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» »? EGYLETI KALAUZOK

A KALAUZOLÓ EGYHÁZAINK, EGYLETEINK,
KÖREINK ÉS HIRDETŐINK SZÍVES FIGYELMEBE!

den asszony megy szótlan szent elhatározás feledve. Tud
Al *'Amerikai Magyar Hírlap" az alábbi egyházaknak, egyleteknek
Köztudomásu, hogy egyházaink, egyleteink és köreink
béketűréssel az emberével, aki tam, hogy nem olyan könnyű
és köröknek a hivatalos lapja az 1936 évre
részére a testületeket érdeklő híreket évi $15.00 előre való
a dzsungeltól elválni és ugy
Az is lehet, sőt valószínű, "megvette".
Thf American Hungarian Journal is the official organ of the follow
lefizetése ellenében hetenként közöljük, ha azokat legké
hogy a hatvan-hetvenezer em Hiszen tudják, hogy Nagy éreztem, hogy nem is érdemes
ing Hungarian Churches, Societies, and Clubs
sőbb kedd délután & óráig irodánkba juttatják.
ber közt nem az ájtatosság boldogasszonykor, vagy Kis a válást keresni.
Lassan hát megértettük,
asszony napján esetleg újra
hoz oda mindenkit.
AZ EGYHÁZAKNÁL
Esténként a hatalmas ko visszacserélődnek a régi gaz hogy mi történt Spottyval, A VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 158 Hartford Ave, Youngstown, Ohio.
mikor burzsuj lett belőle.
csitábor szélein, a fák alatt, a dához.
kalauz dij fejében közölhető külön fejeim alatt: mi
Pénztárnok Schmidt István, 881 Rose
108-1K FIÓKJA
Hát ezekre az asszonyvásá Először is felvilágosított ben
Street. Titkáx György Tamás, 114
bokrok közt, csak az Isten
sék, istentiszteletek, gyóntatások, úrvacsora osztás,
tudná, hogy hány szerelem rokra gondoltam, ahogy a nünket, ami nekünk nem ju Elnök Debrószky András Alelnök Tremble Ave. Campbell, Ohoi Beteg
gyűlések és összejövetelek ideje. Úgyszintén bérmá
a West Sideon Boncz Já
fakad ki s hogy hány mátka Spotty sorsán tűnődtem és tott eszünkbe, hogy a kövér Habodász Gusztáv. Titkár Turner látogatók:
lás,
temetés, iskolai vizsgák, keresztelés és esketés
nos;
Oampbellben
Győri
Mihály.
cime 115 Manches'er Ave,
ság virágja bimbózik ki azon egy kis utálattal éreztem ma nő a felesége volt a cousin- József,
ideje.
telefon 91059.
Pénztárnok Juhász Zászlóvivők: Balla Sándor és Pejkó
a gyönyörű szent helyen gamban, hogy mégis csak nak.
József. Ellenőr Uray Károly. Szám Vince. Nagybizottsági tagok elnökön
Máig sem értem, hogy ezt vizsgáló bizottság: Neményj Miklós és titkáron kivül Schmidt István. CSAK KÜLÖN DÍJAZÁSÉRT
irtózatos mélységbe sülyedtem
évente.
közölhetők ezentúl: mulatságok, piknikek, bazárok,
Üzletemberek
is jönnek s hogy hát mégis csak véget mért nem tudtuk előbb is, de Ernő, Kostyó János, Hoffer András. Egyleti orvos Dr. Elder Jenő, 601
Street. Betegség jelenthető az
persze a búcsúkra, hogy az kell vetni ennek az aranyos valahogy mindnyájan ugy ér Hubbardi ügykezelő Bata József. Ajtó Steel
estélyek,
színielőadások, jubileumok, keresztelők, esjegyző vagy titkárnál a fenti
telmeztük
a végrendeletet, őr Király István. Nagybizottsági ta elnök,
ájtatosság vámját leszedjék; életnek.
ketések,
egyének
által rendelt gyászmisék, temeté
gok: Elnök és titkár hivatalból, tag cimeken. — Hivatalos lap az Ameri
El is határoztam, meg is hogy az elhunyt embernek jai: Tatár Istvánné, Neményi Miklós kai Magyar Hirlap.
