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15. OLDAL

MEGTAKARÍTOTT PÉNZE UTÁN

kultora mai fokát utói érik az olá sök ünnepén," noha arra a román
hok is és ha ez megtörtént, csak hatóságok meghívták őket, egyál
akkor beszélhetnek ®gy uj magyar talában nem jelentek meg, bár er
4'. kamatot fizetünk és betétjét bármikor visszafizetjük
X ^ÉNZKÜLDÉS a legolcBóbb árak mellett.
' * 's"
egyetem esetleges felállításáról és re igéretét tettek. Ebből az a ta
v
HAJÓJEGYEKET
mind«ti
vonatom
«lad«ak
,
=5]
nulság,
irja
a
lap,
hogy
a
türelakkor i scsak valemelyik kisebb vi
]EIE
ui.rrrraatt:
SE
3SE
30
3E
HTUSVELÉT rövid idő alatt megszerezzük
déki városkában leket szó.&z egye mességnek csak ott van helye, a
ROKONAIT az ó-hazából kihozntjuhí ,
Ezzel a kijelentéssel zárta be
höl azt a polgárság méltányolni
tem felállításáról.
Jungerth Mihály előadását:
tudja.
— November közepéig minden TÜNTETTEK A MAROSVÁSÁRHE
NÉMETH JÁNOS, elnök
Novemberre mindnyájan vigsuajonnekl
magyar hadifogoly, aki csak haLYI MAGYAROS
A hét legrosszabb vicce
'
v
1597 SECOND AVE.
Főüzlet:
'.5i akar jönni, feltétlen bizonyos
Egy magyar honfitárs a vidé
Fióküzlet. "
10 EAST 22d STRBÍÍE NEW YORK CITY
Az egyik %u&alf>öÍÉi lapbólol ság tehát felhatalmazta a Nem sággal megérkezik.
! r Cor. 8;írd
Zágrábon át jelentik Bukarest ken állami képviselőnek "futott,"
Street
a Bankpalotában
vassak ;
*
zetközi Vereskereszt Egyesületet,
A közönség örömmel fa tetszés ből : A Daola az erdélyi sorozá de megbukó i. Ráfogták, hogy
Teljesen tbztft képet alkothat hogy tárgyalhasson a különböző sel fogadta az érdekes előadást. sokkal kapcsolatban azt irja, hogy nem jó ame ikai, hanem kötője gelt. Megválasztják-e a lionfi- s
végre paindenki a magyar hadifog országok kormányaival s a had
JÓ HÁZRÓL VALÓ FIÚT ^ ,
a román katonai hatóságok nagy les (hájfenes) polgár. Olyan ma tárat? — érdeklődik egy magya*
lyok helyzetéről, a hazaszállítás ügyminisztérium által adott öt OSZTOZKODNAK A
türelemről tettek tanúságot, ami gyar-amerikai, aki kétfelé bnz. a politikus szalonosnál.
módjáról, az európai és elsősor millió márkát te az egyesület ren
RUTÉNEK FÖLDJÉN kor megengedték, hogy a magyar A bukást biztosra lehetett venni a
— Az ő képviselőségét má.* keresek a patikámba azonnali be*
ban az orosz kormány nyál kötött delkezésére bocsátotta, hogy a
megette a hájfene, — vágja vissza lépésre. Cim: Filsinger Anrft
legények a sorozásra nemzeti da választás napján már délben.
Szegény,
elbolonditott
tfttténfoglyok lehetőleg semmiben se
szerződéseinkről, amelyekkel
15 Spring Common.
laikat énekelve jelentkezhetnek.
— No, mi lesz a képviselőség a szalonos.
sikerült végérvényesen megálla szenvedjenek hiányt. Megálla jeinket, épen ugy, mint a tóto A magyar sovinisztáknak ez elég*
podnunk a messzi Szibériában siny podás történt abban, hogy kit te- kat, egyik kellemetlen meglepe volt, hogy államellenes tüntetése
lödő hadioglyaink hazaszállításá kintesenek magyarnak? A szer tés a másik után éri* Nem elég, ket porovokáljanak. Marosvásár
nak összes részleteiről. A ma ződésekben benne van: mindenkit, hogy még csak önkormányzatot helyen a székely újoncok kora
gyar külügyi kormány megbizásá nki Magyarországon lakik, azokat nem fognak kapni, hogy épen hajnalban magyar nemzetiszínű
ból Berlinben és Kopenhágában :s, akik-megszállott területre va olyan meghódított tartományként zászlók alatt vonultak be a vá
'íozelik őket, mint a tótokat, most
járt dr. Jungerth Mihály minisz lók, hozzák haza valamennyit.
