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AMERIKAI HAOTAE HÍRLAP
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•nffk IiIsíólffíi
'ltAtva. Emberteleti
ni bprt^leu dolog
iloloe volna, hft ^ isj I
hány embernek
kiszolgáltatva.
cserbenhagynám.
••'••• **••. .•
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/ •, '
Elhallgattunk. Hosszá* kiiios tefígatás utá,n Gerhard afca vég
. , &2 egyedüli magyar
re ismét felderült.
V: .*..•••
J> !
ktfányen msgtírrendeztetbetl 'minden ai^eéRÁS ÉS ÉKSZERÉSZ
— Na, most igazát)
l^jszálon inult, ho^y" összf n«ni vtfizi^hU magyar hozzátartozóit
Jiiuk, í— mondotta mosolyogva. — Ne beszéljünk többet erről ? do
Ha valódi jó íejkraert akar
50,000 vagy $100,000
logról, hogy mennyire.... jó, jő nem mondom továVb. Tudora, biOí?y rjuároliú és nem akar csalódni,
koronával, mert soha olyan nagy szükHzért nem akar meghallgatni, mert közömbös vagyQk magának.
akkor jöjjön hozzám.
Irta: FERBER EDNA
eégíLk nem volt a pénzre, mint most és
Máskülönben meghallgatta volpa a könyörgéseimet.
Gyémántok, órák, wwat és
Fordította: BARABÁS BÉLA
soka olyan alacsony nem volt a korona,
mint most. Hogy milyen olcsó most a
ékszer. •
Összeszedtem utolsó erőmet, odamentem ho£zá,- a- kezeisatt a1
magyar, a csehoszlov&k és a jugoszláv
' *Ebbon azután inog is 'állapodtunk és néhány porccol később vállaira tettem, a szemébe tekintetten^ "^s igy 'szóltam'hozzá:
korona, megtudhatja, ha azonnal ir erre
aton tanácskoztunk miijd a hárman; hopry tojást, tojot, vagy kenvo•— Nézzen rám, Gerhard! Soha életében nem fogja megérteni,
a cimre:
l**t adjunk-e Rennienek vacsorára. Végré is megegyeztünk abban, hogy mit érzek maga iránt. Annyira szeretem, hogy nem tudnám
órás és ékszerész.
Ifcogy tojást is adhatunk neki, meg kenyeret
tejet is, azonkívül elviselni, ha az igazságtalanságnak, csak a legcsekélyebb árnyéka
pgy kiV.hust fe két daráb kalácsot.
fs -elhomályosítaná a -boldogságunkat. Éppen a maga iránt érzett
428 W. FEDERAL STREET
é^Jíy vonzódás az, amely erőt ad a lemondáshoz* Nem kívánom,
• / • . ' /. \ , i
. '
. XI.
. . . . . .
A nőki férjheznienetelének átlagos időpontját idővel, busz év iiogy megértsen, mert ezeket a dolgokat ugy sem érti meg egy férfi
ről harminc fvre, a férfi nosülésének a kprhatárát p^dig harminc- sem, még ha olyan, kiváló ember is, mint maga , (^sak arra .kér<*m,
ról-negyvenre fogják kitolni, fla igy lesz, ugy ebben a korban sok* aigyen nekem és goluloljon néha rám. Én érezni fogom azt és tneg
BANKÁR
kai ritkábbak Jesznek a válóperek .Az a férj ugyanis* akiről mi nők, fogja könnyíteni a szenvedésemet. 3Iost j^>ec)ig kjsérjen haza (|ok133 Second Ave., New York
• *• ^
vlisz éves korunkban ábrándozunk, rendszerint nem az az ember. tofr ur!
tnenet
az
ejrfst
uton^^
^allgattupk*;
Csak
am))por
Ifi^r
i harminc éves korban vonz bennünket. Ai a férfiú, akihez husz •
irOUNOSTOWNI ÓRAKÓRHÁ2
leves koromban hozámentem, szellemes, beteges, abnormális, ember nagyon közel voltunk, szólalt meg Gerhafd:' " *
31 W. Commerce Street
í*t—- De azért ugy-o meg fogj-d engedni neként, ftlgy
> olt, gyönyörű szemekkel, vilgitó fehér fogakkal és gyenge étvágy
Szemben az Erie állomással,
*
'\'U
^
v
és amerikai dollárokat akar otthon hasz
ával. Most, hogy harminc éves vagyok, az olyan férfi tetszik nekem, jf íassam T
: A legjobb órák, ékszerék és
' -— Égyelőre nem; feleltem^ — dokkal jobb lesy., ha néhány hé
nálni, ne vigyen sok készpénzt. Vegyen
aki egészséges, bizalomgerjes?tö, olyan fajta, aki *$te< ftjtt órakor
tig* nem találkozunk, talán addig jjvugodtabban látjuk á dolgokat. ^rajavitás.. A tulajdonba magyar.
fBÚr hazajön, megcsókolja a feleségét és igv szól:,<. v •
— Hm! Öreg, minek van olyan jó szaga? Khe.s vagyok, mint a Ila nagyon hosszúnak találja ezt az időt, inkább irok majd magának.
