AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP

f$35 DECEMBER 10.

EGYLETI KALAUZOK
At "Amerikai Magyar Hirlap" az alábbi egyházaknak, egyleteknek
éa köröknek a hivatalos lapja az 1935 évre
YfM American Hungarian Journal la the official organ of the follow*
ing Hungarian Churches, Societies, and Clubs
MAHONING MEGYEI
MAGYAR DEMOKRATA KÖR
Alakult 1931 November 28-ái>
Youngstown és környéke egye^QU
Magyar Demokrata szervezete

A

VERHOVAY SEGÉLY
108-IK FIÖKJA

EGYLET

Elnök bebrószky András. Alelnök
Horánszky Mihály. Titkár Tarnei
József, cime 115 Manchester Ave„
Telefon 91059. Pénztárnok Juhász
József. Ellenőr Uray Károly. Szám
vizsgáló bizottság: Neményi Miklós
Ernő, Habodász Gusztáv, Mixich Gás
pár. Hubbardi ügykezelő Bata Jó
zsef. Ajtóőr Király István. Nagyblzottsági tagok: Elnök és titkár hl
vatalból, tagjai Rigó Mihály, Neményi
Miklós Ernő; póttag Mixich Gáspár.
Hivatalos orvos Dr. Füzy Pál. Beteg
látogatók: Steelton vasúton innen
Csomó Menyhért; vasúton tul Pet
ránsíky József; Brier Hillen Rigé
Mihály: Wilson Ave-n Debroszky
Andrásné; West Side-on Nemény4
Miklós Ernő; Polland Ave-n Szallay
József; Albert Streeten Kalucky Já
nos; Sharon Line Horánszky Mi*
hály; South) Side Pédery István és
Czene Gábor; Struthers-en
Móric
Miklós.
Gyléseit tartja minién hónap má
sodik vasárnapján délután 2 órakor
a 737 Mahoning Ave-i Ref templom
gyüléstrmében. — Hivatalos lap
"Amerikai Magyar Hirlap."
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Tiszteletbeli elnök Dr. Lauríslo
ilénő. Elnök Danish* Jézsf. Alelnök és
k Végrehajtó bizottság elnöke Balaskó
György. Alelnök és az tfjuásgi osz
tály vezetője Pr. Schfcger Jenő. Jegy
ző Ifj. Buncsi JáDos. Pénztárnok
Gagyi János. Ellenőrök: Horváth
Vilmos és Csomó Menyhért. Ház
bizottság: Bouckey Károly és Szabó
Ferenc. Laptudósító Franks M. Ernő.
A végrehajtó bizottság tagjai: Batftskó György elnök. Borbély János.
Franks M. Ernő, Habodá9z Gusztáv,
Iván 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. lürnö.
Gyűléseit tartja minden hö 4-ik
MAGYAR EGYHÁZAK ÉS EGYpéntek estéjén 7:30-kor a hivatalos
lapban jelzett helyen. — Hivatalos Á YOUNGSTOWNI ÉS KÖRNYÉKI
LETEK NAGYBIZOTTSÁGA
lap «S Amerikai Magyar HirlWp,
Alakult 1915-ben
•:o:-

YOUNGSTOWN, O. MAGYAR REF.
Elnök Neményi Miklós Ernő. Első
EGYHÁZI FÉRFI ÉS NÖI
alelnök Ilabodász Gusztáv. Második
BETEG8EGÉLYZÖ OGYLET
alelnök Balaskó György. Titkár Góber János, 1706 Oak Street, akihez

A férfi ostzftly alakult 1916 szeptem
ber 2-án. — A női osztály 1917 okt. minden levél küldendő. Pénztárnok
14-én. Egybeolvadtak 1921 Jan. 16-án. Mixich Gáspár. Ellenőrök: Brogly

Gyüieceit tartja minden hónap 4-ik
vasárnapján a Ref. Egyház gyiiléstermében délután 2 órai keadettel.
Elnök Szabó P. István. Alelnök
Tóth Károly. Jegyző-titkár Menyhért
János, akihéz minden levél küldendő,
cime: 410 Emery St. Pénztárnok Ko
pács Elek. Pénztári ellenőr Csete
Sándorné. Hármas bizottságot az el
nök időnként nevez ki. Bizalmi fér
fiak és nék: 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. Nagybizottsági tagok: Gáli Lajos, Debrevszky Andrásné. Hivatalos lap:
"Amerikai Magyar Hirlap.' '
•:o:-