rosba és a lerombolt Kossuth-szo
nég azt is le kell nyelniök szó
teri osztálytanácsos is, aki több
bor előtt a katonai hatóságokkal
Kopenhágában folytak azután
hetes fáradságos táígyölásrik után i tárgyalások tovább az orosz kor léikül, hogy a csehek egyszerűen dacolva, nagy tüntetést rendez
a probléma végleges megoldásával mány megbízottjával. Rendkívül A fogják osztani maguk között a tek. A város lakossága csatlako
Labor Day szeptember 6
érkezett vissza s hogy a sokféle ok nehézség és akadály leküzdése 'öldjiiket s egyrészét Romániá-! zott a tüntetőkhöz, de a katonaság
hamis híresztelés a nyugtalansá ián végre is sikerült a megegye nak, az oláhoknak engedik át.
közbelépése folytán a tüntetést
Ungvárról jelentik, hogy a cse
got és bizonytalanságot ne fokoz zés s a szerződés szerint az Orosz
nem tudták folytatni. A vizsgá a
Bert Jackson 0 uitisiteGirls of Today
hek
és-az
oláhok
között
már
tel
za, a hadifoglyainkat védő egye- országban működő "Központi Ha
lat megállapította, hogy magának
•sülét felkérésére Budapesten is Mfogoly Kollégium" végzi a ma jesen létrejött a megegyezés a az államnak rendőrközegei tartót
mertette szép előadásban hafli- gyar hadifoglyok hazaszállítását rutén terület felosztása dolgában. tak fenn összeköttetést a tűnte
bemutatják ATRIP BELOW zenés vaudevilles bohózatot
|^>lyain|f immár rendezett ügyét. is s már működnek a kollégium Valami íVtala nevű bláh tábor tőkkel. A lap hibáztatja azt is.
A védoiíg.yesQlet: nevében Ruffy szervezetei Moszkvában, Taskend- nok, aki a kiürítendő rutén terü hogy a magyarok a májusi "hő
Pál államtitkár kérte fel Jungerth ben, Omszkban, Tomszkban. Az let parancsnoka volt eddig is.
Mihályt, hógíJr ihoiMja ét tapasz r.rosz kormány kopenhágai kép^- hosszasan tárgyalt a rutének, il
talatait * «ftgysz&mü közönség viselőjével május 29-én kötöttük letve a csehek megbízottjaival.
Hoeaa«
Itt jól
Az oláhoknak ott kell hagyniok
előtt.
,
-meg a szeYződést, amelyben az
Elvállal mindenféle peres ügyeket
nagyobb rutén területet, a melyet
Érdeklődéssel kisért előadásá orosz ' kormány kötelezi magát,
mulathat
eddig ők tartottak megszállva. A KNIGHTS OF COLUMBUS BLDCt.
ban elmondta Jungerth, hogy a hogy minden foglyot elszállít bár
Tisza feletti részeket az oláhok
^iliigyminiszterium
megbízásá mely általunk kívánt határra,
Ajtó 206.
Labor Dayn
hajlandók kiüríteni, csak Akníiból április tizenkettedikén indult vagy kikötőbe. Jelenleg tehát
A
köttpdtfft
*$lzoÍtó
laktanya
ulÉliCfc'
szlatina környékén akarnak meg
ef a szerződések megkötésével meg Nardabo, az eszt határra és a finn
tartani néhány oláhlakta falut,
Telefon: Automatic 74459 NAGY VASARNAPI KONCERT
bízott "bizottsággal Jungerth Ber határra.
