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május 12-iki szibériai gyűjtés
részletes elszámolása. A végöszszeg az azóta beérkezett összegek
kel együtt 1100 dollár és 72 cent.

minden részébe

Dollar Savings & Trust Co.
Külföldi Osztálya

[FESTÉK;

Zenn Paint & Glass Company
8 East Federal Street

ÜVEG

Paint&Glass Company

'

'

'

?
? Gusztáv.
^

35 dollárt adtak az
I Ozerszky' Testvérek. 20—20 dol
No. 3. 102 aker a Coitsville uton, 4 mértföl<l a várostól, dupla ház, 5;
lárt adtak: Tóth Tstvkn. Steel st.,
óriási istálók és más épületek, fj kerítések (fence). Ass érték féléért
Kiss Károly és Groef Béla, Niles.
megvehető. 42, 32 és 28 felosztva is eladó.
O. 10—10 dollárt adtak: Molnár
MCCARTNEY REALTY COMPANY
Lajos. Blum Sándor, Márk Lajos.
318 Home Savings and Loan Building,
Youngstown, Ohio.
Horváth Vilmos, Kiss Károlyné,
Bell,
Federal 3515
Automatic 6825
Niles, O., Kiss Lána, Niles, O., és
^«i~j-X^*<4<~X,*X~^*>^t*«X*<,«X"XMX«»X~X"X~X**X~X~X"X~X~X~X"X"X~X N. N. Hat dolárt dott Marku Lajos. 5—5 dollárt adt.ak>:
IE
üli:|
Filsinger Aurél, Gross N., Berko*
11 witz M., Fialla M.. Martin Ferenc,
Bell, 804.
FÉNYKÉPÉSZ.
Auto., 6629. Í! Liszkay Gábor, Sháger Antal,
j! Molnár István, Nagy-Sándor,
143 West Federal Street, Youngstown, O.
Nagyított képek, családi képek, lakodalmi felvételek, post&kártyák ttb. j! Illés János, Illés István, PaloElsőrendű munka, mérsékelt árak.
i vanszky József, Kiss András, ifj.
Pi!:iiílli!li!!!lil!lll!i:»!l
Iliül
í Graef Béla, Niles, O., Kovács Fe1
"WW •
«n»i
j rene, Szűcs Mihály, ifj. Séra Gá
bor és Szabó János. 3 dollárt
r . F B E D C. M A D I C K
;
adott:
Gazdik István. 2 dollár
ALKALMI VÉTELEI
j 50 centet adott: Horváth AntaL
' SÍNEN VÁLASSZON MAGÁNAK BIRTOKOT
(2—2 dollárt adtak: Cseh János,
j János, Kuthy Gáborné, Bihari Fe
SLADÓ FARMOK
renc, Niles, O., Csernay András,
74 aker, a Sqware-tdl 9 mértföldnyire. Vevő kívánságára teljes felsze
retéssel. Városi házat cserébe elgogad.
Tványi János, Redovay János,
70 aker. East Mec<-al>an, 9 szobás ház, istáló és melléképületek. Olcsó.
Takács B. István, Bardo József,
Ara $4500. Ezer dollár lefizetés, a többi törlesztésre. Jó folyó via és erdő.
Bardo András. 1—1 dollárt ad
1Ü0 aker, 9 mértföldnyire a Square-töl, North Jaokson irányában. Cse
tak Németh Sándor, Dóka Sán
rébe városi birtokkal East Youngstowjiban, Struthers vagy Haseltonban.
dor, Kelemen Károly, Szalai Jó
70 aker, Poland és North Jackson kösött. Olesó. Csekély lefizetés, ft
többi könnyű törlőéitésre.
zsef, Köllős Ödön, Ehrenfeld Ká
26 aker, két mértföldnyire. East YoungstowntóL' Kis lefizetés és kőnyroly, Kocsis János, Hajdú József.
nyü törlesztés.
Kiss Esztike, Niles, O.: a taka
North Lima közelében 60 aker, téglás ut mellett, 7 szobás ház, jó Jtut,
rék
bankjában gyűjtött 24 dollár
istálók és melléképületek, 3000 cukor maple, jó gyümölcsös, ára $6600, kész
50 centet.
pénz $3U00, a többi lefizetésre.
Southern Park közelében 51 aker téglás ut mellett, nagy istáló. 49 ^ker
Bográny Gábornál és Habodász
alatt szén van, melyet azonnal lehet bányászai. 1000 dolláros pumpa a farm
Gusztávnál
a gyűlés folyamán
mal megy. A.HeKain telkek szofaszédságában. Ji«ra csak #12,000, fele
$109.50-t adtak, s a pénzt be is
készpénz.
szolgáltatták. Az elszámolás meg
10 aker a- város közvetlen közegben. Telkekre Jupitható vagy alkalmas
gyönyörű otthonnak. Ez első rangú birtok.
^
fejtése után az adakozók névsora
elkallódott, s igy a fenti kimuta
,/.
-A VÁROSBAN
tásban csak túzok nevei szerepel
Jtíenleg néhány igea jé üzleti helyem van, gr<we»ynek vl^gy mé«z&rszéknek, jó köríiyék East Younj^stownban. Olcaó azonnali vevőnek, bir
nek, akik Neményi Miklósnál és
tokok Youngstown. East Youngstown, Steelton és Struthersban eladók,
Mihók Sándornál adakoztak. A
9 szabás ház East Youngstownban, fürnaee, gáz éa villany, városi víz
kinek a neve tehát nem szerepel
és ciszterna, kő piacé cementezett padlóval, keményfa finis, fürdőszoba,
ebben a kimutatásban és ezen
dupla garage és cement jár'la. $1300 készpénz kell a többi törlesztésre.
nagygyűlés
folyamán adott, az le7 szobás ház a Saxton utcán (Btruthersbea, fwpéfe^ kitűttő >llapotfeaa,
$2500 készpéaz, a többi könnyű feltételre.
, !
gryen szives lapunk szerkesztősé
7 szobás bungalow ház, ab Erie avenuen, a South Sideon. Az utca fél
gében vagy a Nagybizottság e b
bloekliyira a házig kövezve. Telek 50x120, minden modern berendezés. Ára
nőkénél
jelentkezni.
-$§50$, ebből $2000 készpénz kell.
A gyűlés előtt a következő ado r
FARM BÉRBE AXXÓ
^
f
Van egy bérbe add
>
mányokat, illetve gyűjtéseket ad
ha takarja
^
f ; . ''
" '" ;.
'
ták át: A Girardi, O., Arlington
Parkban
lakó magyar testvéreink
. P E E D C. M A D I C K
között
Szilágyi
István a követke
A
postahivatal
felett
East
Youagstownbaa
tig,
V.
ző összegeket gyűjtötte: öenyeta
Bell telefon: Struthers 792
Autó 77493
János 5 dollár, Szilágyi János,
-%
tékes hely, csak öt mértföldnyire * várostól. Kövezett ut. $11,000