s a betegek viasz-figurákat
sek, születésnapi és névnapi estélyek, stb. tudósításai
:0;
vesznek, hogy fájós lábukra, mondtam Two-Bitsnek, hogy nem volt családja, különben Ernő; póttag Szőke Gergelyné. Hiva
vagy előzetes jelentései, egyszóval minden olyan
vagy veséjükre Szent Antalt hamarosan fel kell mennünk minek hagyta volna Spottyra, talos orvos Dr. Miglétz András. Be ÖREG AMERIKÁS MAGYAROK
hir, amely pénzszerzési célból jelenik meg, vagy
West Sideon Tóth GáYOUNGSTOWNI CSALÁDJA
figyelmeztessék, a szerelmesek New Yorkba és munkát kell amije volt s mért* mondta vol teglátogatók:
amelynek — mint pl. gyászmisének, vagy temetés
bor;
Brier
Hillen
Rigó Mihály; Wil
tagja lehet minden nagykő- j
pedig mézes-kalács szivet visz keresnünk. Hiszen az ő csa na, hogy senkije nincs ebben son Aven Debrószky Andrásné; North ruRendes
nek, névnapnak, születésnapi ünnepélynek — ma
férfi, avagy nö, aki legalább 2ö
nek, hogy a kedveseik szerel ládja is azt hitte Bécsben, az országban.
Sideon Neményi Miklós Ernő; Pol- éves Amerikás. A 10 éven felüli amegánjellege van.
hogy a tehetséges szinészgye- Spotty nevetett is, könnye land Aven Szallay József; Sharon rikások póttagok lehetnek. Rendes
mét megnyerjék.
Ilyen cikkek, irások, vagy tudósítások közlése, név
Olvasókat,
imakönyveket, rek valamelyik amerikai szín zett is, ahogy elmondta, hogy Line Horánszky Mihály; South Side tag évi tagsági dija $1, póttagoké 50c.!
sorral vagy anélkül soronként 8 centtel számláztat
az összetartás ápoláso és köz- j
enni valót árulnak a sátrak társulattal járja az országot. ő megértette a cousin ját és Hutka József; Struthers-en Móric Célja
nak. Keretben vagy keret nélkül inchenként ezek a
jótékonyság.
Beléphet
a
Mahoning
és
Hanem hát nem könnyű azt hitte, hogy mi is meg Miklós.
ban és délután ugy néz ki az
j
Gyűléseit taftia minden hónap má Shenango völgyéből bárki.
hirdetések 60 centbe kerülnek (ha nem soros szám
Örökös családapa Debrószky And-1
egész óriási tábor, mintha sem a hobódzsungeleket, sem értjük.
sodik vasárnap délután 2 ófakor
lát kiván a hirdető), vagy szalag hirdetés formájá
A családját bizta a gondjai a 737 Mahoning Ave-i Ref. templom rás. Családfő Id. Horváth István. He
egyszerre 50 ezer ember men Dixi-országot csak ugy egy
ban hat hasábon, egy és fél inch magasságban
lyettes
családfő
Brogley
Ignác.
író
ne ki mondjuk egy magyar szerűen ott hagyni, különösen ba, mielőtt a szemét végleg le gyüléstermében. — HHivatalos lap deák Danish József, 11 Queen St.,
megjelenésenként $5.00.
Amerikai Magyar Hirlap.
Youngstown, Ohio. Számadó: Ha- j
napi piknikre.
mikor a hatalmas bale-okba hunyta.
Fizetett
hirdetésekhez ugyanolyan terjedelmű puff
szonics Ferenc. Rovancsoló Horváth:
A feleségét, meg a gyerme
Búcsúkra természetesen sok rakott gyapot még mindig fe
MAHONING MEGYEI
ot, vagyis irott reklám-cikket adunk. De nem kö
Vilmos. — A családi intéző bizottság
keit.
koldus is jön, tucatjával, na hérlik.