Kötelezte magát az
viszont azonban arról hallani sem AMERIKAI $8 HAZAI ÜGYVÉD
linbe. miután ft^^jen
már meg orosz kormány, hogy az egész biakarnak, hogy a Tiszától délre
állapíthatták, hogy az Osztrákok rodalqmban kihirdeti, hogy a két
cső területet is kiürítsék, dacára
még teljesen tájékozatlanok.;^,^ kormány megegyezett s a foglyok
annak, hogy ezeket a földeket 9
kérdésben mindössze annyit teí rriind hazamehetnek, ineryen utaz
béketanács a cseheknek ítélte. Az
tek, hogy a Nemzetközi Vereske hatnak s az élelmezésükről is
oláhok alkudoznak, hogy a vidék
reszt Egyesületnek tiz millió már gondozskodnak.
'
a kezükön maradjon s hajlandók
kát adtak át az osztrák foglyok
Hadifoglyaink teWM;
Borsa tájékán olyan földeket ad
A YOUNGSTOWNI ÉS KÖRNYÉKI MA MUNKÁS-BETE G9E OÉLYZÖ
ÖNJOÉPaÖ- YOONGSTOWNI MAGYAR REFORMÁTUS
hazaszállításának lebonyolítására.
nen, a Bajkál-tó nyugat felé eső ni cserébe, amiket nekik Ítéltek
EGYHÁZI NOI BETEGSEGÉLYZŐ EGYLET
GYAR EGYLETEK ÉS EGYHÁZAK ÁlrSZERVEZET
Berlinben értesült a bizottság az
Alakult 19T7 október 11 éli.
LANDO NAGYBIZOTTSÁGA
részeiről is hazajöhetnek. Az eu meg. ,
Diszelnók Gerenday Iiáwslóné, elnök Meny
494c o«rt*l>a, YotlBgstMra,
után arról, hogy a német kormány
A nagybizottaág gyűléseit esetről-cseíre
rópai Oroszországból hetenkint
hért Jánesné, alelnök Kolozsváry Józscfné,
A csehek bizottsága azonban
b tisztikar hívja egybe. Tteítikífr az 192H).
megkötötte már a szerződést Be- •'itlag két-három vonat, Szibériá
évre: Elnök Habodász Gusatfiv, alelnökök:
Elnök llomolya István, pén /Víjrnok T»Ióré jegyző G érési Sándomó, pénztárnok Hcrarra
nem
volt
felhatalmazva,
hogy
valban az orosz kormánynyal.
Horváth István és Balaskó György, titkár Imre, pénzügyi, titkár. Papp Lúszló (251 cíegh Andrásné, ellenőr Patkanóczy J&nosból pedig hetenkint átlag egy, ilyen csereberélést vigyen véghez.
Xrxnényi Miklós, pénítifrnok Hoffer András, Superior street), jegyző Spitkó Sándor, e - né, beteglátogatók: a hegyen Németh -FaKzckbe a tárgyalásokba igyeke
esetleg két vonat sfethet a határ A tanácskozások bevégzésével az
pénztári cllenfír Gdfes«y SAndor. A nagy lenőrök: Szikora László és Haaser András. renrnő és ifj. Batary Andrásné, a Bricr
zett belekapcsolódni % magyar
Hivatalos orvos: Dr. Fűzi Pál (Home Sav Hillen Jakab Istvánné, a South Sideon:
bizottság kötelékébe a következő egyházak
felé.
oláh tábornok hazautazott.
és egyletek tartoznak: Szent István rém. ings Bldg.) Rendelő órétk: 3—^6 i£ és 7—3- Vaskó Jánosné, Szabó P. Istvánné és Z&urki
küldöttség is s a német kormány
Istvánné, East Youngstownban: Boda Istkatholikus egyház, Református egyház, Szerit
Ezekből a hézagos adatokból is
A hadifoglyok kölcsönös kicse
nyal megindult hosszas tárgyalá
fánné és özvegy Szilágyi Györgyné, -pénz
György gör. k »th. egvMra, Verhovay egylet
Gy illéseit tartja minden ttó S -ík vasárnap
kitűnik,
hogy
a
rutén
földön
a
rélése
érdekében
egyébként
a
sok végül is eredménynyel jártak
108-ik fiókja, Sít. István egylet. Refortnatu3 ján d. u. 4 órakor, az Athletikai Club West ügyi bizottság: Bartha Péterné, Juhász Péterné és Belenszky Józsefné, hivatalos or
l-'érfi Egylet, Református Nöi Egylet, Kos Federal streeti helyiségében.
v
s Németország elvállalta hadifog Népszövetség is fellépett s Nan- két kapzsi szomszéd fog osztoz
vos dr. Pttzy Pál, 403 Home Savings Back
suth Közművelődési Egylet, Magyar Beteg< ;*> ^
A
betegsegélyző
tagja
lehet
minden
er
kodni.