A. L. & E. REES
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Kovács JtfssSetf Balogh Istvfe 3—
3 dollár, Tóth István, Kovács An
tal, Szilágyi János,, Rusnyák Pau
la, özvegy Ferencné, Balogh Jó
zsef, Fülöp Sándor, Besze Lukács
Lapung mult számában részle és förenya János 2—2 dollár, Ko
tesen beszámoltunk a május 12-én vács Károly, Bekes Ferenc, Mrs.
megtartott gyűlésről, a melyen a Sohlecht, Kovács Péter, Izsó La
Magyar Vereskereszt kiküldött jos, Parag Ferenc, Csaka György,
jei, Sztakayné Ivády Antónia és Horváth Dénes és Lázár Miklós
Mdgyáfétszkg
dr. Kovács István megható sza 1—1 dollárt. Összesen 41 dollár.
A warreni 0,., első magyar fér
vakkal festették le a Szibériába?!
&
fi
és női bs. egylet tisztikarának
raboskodó magyar hadifoglyok
megbízásából
az indítványozó
rettentő helyzetét.
A 1/ÉéOLCSÓliB NAPI ÁIIAK MEIjTiEtf.
Druga
Mihály
gyűjtése:
Kosztyu
A kiküldöttek még aznap el
ftjRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT,
Miklós,
Antal'
Rózsa,
Marovet.j
utaztak, mig másnap Lndwigh
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL.
Ernő volt clevelandi konzul fele Maxne 5—5 dollár, Panyko Ká
UTUNK ÍS aSWNTÉZÜNK
sége érkezett meg Yóungstown- roly 3 dollár, Druga Mihály Somba, hogy a helybeli Vereskereszt piák Mihály, Halók Albert és Pi
előtt ecsetelje a szibériai rabok ri gyi Albert 2—2 dollár, Nuszer
szomorú tragédiáját. Ludwigh Ferenc, Kisman Antal/ Nuszer
Ernőné nemsokára ismét lesz Gusztáv, Cziph János, Ruszin Já
Youngstownban, a hol egy kizá nos, Kokorcsenv Károly, Keresz
rólag amerikai nőkből álló meg- tény Dániel és Tóth Miklós 1—-1
hivott társaság előtt fog előrelát dollár. Összesen 34 dollár.
L. B. BURGEE, Mgr.
A református egyházban a köhatólag a megfelelő anyagi ered
mény mellett 'erről a. kérdésről vetkeéők adakoztak: a református
egyház perselye: 50 dollár, N. N.
beszélni.
A mult heti szerda esti gyűlés 10 dollár, Yjirga Mihály. Hub
bard, 0„ N., N. és Mecsey And
sen befolyt adományok
rás
5—5 dollár. Juhász Péter örös,
t_
__
i
• f» • .Vösszegé
; ,
$ 750.0Í*
Dicső
B. István és Viketi József
^::ilágvi 1st ván *{Girard)
$2—2,
Németh Sándor $1.^0.
41.0J
H
gyűjtése
Sanyó
Jánosné,
Frenk János,
fű burga Mihi!v (Warren)
Kuthy
Gergely,
György
Tamás és
HM)
H|j gyűjtése
' i
Kántor
Pétea*
1—1
dollár,
^! Tíeformátus pgyhá« ado-'
Mihók Sándornál adakoztak a
í mánya
59.00
gyűjtés utáni napon. . Heiidel
^ I Református férfié fylet
/
adománya
25.00 György és Szarka János 5—5 dol
lár, Berkényi
Bertalan, F«ist
Szent István egyház tag
141 r> o Youngstovn,~0., 3 dollár 20 cent
jaitól
:
Ambrózy Matild gyűjtése 36.00 és Királyné 1 dollár, összesen 14
Mihók ^Sándor gyűjtése
14.20 dollár 20 eent.
A Szent István egyházban va
sárnap,
a mise után megtartott
összesen $1100.72
1
,
i