PRO-HUNGARIA
MAGYAR NÖK VILÁGSZÖVETSÉ
GÉNEK YOUNGSTOWNI OSZTLYA
Elnök özv. Mihók Sándorné. Alel
nök Özv. Vikete Józsefné. Jegyző
titkár Csete Sándorné, 258 Emerald
Street, kihez az egyletet érdeklő le
velek küldendők. Pénztárnok Kovács
Mlklósné. Ellenőrök: Gyömbér Jósseíné és Pálinszky Jánosné. Vagyon
gondnok Orosz Ferencné. Vigalmi bi
zottsági elnök Lengyel C. Lajosné.
Bizottsági tagok:* Tóth Andrásné.
Piszkor Jánosné, Mörnik Vikt.orné.
Hodory Sándorné, Boncz Jánosné, Ferenczy Istvánné, Csomó Menyhértné.
Gujt Ferencné, Mezei Jájiosné, Belta
Imrén é. Nagybizottsági tuftok: özv.
Mihók Sándorné, Cste Sándorné. Pót
tag Horváth Antalné. — A Pro-Hungéria gyűléseit tartja minden hó első
hétfőjén a Wost Sidei Magyar Ott
honban. Hivatalos lap Amerikai Ma
gyar Hirlap.
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Ferenc, Lengyel Péter, Lovas Lajos,
Hudák Péter. Hivatalos lap az Ame
rikai Magyar Hirlap. Gyűléseinek
idejét és helyét a hivatalos lap
közli.
A . Nagybizottságnak tagja lehet
minden Youngstown és környéki ma
gyar egyház vagy egylet. Célja az
összmagyarság érdekelt
szolgálni,
képviselni és megvédeni.
ÖREG AMERIKÁS MAGYAROK
YOUNGSTOWNI CSALÁQJA

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 közJótékonyság. Beléphet a Mahoning és
Shenango völgyéből bárki.
Őrckos 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. Hi
vatalos lap: Amerikai Magyar Hir
lap. — Gyűléseit tartja a hivatalos
lapban jelzett helyen és idöbMl.
SZENT ISTVÁN EGYLET
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
21-IK FIÓKJA
Alapíttatott 1901 Augusztus 26-én
A Verhovayhoz csatlakozott
1934 szeptember 1-én

Elnök Balaskó

György.

Alelnök

SZT. GYÖRGY MAGYAR GÖR. Habodász Gusztáv. Titkár Góber Já
KATH. SZÖVETSÉG SZT. MIHÁLY. nos, 1706 Oak St., telefon 30869, ki
RÖL ELNEVEZETT 12-IK OSZT.
hez az ösBzes egyletet érintő levelek
A

Elnök Lengyel Péter. Alelnök Tár
caik György. Titkár-jegyző Legény
Ferenc, cime: 1529 Manhattan Ave,
Youngstown, Ohio, kihez minden hi
vatalos levél küldendő és betegség
jelentendő. Pénztárnok Hajdú József.
Gyermekosztály! ügykezelő Nagy Já
nos, cime 560 E. Avondale Ave. Beteglátogató Campbellen Szalay Fe
rencné és Kondás András; South
Side-on Nagy János; Steelton, nők
nél Csolenszki Ferencné. férfiaknál
Soltész Mihály; Warrenben Varga
Péter. Számvizsgáló bizottság: Ifj.
Kjmráth Jánosné, iíj. Kaczur Mihály
né és Nagy János. Zászlóvivő Kengye
Lajos. Aj'óőr Király István. Nagybi
zottsági tagok: Lengyel Péter és Le
gény Ferenc. Póttag Hajdú József.
Hivatalos orvos Dr. Miglécz András.
Hivatalos lap Amerikai Magyar Hirlap. — Gyűléseit tartja * a Magyar
Gör. Kath. templom 702 Mahoning
Avel helyiségében minden hó máso
dik vasárnapján a szent mise ut&n,
"'ím
:o:

küldendők és betegségek jelentendők
Pénztárnok Kaluczki János, 1349
Republic Ave. Ellenőr Bodzás János.
Számvizsgáló bizottság: Horváth Ist
ván, Benish András, Mixich Gáspár
és Neményi Miklós Ernő. Nagybizott
sági tagok elnök és titkáron kivül:
Habodász Gusztáv és Kaluczki János
rendes Horváth István mint póttag
Hivatalos orvos Dr. Miglétz András.
Gyülésterem a Szt. István Otthon.
Gyűlés minden hónap első vasárnap
ján délután 2 órától kezdődőleg. —
Hivatalos lap az Amerikai Magyar
Hirlap.
A CAMPBELL, O.
MAGYAR POLGÁRI K$Vt