Nagyobbik
fele
ugyan
a
lyainknak az orosz határtól a mi sent, a híres sarkutazót állította
spgélyző Egylet, a Benwoodi Szűz Mária kölcsilek kifogástalan férfi vagy női mun Building.
a7 akció élére., A Berlinben folyó cseheké lesz, de azért az oláh sem
Egylet 4-ik fiókja East Yonngstownban, a kás, a ki a 15-ik életévét már betöltötte, de,
határainkig való szállítását.
Petőfi Sándor Egylet East Youngstownban. a 45-iket még tul nem haladta. Beiratúsi YOUNGSTOWNI MAGYAR BETEGSEGÉZiTmarad
üres
kézzel.
A
ruténeknek
tárgyalásokon
a
magyar
bizottság
ZÖ EGYLET
A
fogolytáborokból
érkező
dij nlffes, csak ^4 forgalmi t6ke fizetendő
Miért
hagyja
fogai
által
életét
alkalmuk
lesz.
a
cseh
mellett
az
határozott
ígéretet
kapott
NanElnök:
Mecsei
András. alelnök: IMftár
mely
azonban
kilépés
esetén
visszuadatik.
transzportokat tehát az eszt ha
A YOUNGSTOWNI SZENT ISTVÁN KI
titkér: Mcuyhőrt János
(610
A tagok jogai azon naptól kezdődnek, István,
elkeseríteni?
oláh
uralmat
is
megismerni.
sentől,
hogy
az
Északi
tengeren
RÁLYRÓL ELNEVEZETT ROM. ÉS GÖK. melyen a központi intézőbizottság a felvé Mabel st.), pénztárnok: Sebők Gábor,
tárnál átveszik, az északi tenge
KATH. TEMPLOMI ÉS BETEGSEÖÉLYZÖ teli ivet és orvosi bizonyítványt lattamozti pénztári ellenőr: Szakács Lajos, számzivsgáren Stettinig viszik, innen vona a foglyok szállítására kirendelt AZ OLÁH KULTUfcA TERJESZKE
EGYLET
lók: Oláh György, Erdei András és Kopcsó
és helybenhagyta.
ifégy
hajót
ujabb
négy
hajóval
KÉRJEN
TANÁCSOT
ton Passauig s gondoskodnak az
DÉSE ERDÉLYBEN
Mihály, bizalmi tagok Steeltonban: FUzi
Alapíttatott. 1901 augusztus 25-én
Betegsegélyt ad a belépéstől számítva:
Elnök Balaskó György, alelnök Ö»1. 25 hétre hetenkint $10-t és 25 hétre Bertalan és Kovács Jánosné, a hatháton:
élelmezésről is. A mi a ruházat 7,8 poritják, hogy a forgalom mi
D. Varga János és Oláh Györgyné, a South
bodász Gusztáv, jegyző Demjén Lajos (819% hetenkint $5. 00-t
Az oláhok erdélyi berendezke
pótlását és kiegészítését illeti, er nél gyorsabb legyen.
2. A Il-od osztályú tagoknak (nőknek/ Sideon: Szakács Lajos és Gecse Sándor né.
South ave., kihez mindén az egyletet ér
A hazaszállítás tehát jelenleg désénél egyetlen cél lebeg a meg
deklő levél küldendő), pénztárnok Czene 25 hétre hetenkint $$«t és 26 hétre hetertkint Nagybizottsági tagok: Géressy Sándor és
re is volt gondja a bizottságnak.
Gábor, pénzügyi titkár Csenterics Pál, be $4-t. A segélyfizetés a betegség ötödik nap Monér István. A rendfentarttkat a* el&lfc
FOGORVOSTÓL
A svédek vállalták —* a magyar olyképen történik, hogy a transz szállók előtt, hogy minden a leg
nevezi ki mindon gyűlésen.
,
teglátogató ellenőr Balaskó György, 11 Queen jától kezdődik.