íüzen összeg a nagybizottságnál offera alkalmából befolyt: 141
A BURGONYA ES GABONA
%
kezelt
alaphoz csatolva, azt 2200 dollár 50 cent .
árai agvro
ímviück. Yogvcn cgv farmot
•
$
X dolláron felülre emelte. Az öszAmbrózy Ma ti 1<1 ujabb gyűj
MINDEN KÉSLEKEDÉS NÉLKÜL
| szeget a legközelebbi nagybizott tése: 5—5 dollárt adtak: özv.
éí VMSen már most burgonyát és más termények*! a frissen gzÉBiott földbe. V
sági gyűlés ntalja majd a Szövet- Horváth Gáborné, Mrs. J. Scully,
,
így legyőzheti a megélés magas árait.
sf'írhez. Addig még szívesen foga B. Tóth József és Kecskés Mi1hály, 2—2 dollárt adtak: Kalapos
No. 1. 101 aker CoitsvilIeben, a McGuffcy uton, 8 szobás ház, villany 5* dnnk adományokat.
György,
Mrs. Thomas Gliason,,
Részletes adakozási kimutatá
világítás, remek kert és gyümölesbs, garage, két nagy fetáló, kukorica sa- ^
Gerencsér Antal és Tamás Is'tván,
vanyitó (siló), szélmalom. KitünÖ eorvenes föM. Remek otthon kövezett X sunk a következő:
1—1
dollárt^ í^ak: Rozgonyi Jóuton, csak 5 mértfüfci « younpstpww öquarctSl.
Könnyű V
50—50 dollárt adtak: Yarla^v
feltételek.
?'
<'
^
'
ö X, | Sándor, Ress Testvérek, Friedman zsefné, Timkó Józsefné, Mrs. Ju
József, Crow Jancsi, Schwartz lia Burns, Gós Jánosné és Nóvák
No. 2. 62 akct a MeGuffey uton 7 szobás ház, villany világítás, moTgnáe. 45 dollárt adott Hámory Gyula, összesen 36 dollár. •
tor pumpa, nagy ist&ló és melléképületek. ?5ok gyümölcsfa Remek és ér-
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Gyűjtési elszámolás.
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ASTRUTHERSI BANK
I
FELSZÁMOLÁS ALATT
Mint olvasóink értesülte^,* ji
Struthers Savings Bankot az 41
lami , bankfelügyjplőség bezárta,
azért, mert Bruee Campbell, a
bank pénztárnoka, ö, pénzintézet
ügyeit törvényellenesen és a be
tevők kárára vezette. Campbell 1
letartóztatták és most 75 ezer
dollár
biztosíték alatt , várja
ügyének folytatását a nagy es
küdtszék előtt.
A bank felszámoltatásával meg
bízott állami felügyelő jelentése
szerint azok, akik jogtalan köl
csönökkel nagy összegeket vettek
fel a bankból, már mind oda nyi
latkoztak, hogy iparkodni fognak
kötelezettségeiknek mihamarább
eleget tenni. A pénz legnagyobb
része olaj és szén vállalatokban
fekszik j
melyek ^értékesítése
hosszabb* időt vehet igénybe.
Campbell > volt pénztárnok mint
egy 200 ezer dollárnyi magánvagyonát a banknak adta át az eseí
leges hiányok fedezésére. Na
gyon vklószinü, hogy a bank ké
pes lesz betevőinek pénzét teljes
értékben visszaadni, mert a rész
vényesek is az általuk birtokolt
részvények névértékének kétsze
reséig szintén felelősek a bete
vőkkel szemben. Akinek a bank
ellen követelése van, vagy pén
zét ott tartotta, az vigye el köny
vét vagy okmányait ^ bank he
lyiségébe igényének bejelentése
véget t.