Gyűléseit tartja minden hónap első
szombat estéjén 7 órakqf a Polgári
Kör 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 érre: Elnök
Héri János. Alelnök Snekszer Mihály
CAMPBELLI
Titkár- Varga József, 398 Robinsou
MAGYAR KULTURKÖR
Rd. Pénztárnok Molnár Vendel. Ellen
Alakult: 1932 Mirclus 4-én
őrök: Walter János és Horváth Jó
zsef. Ajtóőr Dudás Mihály. Hivatalos
Célja: A Campbelli magyar ifjúság lap az Amerikai Magyar Hirlap.
szetartása.
-o
lyüléseit tartja minden második és
MAGYAR POLGÁRI KOR
B4gyedik péntek este a saját helyisé
Alakult 1924 évi Augusztus 26-én
gében (Reed Ave és 15th Street sa
Einök Neményi Miklós Ernő. Ale»
rok) 7:30 órakór.
Elnök Zboray István. Alelnök Tö nök Hajdú János. Titkár Mixich Gá»rök Gyula. Titkár, akihez minden Dár (411 Pasadena Ave, kihez a Kört
levél küldendő: Paytok Pál. Pénztár érdeklő levelek küldendők). Pénztárook Kaluczky János. Bizottsági ta
nok Szakács József.
Ellenőrök: gok:
Szluha Ferenc. Danish Józnef
Snekszer István és Ágoston Géza. Be és Brogli Ferenc. Nagybizott&ágl ta
teglátogatók: Snekszer Mihály éa gok: Hajdú János és Mixich Qéspáf.
Nagy Gyula.
Póttag Bodzás Tános. — Gyűléseit
A Kör sporttal is, ugymint base tartja minden hó utolsó hetében a
ball, basketball és dramatikus célok Szt. István Otthonban. Hivatalos lap:
Amerikai Magyar Hirlap.
kal is foglalkozik.

7-IK OLDAIL

Meddig tartana a számolás? Lefizették a Ku Klux Klánt

Az 1870-ik esztendő során Francia
ország háborúba keveredett Poroszország
gal és bizony kegyetlenül elverte Sedan
város falai alatt a nagy német Moltke
hadvezér a franciákon a port. Béketárgya
lásokra került a sor és végül megkérdezték
a francia követek Bismarckot, hogy aaeaayi
hadikárpótlást követel?

A nagy amerikai magyar vagyon szá
montartása persze nem megy ilyen kezdet*
teges módon. Évente háromizben megjé*
lennek a Verhovay központi hivatalában
4 számvizsgáló bizottság tagjai és hiva
talukkal járó szigorúsággal megkérdezik
a főpénztárost:
— Mennyi ebben a pillanatban as
egylet összes vagyona?
A főpénztáros belenéz a számadásaiba
és megmondja abban a pillanatban az
utolsó centig. Azt se hallgatja el, hogy a
milliók mellé még hatvanhárom cent is
adódik as számadás pillanatában. És azí&tán körülbelül két óra alatt át is szá
molja a számvizsgálóknak az egész vagyont
ügy, hogy abból még egy fogpiszkáló értéke
ie hiányzik.
Ezt a müveletet eddig csak a szám*
vizsgálók látták, de február 20-án és 21-én,
mikor a Verhovay Segély Egylet ötvenéves
jubileumát fogja ünnepelni, meglátják az
egész vagyont a Verhovay fiókok titkárai
is, akik akkorra körülbelül 30,000 tagot
fognak képviselni, .de az időközi szaporo
dással valószínűleg többet.
Az amerikai magyarság életének egyik
legfontosabb eseménye lesz ez a jubiláris
ünnep, a maga nagy számadásával, az
első ötven esztendő páratlan anyagi ered
ménye felől.