Havi illeték kivetés szerint lesz fizetve.
hadügyminisztérium' ^akciójával portokat Narvaban átveszi a Nem gyorsabban átalakítsanak a saját
street (uutomatikus telefon sz&m 77415)!
Haláleseteknél #806 temeMuwéai ftmzqprt
Nem baj, hogy Tiáaty rossz kinek a betegség bejelentendő.
kapcsolatban — ennek a kérdés zetközi Vereskereszt Egyesület s szükségletüknek megfelelően. En
fizet a szervezet.
E. YOUNGSTOWN, O.
Bizottsági
tagok:
Orosz
István,
Kftltocki
Férfi tagok nejeik után, hti az atóbWírtc
nek megoldását. Érdekes megem három napig itt tartózkodnak. nek a berendezkedésnek egyik leg munka van a szájában, ne ve János, Kuti Gáborné, Neinényi Miklós,
a
szevezetnek
nem
is
tagjai,
halál
esétén
"f
50
Zászlótartók: amerikainál Hochvart Já
lítem, hogy az orosz szovjétkor- Ttt történik a -dezinficiálás s a ru tipknsabb példájáról számol be szítse el bátorságát. Jöjjön el
VERHOVAY SEGELYEGYLET S21-XK
temetkezési járulékban részesülnek.
Kalóczi János, a magyarnál Valter Já
FIÓKJA, EAST YOUNGSTOW*, O.
mány a Nemzetközi Vereskereszt házat pótlása. Innen ujabb há egy kolozsvári hir. A kolozsvári irodámba, én megvizsgálom fo nos,
Alakult 1919 szeptember 1-én.
nos.
városháza
dísztermében
levő
Fe
Egyesülettel egyáltalán nem áll rom napos tengeri ut után StetNagybizottsági tagok: Habodfisz Gusztáv,
0yiiléseit tartja minden hónap 2-ik vasárnap
gait
és
megmagyarázom
keze
9SBK0VA? SEGÉLYECfYLET 10S4K
Kish Andrásné, Czene Gábor, Horváth Ist
ján « Crow hallban. P. O. Box 726.
sgóba. Mégis szerepe van az egye tinbe érkeznek a foglyok, ahon renc József életnagyságú képén,
JTIOKJA, YOUNGSTOWN, O.
ván. Trusteek: Balaskó György, Hochvart
Elnök Tomcsányi Géza, alelnök Leslési
rendszeremét.
Én
rendbe
amelyen
néhai
uralkodónk
huszár
sületnek is foglyaink hazahozata- nan a németek tovább szállítják
Ignác, Benish András. Ifjúsági asztal ke
ayánszky István, titkár Ember pálmán,
-Alakult 1903 október 10 őn
N Iában, mert a németekkel történt
pénztárnok Drinko János, pénztri ellenőr
eket Passauba. Itt már a hadi tábornoki díszruhában áll, az olá hozom fogait, hol az másoknak zelők: Benish András, Dlrázs Frigyes.
Hivatalos órroa: Dr. F.ttzy Pil, 403 HoBta
Babirs Ferenc, bizottsgi tagok: FedÖ Ist
megállapodásaink alapján a haza foglyokat fogadó magyar bizott hok a fejet lefestették és ráragasz nem sikerült és jótállok mun- Savings Bank.
Elnök Debropíki András, alelnök Turner ván, Kelemen György és Bauer Ferenc. Be
Rendfentartók minden gyűlésen tkinevfc- József, titkár Hoffer András, 716 John st., teglátogatók: özvegy Varga Gáborné é« 6*- ',
szállítás az orosz határtól az oszt ság veszi át őket. Az ut tehát az tották Ferdinánd román király kámérL
üendők.
' '
kihez . az egyletet érdeklő levelek külden Ivás Simán, ajtóőr Dudás Mihály.
rák határig az egyesülét égisze orosz hátártól Magyarországig képét, mintha ezzel a diszterem
Gyűléseit tartja ntítidcn hó irtwtf
dők, jegyző Nagy József, pénztárnok Kaelrománositását teljes mértékben
alatt történik. A magyar bízott körülbelül, hét napig tart.
sárnapján a Kossuth Közművelődési Egye luczki János, pénztári ellenőr Bodzás Já
DOLLÁR BANK-ÉPÜLET
sület termében, 124 E. Federal st., délután nos, 3 tagu bizottság: Menyhért János, Ba AS «AgV YOUNGSTOW*! 1.
keresztülvitték volna. Ez az el
SÁNDOR MAGYAR BETEűSEGÉLYZSÖ
log Balázs és Lengyel Péter. Beteglátoga
járásuk a legjellemzőbb, mert 4-ik emelet, 412. számú szoba, S újától kezdve.