MAGYAR DEMOKRATA KÖR
tagjai: Hámory Gusztáv, Balasko'
zölhetjük egy piknik, bál, vagy más esemény előze
A temetés utáni napon
Alakult 1931 November 28-án
gyobb búcsúkra százával. Ott Savannah mólóján még
György, Csernay Lajos, György Ta-1
tes
bejelentését sem az egyleti, sem az egyházi hí
más., Frank János, Id. Orosz Ferenc, i
ülnek a templomhoz vezető mindig óriási hegyek voltak a Spottyt bevitték a földik a
Youngstown ég környéke egyedüli Czene Gábor, Eperjessy József, Meny
rek
keretében díjtalanul s nem közölhetjük a mulat
útszélen és aki az irgalmassá gyapotból, pénz is volt hát szivargyárba, ahol a cousin magyar demokrata szervezete.
hért Józsefné, Potornay János. —'
ság
leírását névsorral vagy anélkül díjtalanul.
got gyakorolni akarja, talál még a savannahi vizmenti harmadfél dolláros dzsábját Tiszteletbeli elnök Dr. Laurisin Je Nagybizottsági kiküldöttek: Id. Hor
benne olyant, akit különösen csárdákban és bizony mi Sa- minden baj nélkül megkapta, nő. Elnök Habodász Gusztáv. Alelnök váth István, Danish József, Czene EGYLETEK ÉS KÖRÖK
és a végrehajtó bizottság elnöke Gábor. Póttag Horváth Vilmos. Himegszánhat.
vannahban nemcsak megáll s azontúl ő lett a feje, a ke Franks
a kalauzolási dij fejében megkívánhatják, hogy a
M. Ernő. Jegyző-titkár Bunchy ratalos lap: Amerikai Magyar Hir
nyérkeresője
a
családnak.
Sánták, bénák, vakok, se tunk, hanem hetekig ott ta
tisztviselők teljes névsorát, gyűlések helyét és idejét
János, cime: 925 Stiles Ave. Pénz lap. — Gyűléseit tartja a hivatalos
Ezt ő természetesnek is tar tárnok Gagyi 'János. Ellenőrök: Ha- lapban jelzett helyen és időben.
bekkel borított szerencsétlen nyáztunk.
legalább havonta egyszer közöljük (ha hely van,
szonich Ferenc és Schager Antal.
-:o: —
emberek, némák és süketek
A remek fasorairól "Porest totta.
gyakrabban) s ezen kivül készséggel közlünk —
PRO-HUNGÁRIA
Házbizottság: Sabo Ferenc, Danish
Nem
volt
a
dolog
innyére,
ott ülnek egymás mellett és City"-nek
keresztelt szép,
ugyancsak
a kalauzolási dij fejében — gyűlésre szóló
József né és Iván Jánosné. Laptudó MAGYAR NŐK VILÁGSZÖVETSÉ
sebeiket mutatják. Némelyik szomorú város hires fáin a le de hát ugy érezte, hogy kö sító Franks M. Ernő. A végrehajtó GÉNEK YOUNGSTOWNI OSZTÁLYA
meghívást, betegek lisztáját, halottak névsorát, gyű
hangosan könyörög alamizs velek már meg voltak sár telessége van, s hogy az elől bizottság tagjai: Mátyásy István,
léseiken elfogaodtt fontosabb javaslatokat.
náért, a némák csak csen- gulva, a felét a szél már le •nem is lehet, nem is szabad Tausz Béla, Ress József, Pivamek Elnök özv. Mih<ók Sándorné. Alel
Mihályné, Horváth Mariska, Oltman nök Jackó Józsefné. Jegyző Csete
CSÁK KÜLÖN DÍJAZÁSÉRT
getyüiket rángatják.
vitte, de az ősznek is meg van kitérni.
Sándorné. Titkár Banyár Agostonné,
Sándor,
Horváth
András,
Bunchy
Já
A pedáját vitte haza az nosné, Dr. Schager Jenő, Borbély 3021 Rush Bl., kihez az egyletet ér
közölhetők mulatságok, színielőadások, vacsorák, em
Néha olyan zsibajt csapnak, a maga varázsa, különösen
deklő levelek küldendők. Telefon:
léknapok. jubileumok s pénz-szerzés céljából rende
hogy a szent életű barátot mikor a gyapotot szállítják. asszonynak, s szó és tanács János és a tisztikar. Nagybizottsági 24151.
