Mihály és
Nagy Gyula.
§
A Kör sporttal is, úgymint base
ball, basketball és dramatikus célok
kal is foglalkozik.
-:o:WEST SIDEI
MAGYAR POLGÁRI KÖR

.Rinök Brogli Ferenc. Alelnök I IQB gyei Péter. Titkár, akihez minden le
vél küldendő: Lengyel C. Lajos, 2924
Eddie St., telefon 91004. Pénztárnok
Id. Molnár István. Ellenőrök. Id.
Orosz Ferenc és Mezey János. Nagy
bizottsági tagok: Brogli Ferenc és
Lengyel C. Lajos. Póttagok: Orosz
Ferencné és Lengyel C. Lajosné. Hi
vatalos lap az Amerikai Magyar
Hirlap.
Gyűléseit tartja a West Sidei Ma
gyar Házban. A hivatalos lap jelzi az
időt és napot.

Elnök Lengyel Péter. Alelnök Tá>»
esik György. Titkár-jegyző Legén#
Ferenc, cime: 1529 Manhattan Avefc.
Youngstown, Ohio, kihez minden hü*
vatalos levél küldendő és betegség
jelentendő. Pénztárnok Hajdú Jémeí
Gyermekosztály! ügykezelő Nagy Jfe
nos, cime 560 E. Avondale Ave. Bct>
teglátogató Campbellen Szalay Fe*
rencné és Kondás András; Soutlk
Side-on Nagy János; Steelton, nölo*
nél Csolenszki Ferencné, férfiaknál
Soltész Mihály; Warrenben Varg$
Péter. Számvizsgáló bizottság: .Ifj| '
Konráth Jánosné, ifj. Kaczur Mihály*
né és Nagy János. Zászlóvivő Kengy+
Lajos. Ajtóőr Király István. Nagybl»
zottsági tagok: Lengyel Péter és Le»
gény Ferenc. Póttag Hajdú József
Hivatalos orvos Dr. Miglécz András*
Hivatalos lap Amerikai Magyar Hirfc
lap. — Gyűléseit tartja a Magyaf
Gör. Kath. templom 702 Mahoning
Avei helyiségében minden hó máso>
dik vasárnapján a szent mise után.
SZENT ISTVÁN EGYLET
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
21-IK FIÓKJA
Alapíttatott 1901 Augusztus 25-én
A Verhovayhoz csatlakozott
1934 szeptember 1-én

fflnök Balaskó György. Alelnötl
Habodász Gusztáv. Titkáir Góber Jáé
nos, 1706 Oak St., telefon 30S69, kfc
hez az összes egyletet érintő levelei!
küldendők és betegségek jelentendő!^
Pénztárnok Kaluczki János, 134J
Republic Ave. Ellenőr Bodzás Jáno&
Számvizsgáló bizottság: Horváth Is(3»
ván, Benish András, Mixich Gá"t»áfr
és Neményi Miklós Ernő. Nap; r
sági tagok elnök és titkáron kívül:
Habodász Gusztáv és Kaluc-ki János
rendes Horváth István mint póttagé
Hivatalos orvos Dr. Miglétz András.
Gyülésterem a Szt. István Otthon.
Gyűlés minden hónap első vasárnap
ján délután 2 órától kezdödöleg. —
Hivatalos lap az Amerikai Magyafr
Hirlap.

-

VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
26-1K FIÓKJA
Alakult 1904 június 10-én, Sharon, P%

Elnök Sveighart István. Titkár Ne»
mes József, cime S86 Stambaugü
Ave, Sharon, Pa., kihez az egyletei
érdeklő levelek küldendők, telefo*
556-W. Pénztáros Hauzli Pál. Pénz
tári ellenőr Szelencsik József. Betegé
látogató Mészáros Mihály. Gyűlései!
tartja minden hó második vasárnapi
ján a Farrell-i Magyar Róm. Kathi,
templom alatti helyiségben, délutáa
2 órakor. Hivatalos orvos Dr. Irving
Rozenberg., Ekker Bldg, State Street*
Sharon, Pa. Hivatalos lap Amerikai
Magyar Hirlap.

Látogassa meg szülőföldjét
•
A leggyorsabb ni
Magyarországba

Bremen - Európa

A férfi ostzály alakult 1916 szeptem
ber 2-án. — A női osztály 1917 okt.
14-én. Egybeolvadtak 1921 Jan. 16-án.

"Amerikai Magyar Hirlap."

A SZT. GYÖRGY MAGYAR GÖRb
KATH. SZÖVETSÉG SZT. MIHÁLY*
RÓL ELNEVEZETT 12-IK OSZT. '

HIRDESSEN
LAPUNKBAN
HIV AZ ÓHAZA

YOUNGSTOWN, O. MAGYAK REF.
EGYHÁZI FÉRFI ÉS NÖI
BETEGSHGÉLYZÖ EGYLET

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/ács Elek. Pénztári ellenőr Csete
Sándorné. Hármas bizottságot az el
nök időnként nevez ki. Bizalmi fér
fiak és nők: Steeltonon Jancsurák
János és id. Molnár István, Brier Hillen Téglás Gyula, So. Sideon Id. Hörcsik Mihály és Zuti Ferencné. Haseltonban Ráti Jánosné. Campbellben
Bányácski János és Király Istvánné.
Trusteek. ld. Molnár István, Belenszki János és Menyhért János. Nagy
bizottsági tagok: Gáli Lajos, Debrovszky Andrásné. HiVatalos lap-

Elnök özv. Mihók Sándorné. AleV
nök özv. Vikete Józsefné. Jegysdü
titkár Csete Sándorné, 258 Emerald
Street, kihez az egyletet érdeklő le*
velek küldendők. Pénztárnok Kovácft
Miklósné. Ellenőrök: Gyömbér JóU.
zseíné és Pálinszky Jánosné. Vagyon
gondnok Orosz Ferencné. Vigalmi bi
zottsági elnök Lengyel C. Lajoené*
Bizottsági tagok: Tóth Andrásn
Piszkor Jánosné, Mörnik Viktorn
Hodory Sándorné, Boncz Jánosné, Feu
renczy Istvánné, Csomó Menyhértnél
Gujt Ferencné, Mezei Jájiosné, Béliéi
Imréné. Nagybizottsági tagok: özw
Mihók Sándorné, Cste Sándorné. Pót»
tag Horváth Antalné. — A Pro-Hungária gyűléseit tartja *ilnden hó elsfli
hétfőjén a West Sidei Magyar Ott*
honban. Hivatalos lap Amerikai Mar
gyar Hirlap.
•—
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