EGYLET
tók: a steeltoni kerületben Borsodi János
minden 'ténykedésüket ilyen kulElnök Tomori István, alelnök Födő Xatés Hajdú Pál, South Sideon Németh Ferenc,
Bell telefon, 6945
flrOtTNGSTOWNI KOSSTJTH KÖZMŰVEI^ÖDóka Sándor ée Gregosité Jézaef, Poland ván, titkár Tóth Lajoa, cime: P. O. B^-Üli tureszközöt felhaszánlásával vég
DÉSI EGYESÜLET.
Auto. telefon, 4772
avenuen és Lansingvilleben Takács János, 60, East Youngstown, O., jegyzS Korodi Jó
zik. Ezt"'bizonyítja a Kolozsvá
Gyűléseit tartja minden negyedév elSÖ va- Albert street és vidékén Nagy József, Wil zsef, pénztárnok Kiss Sámuel, pénztári el
Youngstown, Ohio .
aárnapján a 124 East Federal Streeten son avenuen és Haseltonban D. Kovács Fe lenőr Lukovszky Pál, trusteek: Tóth Lajos
rott megjelenő Patria cimü lap
levő saját helyiségében.
Beteglátogatók. East
renc, East Yaungstownban Tamás András, éa Kiss Miklós.
egyik legutóbbi vezércikke is, a
Elnök "Molnár Mihály, alelnök Géresi Sán- Beteglátogatói ellenőrzéssel a titkár bízatott YouKlgsteWnban Kelemen György és Sági Ig
melyben az oláhok a Kolozsvárott KKRESÜNK ELÁRUSÍTÓKAT !dor, titkár ^íeméityi ^üiklás, pénzfárnolí meg. Zászlóvivők: Sebő Lajos és Farkas nác. Haseltonban Kaposi András. Hármas
í'óli Ferenc, há^m^y: id. Holoár János.
Péter. N.igvbizottsági tagok: Nagy József, bizöttság: Bende György, Horváth József
felállítandó , magyar felekezeti
Választmányi tagok: Balaskó György, Ga- Turner József, Gregosits Jtfxsef és Sajdu és Kelemen Pál. Ajtóórok: Vékás Mihály
The Dollar Savings & Trust Company of
Youngstown
legnagyobb
vil-,
gyi János, Molnár Lwjos, Buckey Károly, Pál.
és Bende György. Zászlótartók (magyar)
egyetem terveire válaszolnak. A
Bogdány Gábor, id. Molwár János ée Li»zGyűléseit t*pt}a whfdwn hó nráímdflr va Horváth János, Gseh Mihály, (amerikai)
Youngstown, Ohio, a legnagyobb takarékpénz
cikkíró azt mondja, hogy a ma lany felszerelési üzlete keres olyan szay Gábor.
sárnapján délután 2 órakor a Mahoning Sági Ignác és Boros Ferenc. Póttagok: Ro
tér Cleveland és Pittsburgh között. Ez a bank
gyarok századokon keresztül el elárusítókat, akik az angolon ki-, Az egylet célja a magyar társadalmi élet avenuei magyar re formát"- templom alatti ttáta András, Nagy Ignác és Hajdú Kál<pán.
fejlesztése, tagjáiínik -«*4fek**tatá0a
á gytiléftteremben.
'
nyomták az oláhokat, és így ők vül valamely más idegen nyelven magyar
most fiókot nyitott Strutliersben,
nyelv -fejlesztése -és-, megóvása. ^Fart
Gyűléseit tartja a Crow hallban mindeü hó
is
beszélnek.
Nagyszerű
alka
ymwn—aiHjiMw*^
népies felolvasásokat és tervbe van véve
nem is haladhattak kultúrájúk
'^egyedik vasárnapján délután 2 órakar.