Pénztárnok Kovács Miklószett összejövetelek hirei. Ilyen természetű hírek díj
zavarják az ezer lépésre tar És mikor tele
van a város kozás nélkül, habozás és meg tagok: Franks M. Ernő és Bunchy né. Ellenőrök: Zuty Ferencné és
János. Póttagok: Mátyásy István és Moenich Victorné. Vagyon gondnok
nélkül egyszerűen Shager
tott tábori misében és olyan pénzzel, mikor a tenant-nége- beszélés
szabását fentebb jeleztük. Gyászjelentések szintén
Antal. Delegátusok a Cos
kor a csöndér urakat rájuk rek is, a whije trash is mu tagja lett a családnak.
mopolitan Demokrata Szövetségbe: Orosz Ferencné. Vigalmi bizottsági
csak fizetett hirdetések alakjában közölhetők.
így tanulta ezt Sonorában, Habodász Gusztáv, Mátyásy István, tagok: Gyömbér Józsefné, Orosz Fe
küldi, hogy pofozzák őket latnak.
[fj. Bunchy János, Franks M. Ernő és rencné és Guyt Ferencné. Nagybi
SZEGÉNYEK
messzebbre í, misétől.
Nem bántam, hogy ott vol ahol a rokon a rokont el nem Ress József. — Gyűléseit tartja min zottsági tagok: Özv. Mihók Sándor
munkát kereső hirdetését ingyen közöljük.
den
hó
4-ik
péntek
estéjén
7:30-kor
a
Verebélyi
rossz
nyelvek tunk, szinte féltem, hogy hagyja, még akkor sem, ha
né és Horváth Antalné. — A Prohivatalos
lapban
jelzett
helyen.
—
ugyan azt mondják, hogy a Mike egyszer csak azt mondja, megszakad egy egész életen át Hivatalos lap ax AmeikAi Magyar Hungária gyűléseit tartja minden hó POLITIKAI HIRDETÉSEK
első hétfőjén Miss Stavovsky zene
Hirlap.
koldusok közelléte arra birja hogy induljunk, s ugy érez a teherben ~
temében, a Keith Albee épület 4-ik
árai $1.00 inchenként, előre fizetve.
:o:
—
a hiveket, hogy a krajcárokból tem, hogy egy-két hónap nem
Valahogy homályosan arra
emeleteén. — Hivatalos lap AfiM&kai
A NEW BRUNSWICKI I. MAGYAR Magyar Hirlap.
CSALÁDI ÖSSZEJÖVETELEK
azoknak is juttassanak és igy a világ, hiszen azután jön a is gondolt, hogy elveszi a SZT.
IMRE HERCEG FÉRFI ÉS NŐI
—
kevesebb esik a perselybe, de munka, a rabság, s örökre cousin lányát, mert Sonorá BS. ÉS TEMETKEZÉSI EGYLET VÁROSI (ÖREG)O POLGÁRI
születés- és névnapok hireit VENDÉGEK NEVEI
KÖR
hát a rosszmájúak nem szok vége a szép hobó életnek. Ta ban az is ugy lenne, a sze 9-IK OSZTÁLYA, YOUNGSTOWN, O.
NÉLKÜL ingyen közöljük és szívesen elfogadunk
Alakult 1924 Augusztus 25-én
tak mindig igazat beszélni.
lán soha többé a Colonelt, a gény peon-gyerek egyszerűen Gyűléseit tartja minden hónap 2-IK Tiszteletbeli elnök Neményi Miklós
minden más, a magyarokat érdeklő közérdekű híre
vasárnapján a Szt. István Otthonban. Ernő. Elnök Balasko N. György. Al
Bucsuk után aztán, mikor mi nagyszerű atyai barátun vőnek megy a családhoz.
ket. Ha pedig az illető a megjelent vendégek neveit
elnök Danish József. Titkár Mixich
Elnök Győri Mihály. 75 Bright Ave, Gáspár,
a nép szétszéled, a koldusok kat nem látjuk.
Engem ez nem lepett meg, Campbell.