A Ku Klux Klan, a déli' politikai rimához, ahol nyolc'
white-trash lepedős és álaübcos éve a fajtalan szerelmet olyam
bandája, amely tradicionáli közundorra és közbotrányra
san demokrata, de amely 8 folytatták,
miután
Borah,,
éve eladta magát Smith el Coolidge meg Hoover "purifi-j
len a republikánus pártnak, kálták" az olajlopás jitán a]
megint ágyasa lett a republi pártot.
|
kánus tőkének.
Ugy látszik azonban, hogy
A nagy német államférfi, aki félévvel
Nyolc éve még szenzáció, or a folt a maga zsákját mindig
később megalkotta a kis német államokból
szágos nagy szenzációi volt, megtalálja, s hogy a republi
a nagy német birodalmat, csendes nyuga
hogy a solid-south, a bleed- kánus párt meg a Ku Kljuxf
lommal felelte:
ing-south liliom fehér terror Klan méltók egymáshoz.
— ötmilliárd frankot.
csapata megtagadta a törté Jobb is, ha együtt vannak/
A franciák között ott Wit ft francia
netét, a múltját és lefeküdt a mert igy tisztábban látnak
Rotschild bankár is, aki felkiáltott:
keleti tőkének Smith ellen.
azok a polgártársak, akik na
— Ha Krisztus születése óta egy ember
De a republikánus nagytő gyon sokszor nem látnak toegyebet se csinált volna, csak éjjel-nappal
ke fizetett gavallér módjára, vább az orruknál.
megszakítás nélkül olvasta volna a fran
és a Ku Klux Klan tőkét tu Ha Mr. Borah lesz a repub
kokat, akkor még ma se készült volna el
dott magának kovácsolni ab likánus párt jelöltje — amit
ennek az összegnek megszámlálásával!
ból a tényből, hogy Smith ka- bajosan fog megkapni — ak-+
tholikus vallású.
kor neki kell jó gusztust ki-*
Egy jókedvű amerikai számtantanár
A
Forumban,
a
lepedő
alá
vánnunk az uj frigyhez, a
egyszer megállapította azt, hogy ha valaki
húzódó
gyávaság
hivatalos
melynek
a számláját győzelem
egymillió dollárt akarna csupa öt dolláros
lapjában
hétről-hétre
azzal
esetén
neki
kell majd fizetni*
bankjegyekben az asztalra olvasni, akkor
rémítgették
a
dél
hard-shell
Ha^
más
lesz
a párt jelöltje,
ha naponta nyolc órát dolgoznék, tizenegy
baptistáit,
hogy
Smith-el
akkor
minden
esetre
sajnálat
nap alatt készülne el a munkával. Négy
együtt
valószínűleg
a
római
tal
veszi
majd
ezt
a
számára
millió dollárt tehát — és körülbelül ennyi
pápa
is
be
fog
a
fehér
házba
előre
készített
hálótársat
éar
mostanság a Verhovay Segély Egylet
költözni
és
megtörtént
a
cso
szerelmest,
amely
csak
a
kétvagyona, — negyvennégy nap alatt lehetne
da, a demokrata jelölt elha fajtabeliek szeretkezésének po
ilyen módon megszámlálni.
salt az "Old South"-on.
litikai fattyuhajtását hozhat
Akkor a becsületes demok ja meg a számára
nes amerikai" (Hány millió
raták és az igazi déliek felhá
o
ilyen ember van as ország
borodása oly nagy volt, hogy
ban.)
a white-trash jónak látta HA EGY ÉVVEL EZELŐTT
"Wonderful családja van."
jött volna a rádió-páter ezzel
Megmérték és elég súlyos voltaképpen Coolidge "prospe (Ha ez is érdem, akkor leg vissza térni a déli gyapotme
zőkre és négy éve megmaradt a tervével, akkor talán összer
nak találták arra, hogy elnö ritás" évei alatt csináltak.
alább tiz millió kitűnő elnö
a maga mivoltában, a de tudott volna toborozni egy páír
köt akarjanak belőle az Egye Coolidgeről tudvalevő, hogy köt lehetne találni.)
;
sült Államok számára'csinálni. egyike volt a legkorlátoltabb "Amerika szivéből — Kan mokratákat "támogatta", ami millió tagot, ma azonban ez a
ártott
is
eleget
Rooseveltnek.
lehetőség bajosan van meg a
Az uj republikánus csuda, embereknek azok közül, akik sasból — való, s mivel az ame
Most azonban a tőke újra számára.
akit mostantól kezdve a kam a fehér házban ültek, pedis: rikai szellem megőrzése lesz a
pányig "felépitenek" majd az elegendő szegényes tehetségű főszempontja a kampánynak, hajlandó szerelmet vásárolni A führerkedési szándék a pol
magának és nem nézi, hogy gárság szemét kinyitotta és ma
újságok, jelenleg kormányzó ember volt köztük.
ő lenne a legszerencsésebb
kikkel és mikkel fekszik egy a NUSJ-ból semmilyen alapon
ja Kansasnak és mindössze
Abban állt a legfőbb tudo választás. (Csak az Isten tud
ágyba,
csak az a fő, hogy nem kérnek.