. • • /;;*•
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NEW YORK

Fióküzlet:
1 M f BEOOND
K'l' Si'.l'ii Si

VIRÁGOK

VÁGOTT FRISS VIRÁGOK ÉS ÜSERÉPNÖVÉNYES
nagy választékban esküvők és temetésekre

33-35

THE KAY-DJMQND CO.

N.

PHELPS ST.
YOUNGSTOWN, f>.
A Hámory Bank közelében
Bel) telefonok: Main 6015 és Main 3298. Automatic: 6168

Eladó Farma

A hadügyminiszter és Bliss II.
Tösker tábornok jelentést tettek
a zországház "ut és mód" bizott
ságának a lengyelek, ürmények
és osztrákok érdekében kiutalan
dó kölcsönre vonatkozólag. Sze
rintük a kórt 1,500,000 dollárt
hatiiigyi okokból okvetlen folyó
sítani kell.

AMERIKAI ERDEKEK
BAN.

Állami dank

NÉMETH JÁNOS, elnök,
• -i, ' . . ,' . : <

ia ^AST 22d STREET
a Bankpalotában

69 aker Petersburgh közelében. Kitűnő utak, xiyolc szobás
ház, nagy istáló. ,Ára $6006. A felszerelés külön szintén el
adó.
75 aker, jó épületek, szál) erdő, $3500.
70 aker, jó épületekkel, jószágállománynyal és termés
sel, $8500.
180 aker, kitűnő épületekkel, elsőosztályu föld. Alkalmi
vétel, $9000-ért.

S. P. DRAKE

KINÁ-

605 MAHONING BANK BUILDING

Ruha -Vásárlás
Mindig Biznesz
•

Mindenki tudja, hogy1 mennyire
fontos, hogy ruháit jól vegye. A
i'ontos tehát áz> hogy megtudja, síi
a "jó vétel."
•

*V

• •

Ha egy ember éppen agy yezetne könyveit ruháiról, mint biznesxéröl, akkor nem tekintené a rnliakérdést egyszerűen ugy, hogy
mennyit «d kijérte, hanem tekin
tetbe venné, hogy mennyi szolgála
tot kap pénzéért. Mi azt hisszük,
hogy ez a helyes mód.

friss hazai piócák
hazai földbe-.
csomagolva

BA SELL BROS. KÉZZEL VART, MÉRTÉK
ITÁN KÉSZÍTETT RUHÁIT VÁSÁROLJA, ak
kor nem sok időbe kerül és megtudja, hogy milyen
.jól járt, mert sokkal tovább tartanak.
öltönyök mérték után készitve

a készlet tart, mert hamar el
fog fogyni. Ára 75 cent, 3 da
rab 2 dollár, postán 15 centtel
több.

$35 és feljebb

MegváltóGyógyszertár
Ifi SPRING COMMOft
Youngstown, O.
*ILSINGER AURÉL
okleveles gyógyszerész
tulajdonos.

SELL BROS.
270 WEST FEDERAL STEEET

NE LEGYEN BETEG!
rongált egészségét ismét vissza lehet állitaui. Okvetlenül volt oka betegségének
ób hogy meggyógjuljou, okvetlenül szükséges, hogy a baj okozóit keressék meg. £n
a baj kutforráiát keresem és a gyógyulás magától következik.
»
y
, FEJFÁJDALMAK — SZEMBÁNTALMAK
GYOMOE BAJOK *
;T„
VÉGTAGOK FÁJÁSA
ALTESTI BÁNTALMAK
y
• '
'
legnagyobbrészt idegbajokra vezethetők vissza
•
•
ÉN 4 TEBMÉSZET GYÓGYMÓDJÁT HASZNÁLOM — PRÓBÁLJA MBÖ.
' "
ALAPOS VIZSGÁLAT INGYEN
Házhoz is megyünk mérsékelt dijazabás mellett olyan esetekben, amikot a beteg képtelen
irodánkat felkeresni.
v

KÁVÉ-KIVITEL
Moatereyből jelentik,, bogy a
íriexkot' íkávéipar erősen fe$enwült az utolsó hónapokban. Ez
év január és február hónapjá
ban több mint egy millió dollár
értékű kávét szállítottak az Egye
sült Államokba.