324 W. Chalmers Avenue,
is
kivánja közölni, ugy 20 névig $1.00 fizetendő,
Ohio. Jegyző Boncz János, Youngstown, O., akihez a Kört érdek
Éltük hát a világunkat, a sőt természetesnek találtam,
sem várják a másik bucsut
azonfelül
minden 10 név után 50 cent külön dij jár.
lő levelek küldendők. Pénztárnok Góa szentkutnál, mert pünkösd Mike kezében a dice soha pi mert igy szokták ezt a vere mindezt elmondta és szörnyen ber János. Ellenörök: Kaluczky Já
A FIZETETT HIRDETÉSEK
Szluka Ferenc és Horváth Vil
től messze van Nagyboldog henőt nem látott, Three- bélyi zsellérgyerekek is, ha mulattunk az eseten,. annál is nos,
mos. Nagybizottsági tagok: Mixich
megírását vagy angolról magyarra való fordítását
mert gyapotszüret Gáspár és Szluka Ferenc. Póttag Éber
asszony napjáig, s közben el Finger a babáit majd minden az asszonyt ők nem vihetik az inkább,
ingyen végezzük.
mehetnek egy pár országos nap cserélte, Shorty meg ivott, apjukhoz, ha oda már az idő után voltunk, s volt elég pá Ferenc.
Gyűléseit minden hó utolsó heté
mint a kefekötő, mert köz sebb fiu fiatal asszonyt vitt. linka a dzsungelben.
vásárra.
ben a Szent István Otthonban tart
AMERIKAI MAGYAR HIRLAP
Bucsu után tehát bemen tünk az italt Mike meg ő sze Pár hét múlva azonban ki Éjfél felé aztán felhangzott ja. — Hivatalos lap az Amerikai
Magyar
Hirlap.
KIADÓHIVATALA
nek Verebélyre, ahol megkez rették a legjobban. Csakhogy sült, hogy Spotty az anyós nél a Spotty tamburája, kitört a
:o:
jókedv szilajon belőlünk s A YOUNGSTOWNI ÉS KÖRNYÉKI
dődik a mulatság a nagy Mike a dice-ot még az italnál kül számított.
812 Fifth Ave és
is többre becsülte.
kocsmában.
Ahogy egy szombat este még virradatkor is danoltunk. MAGYAR EGYHÁZAK ÉS EGY
408 W. Federal St.
LETEK NAGYBIZOTTSÁGA
Igaz, hogy Spotty a La
Valami csudatevő
min Lassan a Spotty távozása kissé jókedvvel merít haza és
Youngstown, O.
k
Alakult 1915-ben
denképen lehet a Szentkut- sem fájt olyan nagyon, csak a leányt meg akarta csókolni, Palome-t játszotta, a Colonel
or lütrflk Neményi Miklós Ernő. Elsfl
ban, mert a sánták legtöbb- esténként hiányzott, mikor az anyós rajtuk ütött, és a két a "Carry me Back to
Habodász Gusztáv. Második nos. Nagybizottsagi tagok: Lengyel YOUNGSTOWN, O. MAGYAK REF.
nyire egyenesen járnak, a va nem volt tamburás a dzsun gyereket elverte. A lányát is, Virginy"-t énekelte, de ez nem alelnök
alelnök Balaskó György. Titkár Gó- Péter és Legény Ferenc. Póttag Haj
EGYHÁZI FÉRFI £S NÖI
volt baj, hiszen Two-Bits Mike ber János, 78 N. Bruce Street, akihez dú József. Hivatalos orvos Dr. Mig
kokat nem kell vezetni és a gelben, vagy mikor valami Spottyt is.
BETEGSEGÉLYZÖ EGYLET
"Wien-Wien, nur
du minden levél küldendő. Pénztárnok lécz András. Hivatalos lap Amerikai
tizedik üveg sör felé a némák idősebb hobó egy rossz har Könnyen elbirt a hatalmas, a
Mixich Gáspár. Ellenőrök: Brogly Magyar Hirlap. — Gyűléseit a Ma
is megtudnak szólalni. És monikán vonított.
kövér 29—30 éves nő a vézna, allein"-t siratta én meg bizto Ferenc,
Tausz B. Gyula, Lovas La gyar Gör. Kath. templom alatti helyi
san a verebélyi marékverő jos, Kovács Miklós. — Hivatalos lap ségben, 702 Mahoning Ave., tartja A férfi ostzály alakult 1916 szeptem
Talán három-négy hétig le kis 17—18 éves gyerekkel.
szórják a pénzt, amig csak
Amerikai Magyar Hirlap. Gyűlé minden hó második vasárnapján a ber 2-ín. — A női osztály 1917 oki.
hettünk Savannah-ban, mikor
tart belőle.
Hát ezt még Spotty el tudta lányokra vagy a fonókra gon az
seinek idejét és helyét a hivatalos szent mise után.