annyit tudott minden tőke mánya, hogy tudott hallgatni, ja, hogy hány millió ember
Roosevelt
a fehér házból ki
Azt is látja már Coughlin
zsoldban álló nagyeszű ujság- mert nem volt neki mit be él ^'Amerika szivében.")
menjen.
minden
hallgatója, hogy ko
iró kitalálni, hogy Coolidgehoz szélni.
Szóval a multimilliomos ujÚjra elfogadta hát a Ku moly mondanivalója nincs en
hasonlít.
Az volt a politikai, gazdasá ságkirályok, akik valószínűleg
És azt hiszik, hogy ezzel a gi és társadalmi felfogása, már azt is kialkudták, hogy Klux Klan felkinálkozását és nek az embernek, mert a ban
hasonlattal el tudják adni hogy azért van elnöke ennek győzelem esetén melyik lesz a Forum nevü hivatalos lap károk és Roosevelt szidalma
Landon kormányzót a szava az országnak, hogy az semmit nagykövet Londonban, megál újra a demokrata elnök és a zásán kivül egyebet tőle nem
zóknak, csupán azért, mert a ne csináljon.
lapítják, hogy Landon nagy demokrata jelölt ellen tajték hallunk. Lehetséges ugyan*
zik.
hogy a bankárok is,. Roosevelt
Coolidgfe évek alatt még nem
Hát nem valami nagy "csu szerű lenne elnöknek, mert 1)
S
igaz
ugyan,
hogy
a'nyolc
is megérdemli az állandó szi
ütött be a depresszió, amit da" ez az uj ember, ha abban plain, egyenes, őszinte ameri
év
előtti
megbecstelenités dalmazást, de ez még egyálta*
áll a legnagyobb érdeme, hogy kai. 2) Wonderful családja
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET
után erősen leszállt a lepedő Ián nem elég — programnak.
26-1K FlOKM
tehetség és hajlam dolgában van. 3) Amerika szivéből va
alá
takart frigy értéke, vi
Mindezek tetejébe sokat ár
Coolidgera hasonlít.
ló. — Thats all. Mindössze ez
Alakult 1904 junius 10-én, Sharon, Pa.
szont
igaz
az
is,
hogy
a
nagy
tott
a rádió papnak az, hogyMost azonban jótállást kap az, amit a mentségére felhoz
Elnök Sveighart István. Titkár Ne
tőkék ragadozó osztálya ma az autómunkások szervezetébe
ez "nagy"
mes József, cime 886 Stambaugb tunk, hogy kitűnő elnök len nak, s szerintük
jobban el van keseredve és akarta magát becsizlirozni*
Ave, Sharon, Pa., kihez az egyletet ne belőle.
elnököt csinál belőle.
nehezebb helyzetben van, mint hogy kompánia junit csináljon
érdeklő levelek küldendők, telefon
Megmérték és elég súlyos
Természetesen a kampány
556-W. Pénztáros Hauzli Pál. Pénz
akkor volt. Valószínű tehát, patrónusai: a Fisherek szá
nak
találták.
alatt
majd találnak benne
tári ellenőr Szelenceik József. Beteg
hogy ma a másodszor "botló" mára.
látogató Mészáros Mihály. Gyűléseit
A mult napokban háztüz- más tulajdonságokat is, hi
politikai örömleánynak töb
tartja minden hó második vasárnap nézőben viziteltek nála
egy szen az újságírók nem olyan
ján a Farrell-i Magyar Róm. Kath.
bet fizetnek.
közül, akik a buta emberek, mint az újsá
templom alatti helyiségben, délután páran azok
A Forum újra százezres pél Ethopia felháborodott lakos
% órakor. Hivatalos orvos Dr. Irving nemzet sorsát intézik és őt gok gazdái, azok ötletesek és
Rozenberg, Ekker Bldg, State Street, adják a jótállást, hogy kitűnő ennél szerencsésebb ajánlóle dányszámban érkezik minden sága hatezer nőt és gyermekei
Sharon, Pa. Hivatalos lap Amerikai
elnök lesz belőle.
veleket is adnak majd az uj déli államba, s szinte térdig részben megölt, részben rab
Magyar Hirlap.
járnak benne a szemétben, szolgaságba hurcolt, mert &
A jótállás elég jó is lenne, csudának.
ahová
a legtöbbet kidobják; családfők árulókká váltak és
ha ráírnák váltókra. Mert
De ha az ország népe a jó
YOUNGSTOWN-I ( V A R O M )
és
ha
igy
megy, a jövő évben csatlakoztak Mussolini hadse
WEST SIDEI
pénzt adnának szívesen min zanságát megtartja, akkor
MAGYAR POLGÁRI KÖR
milliós
példányokkal
fogják regéhez.
den bankban azért a váltóért. emlékezni fog rá a nagy csiBlnök Lengyel Péter. Alelnök Ko
a
kutmérgezést Erre sokan — köziül: Detroit
A lány nézőben jelen voltak nadrattában, hogy kik voltak hetenként
vács Miklós. Titkár, akihez minden
levél küldendő: Lengyel C. Lajos, 376 a következők: Frank Burns, a nála
katholikus püspöke — nagyom
hivatalos lánynézőben folytatni