A bank olyan, mint a csolnak — minéLnalom,
jó
fizetés
és
gyors
előmene
angol iskola nyitása H>. Áz egylet helyisége
ban olyan magas fokra, mint a
nyitva minden este a tangók résíére. Könlv- YOUNOSTOWNI RETOBMATUS EGYHJÜÍI
gyobb, annál biztosabban állja k viharokat.
FÉRFI BETEBSEOÉLYZÖ ÉGYLET
magyarság. Éppen ezért most tel elsőrangú cégnél. Telefonál tárhasználat és egyéb szórakozások .állanak
A M*WOODI. ^% VA„ mfa
jon
Main
6332
vagy
Auto.
6104.
?
A Struthers fióknak is van bevándorlók oszMAGYAROK -PÁTRONÁJA ROM. ÉS GÓR.
*
tagok
rendelkezésére.
várjanak a magyar egyetem fel
Slntfk Sebők Gábor, alelnök Qáressi Sán KATH. I. MAGYAR BETEGSEGÉLYZŐ
Tagsági díj férfiaknak $1,76'«efyedi«m:
'tlüya a bevándoroltak kényelmére. Szivesen
állításával addig, amíg a magyar
EA8T
YOUNGSTOWKI 4-j.J^
kint, nőknek $1.00 negyedév#nkint. Beál dor, titkár Szabó P. István (534 Tyndale* EGYLET
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202 öTAMBAUGH/BUILDlkö f
Az Electric Sb&p felett
YOüNGSXOWN . . . OHIO

STRUTHERSI FIÓKJA

FIÓKJA
lási dij férfiaknak $2.00, nőknek $$1.00, és ave.), pénztárnok Göncz Gyula, pénztári el
a rendes negyedévi tagsági dij. Aíok a ta lenőr Dicső B. István, betegl&togató bizatMi
Itoök JMttfvsaky
alelnök Gazdid J&gok, a kik tagsági dijaikat a rendes ne férfiak: a hegyen Molnár István, hatház: zsef, jegyző Pejkó Vince, titkár E'ehór Já
gyedévi gyűléseken fizetik be, minden ne Szadai Benjámin, South Side: Dóka Sán nos, pénztárnok, Nagy Ignác, számvizsgáló
gyedévben 25 cent kedvezmény hen részesül dor, Hasalton ás Edgewood at.: Bernát Pitlik János, pénztári ellonőr (még betöl
Oreszt, Kast Youngstown ban Bányác»ki Já tetlen), titkári ellenőr ( Lnkpvszky Kálmán,
jek.
'
váié. Nagybk0tt»ági tÉgok:
G*ulai boteglátogatók, B»styu(^í Sfífeá1y>*ll7' Read
Belenszki János,
István. •' Zin\&- a.ve.. Majoros' látván, 106 Adas* stteet ts
UkZ ' AMERIKÁI MAGYAR •• El
RBFÖltMATns tartó Dankó István. '
Puli József, 177 12th st. Ajtóőrök KoresSZOVET8BG 22-IK OtiZTALYA
Minden beteg tag köteles aaon 'kerület •»« J4n®s és id. Letoha Antal, bliottsági
Elnök Oláh György, titkár-jnénztámok beli bírtflmi férfiúnak a betegs'égSt Ijejelen- tagok: Bordás János, Gazsó József és Fáj
Molnár István, Salt Spring Road 711. pénz teni. BÍe téglátokat ás kötelező minden tagra. tok Miklós, zászlótartók SzUukó József éi
tári ellenőr DeiM'óoaki András, jegyző;
Trustee tagok: Belenszky János, Molnár Kranyiczky l<erenc (magyar), Ambruakó
Szabó P. István.
István, Fűlep Menyhárt és Menyhárt Jáaaa. Farenc és Gaxsó Jóssaf («aM»y»i). *s>.
Gyűlését tartja mttdoa -Hó 4*& ttaaémcpAz egvlet T«n4as Uavi gyűlés#!t »z 'Bgybiz lett ga,Z4)a: Varga Gábor.
ji*n délután 2 órától kezdve, a ref. egyház jfvuléhtcrmében t»?tj» a hó Unrimdik viyjy- .... Gyűléseit tartja misdea fcó
gyűléstermében. \.
«apHm i k f órAtdl.kacdi*.
* >•
t *apjin • Oxaw-féla hallba*,
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