14-én. Egybeolvadtak 1921 jan. 16-án.
doltam és valószinüleg a "Ve lap közli.
Mikor nekilendülnek a mu egy szép este egyszer csak be volna viselni.
:o:
Gyüiebeit tartja minden hónap 4-ik
Végre is azt már a napsüté rebélyi harang—"-ot fütyül A Nagybizottságnak tagja lehet CAMPBELLI MAGYAR NŐK KÖRE vasárnapján
latságnak, mikor a pénzük állít Spotty a dzsungelba.
a Ref. Egyház gyülés
minden
Youngstown
és
környéki
ma
termében délután 2 órai kezdettel.
össze van számolva, egyszerre Le volt fogyva, össze volt ses Sonorában megtanulta, tem. Mert nékem botfülem gyar egyház vagy egyleL Célja az
Alakult 1935 Május 1-6n
Elnök Szabó P. István. Alelnök
csak elkezdenek — asszonyo alaposan mocskolva, de vele hogy vannak családok, ame van és hátbavágás terhe alatt összmagyarság érdekeit szolgálni,
Elnök Szalai Ferencné. Titkár Ti- Tóth Károly. Jegyző-titkár Menyhért
képviselni
ős
megvédenL
tilos
volt
hangosan
danolnom.
volt
a
tamburája
és
ebből
tud
lyekben
egy
kis
verekedésért
kat cserélni.
szocki Jánosné, 509 Tenney Ave., János, akihez minden levél küldendő,
:o:
Ugy adják-veszik őket, mint tuk, hogy visszajött a dzsun nem szaladnak a szomszédba, Hanem azért az összhang ACAMPBELLI MAGYAR
Campbell,
O., akihez a kört érdeklő cime: 410 Emery St. Pénztárnok Ko
EGYLETEK levelek küldendők.
Pénztárnok Mol pács Elek. Pénztári ellenőr Csete
teljes
volt,
boldogok
voltunk
különösen
mikor
a
pedákat
gelhoz.
a portékát. Kiki dicséri a
ÉS KÖRÖK NAGYBIZOTTSÁGA
nár Vendelné. Nagybizottsági kikül Sándorné. Hármas bizottságot az el
magáét, hogy ez szánalmasan Ugy ölelgettük, ugy vertük megkapják. Azt sem érezte, mindnyájan és reggel felé
döttek: Födő Istvánné, Varga József nök időnként nevez ki. Bizalmi fér
Alakult 1935 Január 1-én
fiak és nők Steeltonban: Jancsurák
né és Timár Jánosné.
Two-Bits
Mike
meg
Spotty
hogy
halálosan
szerelmes
lett
a
duff-okat
a
hátára,
mintha
tud rimánkodni, amaz jól tud
János és Csernay Lajos; Brier Hillen
Gyűlés
minden
második
csütörtök
Elnök
Zboray
István.
Titkár
Mol
lopni, a harmadiknak esetleg mindannyiunk édes testvére volna a lányba, hogy nélküle közt aludtam el, akiknél soha nár Vendel, 280 Penhale Ave, Camp este fél nyolc órától a Kultur Kör Téglás Gyula; So. Sideon Horváth
András és Zuti Ferencné; Hazeltonnem volt ebben az életben két bell, O., akihez a nagybizottságot ér- helyiségében.
egy valódi seb van a testén, jött volna vissza a csavargók nem tudott volna megélni.
Célja a magyar nők társadalmi ösz- ban Rá ti Jámosné; Campbellben BáifTQ.7ahV» nusegeseoD
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ami nagy érték abban az üz
szetartását előmozdítani és az álta nyácski János. Trusteek: Id. Molnár
István, Belenszki János és Téglás
szan lehettünk, legalább húsz felvüágositotta, hogy ő mást pedig hát igaz barátokkal en minden hó negyedik vasárnapján es. lános magyar ügyek kivitelét elő Gyula.
letben.
Nagybizottsági tagok: Debte 7:30-tól a Kultur Kör helyiségé mozdítani.
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Néha csak ugy szőrön-szőrt
ben, 264 Reed Ave, Campbell, Ohio.
Tagja lehet minden Campbell kör rovszky Andrásné. Póttag Csete Sán
dorné. Hivatalos lap "Amerikai Ma
hogy az a más egyenesen ő Másnap és a következő na Hivatalos lap "Amerikai Magyar nyéki magyar nő. Beállani lehet min gyar
szappolnak, néha ráfizetnek, intézni.