Scott St., telefon 38014. Pénztárnok
A Ku Klux Klánról nekünk helyesen azt mondták* hogy
republikánus
párt
országos
bi
először,
s
hogy
kik
állították
Id. Melnár István. Ellenőrök. Id.
Orosz Ferenc és Mezey János. Nagy zottságának a seattlei tagja, ki az alkalmassági és az er meg van a véleményünk, s ez undorító barbarizmus.
bizottsági tagok: Brogli Ferenc és akinek a vagyona meghaladja kölcsi bizonyítványt elsőnek az ujabb becstelensége nem
De nem kevésbé volt undorí
Lengyel C. Lajos. Póttagok: Orosz
jelent semmi meglepőt a szá tó barbarizmus, mikor Musso
a
hát
millió
dollárt.
a
jelölt
részére.
Ferencné ós Lengyel C. Lajosné. Hi
lini csukatta el és száműzte
George B. Longan a Kan És ha esze van az amerikai munkra.
vatalos lap az Amerikai Magyar
Amelyik
déli
fraternitás
8
Hirlap.
azoknak
az olaszországi roko
sas City Star több milliót érő polgárnak, akkor
könnyen
Gyűléseit tartja a West Sidei Mar vállalat elnöke.
éve
el
tudta
magát
adni
a
re
nait,
akik
a külföldön az olasa
megérheti, hogy aki olyan
gyar Házban. A hivatalos lap jelzi as
publikánus
carpet
baggerek
diktatúra
ellen
agitáltak.
Szenátor Kaper, akinek több nagyon jó lenne ennek a cso
időt és napot.
pártjának,
mikor
még
nem
lapja és magazinja van és aki mó multimilliomosnak, az na
Hitlerék á * közelmúltban
A N£W BRUNSWICK? I MAGYAR a vagyonát milliókban szám gyon nem jó Munkátlan
Já volt nyomorúság ebben a ha
ugyanezt
csinálták, s minden
SZT. , IMRE HERCEG FÉRFI ÉS
lálja.
nosnak, vagy Nincstelen Fe zában, az már aljasabbra ak
NÖI BS. ÉS TEMETK. EGYEET
külföldön
lévő
ellenfelük állan
kor sem sülyedhet, ha a sze
William Randolph Hearst, a rencnek.
9-1K OSZTÁLYA, YOUNGSTOWN, O
dóan
remegett,
hogy otthon lé
legnagyobb ujsághiéna, aki
Ezért tartottuk asükséges- relmét minden csavargónak
vő
hozzátartozóikat
elcsuklik
Gyűléseit tartja minden bóeap 2-ii
nyilvánosan kínálja.
vasárnapján a Szent István Otthon nek a vagyona az ötszáz mil nek megírni, hogy kik ütöt
és
halálra
kínozzák.
'
A republikánus párt is ki
ban.
lió dollárt is eléri.
ték legelsőknek a Landon je
Elnök Győri Mihály, 75 Bright Ave
A különbség az, hogy az
Mrs. Eleanor Patterson, a lölésére nyilvánosan a pecsé állította magának az erkölcsi
Campbell, Ohio. Jegyző t'oncz János
bizonyítványt akkor, mikor a ethiopiaiak nyíltan barbárok,
tulajdo tet.
158 Hartford Ave, Youngstown, Ohio Washington Herald
Harding adminisztráció — az olaszok és németek civilizált
Pénztárnok Sschm'idt István, 881 nosa, akinek csak a gyémánt
Rose Street. Levelező titkár és pénz
amelyben
Coollidge és Hoover nemzetnek nevezik magukat.
tári ellenőr Hauzer Fülöp, 175 So jai megérnek ötnegyed millió
is bent ültek — ellopta ai
Forest Ave, telefon 766H3. Betegláto dollárt.
gatók a West Sideon Uoncz János
olajat az ország népétől.
Paul Block, akinek több
Campbellben Győri Mitláty. Zászló
Az a párt is kevés meglepe
vivők: Balla Sándor és Pejkó Vince nagy lapja van, s akinek a
Nagybizottsági tagok elnökön és le vagyonát nyolc millió dollárra
tést tud tartogatni a szá
\
velező titkáron kivül Smith István.
munkra.
BAKING POWDER
Hgyleti orvos Dr. Elder Jenő, 601 becsülik.
De azért azt még sem gon
Steel Street. Betegség Jelenthető as
És velük volt Brisbane, a
for finest bakinqs
elnök, jegyző és titkárnál a fenti el
doltuk,
hogy kétségbeesésük
meken. — Hivatalos lap az Amerika' zsenilis öreg ujság-primadonben
vissza
mennek ahhoz a
Mgayar Hirlap.
na, akinek háromszázezer dol
Sams price today
:o:
lár a tiszta jövedelme évente.
as 45 years ago*
BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG 16-lK
És
ezek
a
"közönséges
ame
Tisztelettel értesítjük az egyházak és testülelek
YOUNGSTOWNI OSZTÁLYA
35 ounces for
Elnök Borbély János. Alelnök Cze* rikai polgárok" állnak jót ér
f .'^j^savffscftiifs^ by bsbiaf
vezetőit, hogy hireket CSAKIS kedden délután 5
ne Gábor. Ügykezelő Husoczki Jó te, hogy Lattdoaból kitűnő el
s—clsllrts «rb« SMIM Mihlat
zsef, 1734 Sllliman Street. Jeerykrt bafciaa
«n4«v
óráig fogadunk el és csak az addig beérkezett hirek
ző-titkár Gagyi János.
Ellenőrök: nök lesz.