,

: ,,'.•••• •.••••:.•.•

leggyorsabbak és legpontosabban

LENGYEL ÖRMÉNY ÉS
OSZTRÁK ÁLLAMKÖLCSÖNÖK

PAUL H. STRAND, 0. C.

X-Mftr k«p.k

A CALMER CHIROPRAKT1KUS INTÉZET VÉGZETT NÖVENDÉK® ^
;
' 501-4 ÖTÖDIK EMELET, DOLLÁR BANK ÉPÜLET
*•, r
<.
Irodai t«le|onok: Autó 6a66—Bell 1655 f
*
" • *
T

y,,
\ •'

»' *>
/

Köztudomású tény, hogv-"a pénzt mi a LEGOLCSÓBBAN
küldjük. Aki tehát általunk küldi pénzét, az tudja, hogy a
pénat a legjobb kezekre bizta és az idejében teljes összegben
:
.•
' levonáS nélkül ki is lesz fizetve.
>
Kívánságára pénzét bármely magyarországi bankban nevére
,
kamatozás céljából elhelyezzük* ,
Blijöjcfeyiáfeet a legjobb vonalakra az eredeti áráköii.
Útlevelet a költségek felszámítása nélkül megszerezzék, ':Á
Felvilágosítást és tanácsot bármely
ügyben a legnagyobb készáéggeh ad *
^

Megérkezett

>» v. \-Y

' • • n.\

4

iog^" mi áz általunk -Magyarországba átijtíüt pénzéket
TOrvényes és teljes összegű készpénzben fizetjük ki

£

';1*L

1

*

Fontos Tudnivaló!

Dr. Pesseniehaer Á.

Mult héien megírtuk, hogy ölcsányi János youngstowni mun
kásvezért Duíjuesneben 30 napra
börtönbe küldték, mert yonakokodott hat másik szervező társá
val $100 büntetést fizetni a penn
sylvaniai hires "szólásszabad^ság" megsértésért. Az American
Federation of Labor, amelynek
egyik nemzeti szervezője Ölcsá^
nyi, megfelebbezte az ítéletet és
a felső. bíróság a döntésig $200
bond alatt szabadon bocsátotta
őket. Olcsányi a hét elején itt
hon volt, de kedden már ment
vissza Pennsylvaniába, hogy foly
tassa a harcot -a munkásság sza
bad szaváért.

i 1
* >> T* >\
^

1020 MÁJUS 20.

Londónból jön a hir, hogy Hi
nában egy uj kereskedelmi és í
ipari bank létesült. A kinai ke
reskedelmi cs ipari bank egy amerikai-kinai vállalkozás. Az alapító
toké 10,000,000 dollár, melynek
VISSZA AZ Ó-HAZÁBA
fele már ki is van fizetve. A
E hét ^első liapjaiban ismét nái- részvényesek amerikaiak és ^kí
gyobb csoport.]é^iidorolt vissza az naiak egyenlő számban.
ó-hazába. Sok ismerős és derék
magyar ember hagyta itt. váro
sunkat, hogy íhosszu £vek után
ismét viszontláthassák falujukat, AMERIKAI É8 HAZAI ÜGYVÉD
asszonyukat és a ''kis cselédet"!
Elvállal mindenféle peres Ügyeket
A haza utáfcó magyar testvé
reink között »volt Ragány Mihály KNIGHTS OF COLUMBPfl wrno
is, aki 14 évig volt hűséges és
Ajtó 206.
buzgó tagja a Szent István egy
A központi tűzoltó laktanya mellett
letnek és a ki ez uton mond Is
Telefon: Automatic 71458
ten hozzádot az egylet összes
tagjainak. Ragány a Szabolcs
megyei Ajak községbe való és bi
zony alig várja, hogy haza érjen,
mert csak tizenhét esztendeig ta
posta Amerika földjét.
Szerenesés utazást és még sze
rencsésebb hazatérést kívánunk
a "höza vándorló gólyáknak," a
kik igazán epedve várják visae^t
Szerezze be még most, amiglátni az elhagyott fészket! '

OLCSÁNYI SZABADOK
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