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vagy két liter pálinkát, néha volt, mért hiszen angolul ő ura Spottyra őt és a család celtük az örökséggel meg az szolgálni és megvédeni és a Magyar
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előmozdítani.
A CAMPBELL, O.
de nemsokára Ház fenntartását
casht is adnak, hogy valame sem tudott jobban nálunknál, ját testálta, Spotty ugy érezte, asszonnyal,
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Gyűléseit tartja minden hónap első
Valóságos
asszony-tőzsde mondta hát, mikor a felé És még aznap éjjel elszö ugy láttuk, hogy szörnyű SZÖVETSÉG 12-1K OSZTÁLYA
Célja: A Campbelli magyar iffusáj
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Elnök Lengyel Péter. Alelnök Tá»
ban — mert ez a nagy és za sorra kóstolta, hogy éhes és kapaszkodott a legelső teher- számára; és a mindig vigyor esik
Gyűléseit tartja minden második és
György. Titkár-jegyző Legény ság helyiségében, 264 Reed Ave és
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vonatra, ami északi irányba
jos társaság nem kapott he csak azután fog beszélni.
Ferenc, 1529 Manhattan Ave., Young 15th St. sarkán. Tagja lehet minden negyedik péntek este a saját helyisé,
megrettenve nézett hátra, ha stown, Ohio, kihez minden a Szövet magyar származása amerikai polgár gében (Reed Ave és 16th Street sa
lyet nálunk a kocsmában — Hát volt elég étel a dzsun indult a városból.
érdeklő levél küldendő és be és akinek első papírja van. Pátoló rok) 7:30 órakor.
Nevetve mondta el, hogy a az asszonyt emlegettük, hogy séget
és csudálatosképen soha nem gelban, s mikor a barátunk
tegség jelentendő. Pénztárnok Hajdú
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József. Gyermekosztályi ügykezelő tag az is lehet, akinek papirja nincs. János. Titkár, akihez minden levél
láttam, vagy nem hallottam, jól lakott, akkor fogott hozzá világért ' nem mert volna
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Nagy János, 560 Bast Avondale Ave,
Orleansban maradni és nem is felemelt tenyérrel mögötte.
hogy akármelyik asszony fél a meséhez.
Tisztikar az 1936-ik évre: Elnök küldendő: Lukovszky Pál. Pénztár
Youngstown, Ohio. Beteglátogatók:
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Nem tudott folyékonyan be mehettünk oda vissza miatta
Alelnök Walter nok Szakács József. Ellenőrök:
lázadt volna a cserére.
'Campbell Szalay Ferencné; South Snekszer Mihály.
Nagy János; Steelton, nőknél János. Titkár Kiss Mátyás, Box 247, Snekszer István és Ágoston Géza.
Mikor vége a lumpolásnak, szélni, hol a Colonel, hol egész a Mardi Gras-ig, mert tam, amire most, hogy a Side
Csolenszki Ferencné, férfiaknál Sol
O. Pénztárnok Molnár Ven Beteglátogató Snekszer Mihály. Ajtó
mikor az utolsó krajcár is el Three-Finger vagy Mike kér félt az asszonytól, aki meg szegénységben is van áldás, tész Mihály; Shtaronline Nagy Já Campbell,
del. Ellenőrök Walter János és Hor őr Nagy Gyula.
nosné;
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Szám
fogyott, felkerekednek, men dezte. Én ugy örültem, hogy fenyegette, hogy el fogja csu mert nekem ugyan soha nem vizsgáló bizottság: Balog István, váth József. Ajtóőr Dudás Mihály. A Kör sprottaft is, ugymint bM»
nek a salgótarjáni, a pásztói, nem szóltam egy szót sem, s katni, ha jól nem viseli magát. kellett semmiféle "örpks£fi$£r Hajdú Mihály ás Nagy János. Ajtóőr Hivatalos
Amerikai Masyarbali, basketball *• drftmftttkai célok?
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Király István. Zászlóvivő Vaskó JA* Hírlap.
kai is foglalkozik.
a kisterennei vásárra és min nálam el volt akkor minden Eltartott vagy két órát, mig rettegnem**
(Folytatás t* 2-ik oldalról)
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