Megmérték

W* %

Hirdessen

Lapunkban

Lengyel András ' és Dankó János.
Nagybizottsági tagak: elnök és tit
kár, póttag Husoczki József. Ajtóőr
és zászlótartó Ricz János. Betegláto
gatók: Dankó János, Topics Józsefné
Czene Gáborné és Szabó Ferenc. Hi
vatalos orvos Dr. Miglétz András. —
Gyűléseit tartja minden hónap har
madik vasárnapján a régi magyar re
formátus egyház gyüléstermében (737
Mahoning Ave). — Hivatalos lap M
Amerikai Magyar Hirlap.

Mr. Hearst tovább megy,
mikor a jótállást megadja,
mert ő szeret tiszta vizet (a
suttogó hirek szerint még
tisztább pezsgőt) a pohárba;
s ő nfeegirja azt is, hogy mért
lenne Landon nagyszerű el
nöke e hazának.
"Egyszerű, őszinte és egye

sapsvvlalsa •# sspsrt

Mi Li: O N i OF i'OUKD'i HAVE B f [ N
U S I W tn O U K GOVE. r.NMtHT

IIRDESSEN
LAPUNKBAN

jelenhetnek meg a heti lapszámban

*^

Kedden este után az Írásban vagy telefonon le
adott hirek csak a következő heti lapszámbán jelen
hetnek meg. — Szerkesztőség posta cime: 812 Fifth
Ave. Telefon 34421.