Azt akarom, -hagy ha pn elutazik ismét jó pajtások legyünk. És
bankházamban. Az utalvány előmutatóÍIQAISZKY ÉS ZAJ AC
farkas, ide azzal a vacsorával! Hol vannak a gyerekek?
jfának egy cent levonása nélkül amerikai
ha
Bécsben
lesz
—
ki
tudja/ta!6.rf
jtalállcozni
^fo^|zal
ff
|6
családDe nem jó ezekről a dolgokról gondolkodni. -Veszedelmes <u
820 South Avenue
dollárokban fizetik ki ax összeget Buda
ember lelkinyugalma szempontjából. El is határoztam, hogy igve- o^l. való s?őke leánnyal:..
pesten. Ha vidékre akar dollárokat klilAkinek nincsen fantáziája^ ^
^
*M A O Y A B 8Z A B Ó X
kezni fogok, hogy Gerharddal néhány hétig ne találkozzam. Rájöt
tieni, figyelmeztesse hozzátartozóit, hogy
v ^rre mindketten nevetni kezdtynk^ ISe csak efottíiteitten^ lítft
tem ugyanis arra, hogyha az ü társaságában vagyok, nehezemre
tL2y utalvány beváltása céljából Budapestre
^Őrendü öltönyök jpaérsékelt
kell utazniok.
fsik Orme Péterre és a kötelességemre gondolni. Ilyenkor megfe a nevetésünk alatt könnyek rejtőztekt A kis autó hirtelen megállt,
áron. > v?
*é^ ri esen4 e ii
ledkeztem az egész világról, és az az egyetlen vágyam volt, hogy leszálltam é» .^Ibuesuiva Gerhard tói,. - yissza^4$gí
EH
kiolvassam a szeméből azt; amit aa ajkai elhallgatnak. Ezért elhátá- világomba, szomorú, elhagyott kis lakásomba. ./X
XII.
O. P. APPEL
ítyztam, hogy addig kerülni fogom (Jtrhafd {tagságát* -Sülig öftA következő héten szerencsémre annyi dolgom akadt, ho^y Gyémántok, órák és ékszerek.
nralmamat teljesen vissza nyerem.
\ •;%» •. Olcsó házbér, olcsó árak
Az első enyhe, márciusi vasárnapon Gerhard meghívott egy autó kellemetlen gondolataim és lelki fájdalmam nem kínoztak. Egyik
kirándulásra. "Öltözzék jó melegen, — ajánlotta — semmiféle át interjút csináltam a másik után és olyan esemény nem történhetett
4-Ík emelet, Federal épület
10 N. Phelps Street
látszó bluz, vagy ujjnélküli ruha. A levegő éles és hideg, vág, mint a városban, ami az én figyelmemet kikerülhette volna.
ü. S. SYSTEM BAKERY
Egy napon utasítást kaptam a szerkesztőmtől,, hogy látogassak
|k beretva, de a hatása annál üditőbb. Tudok egy kis korcstnát, ahol
Miért fizet J8 eeutet eg}' lcpnyérért,
fJ?y öreg anyókát, aki anyagi bajai miatt el^karja adni a vá
pompás osztrigát kaphatunk."
mikor ugyanezt a kenyeret megkapja
T. J. ORIEL
Én megfogadtam a taácsot én ugy becgotnagoltam magamat kü rosnak mintegy száz évvel ezelőtt épült házát, amelyet a város könyvmidiig frissen
13 CENTÉRT,
S Z A B Ó M E S T E B
ila nálunk Vesz süteményt, pénzt ta
lönböző ruhákba, tfogy alig tudtam felszállni a kis pöfögő gépre. túr céljaira akar felépitenj. Ebben a ^házban született már a nagy257 West Federal Street
karít.
Pink Károly, tulajilonoS.
Azután végigszáguldtunk a tó melletti uton. A szél élénk pirosra epja is, és azóta itt lakott a családnak minden tagja Tele van csa
A Front Street Market Házban.
Bell
telefon:
Main
682
ládi
ereklyákkel.és
az
öreg
asszony
fájó
szivvel
válik
meg
ettől
a
Ustette az arcomat és könnyeket hajtott a szemembe. Az egész uton
pgy szót sem váltottunk. Gerhard igen gyorsan hajtott, gyorsab- háztól, emeiynok minden talpalatnyi helyéhez egy-egy emlék fű
$on0an a megengedettnél, de azért egy cseppet sem féltem. Félig meg ződik. Erről kitűnő kis történetet lehetne írni Af^u.iságba
fágyva érkeztünk a jelzett vendéglíiköa, amel^ aa ortöágut mentén doltam* Kiutaztam tehát a Oreenfield vasúton a helyszinre és fel
épült átutazó vendégek számára.
• •" ••r
•
[ kerestem hazikojaban az öreg asszonyt, • aki napjy csodalkosfással
— Az Istenért kiáltottam. —- Mofidja míg a vendéglősnek, fogadott és szomorúan kisért végig a ház egyetlfn lakószobáján.
hogy a leves olyan forró legyen, mint a tüz .
i Íí?fn barátsagos kis szoba. yolt. A nyitott k-andaló .előtt, amely vöA T0UU08T0WNI ÉS XÖBNYéU MA- MUNKÁS-BETEOSEGÉLYZÖ ÉS ÖIÍKÉPZÖ- YOUNOSTOWNI MAOYAB BEFOBMATÜS
' v e t t e m a kabátomat és remegő ajkakkal mondottam.
j tösre festette a közelében levő bútorokat, egy nagy, macska dorom- 9TA1
EGYHÁZI NŐI BETE08E0ÉLYZÖ EGYLET
*11 EGYLETEK ÉS EGYHÁZAK llr
SZEBVEZET
Alakult 1917 október 14-én.
LAKDO ÍUOY *IZÖTT SÁOA
Annjyi friss levegőt szíttam, hogy egész életemre eléjp lesg., bolt. Az anyóka megmondta, hogy Pflugel Alma álneve. Ismertette
49-(k OBztilfa, Yowngstown, Okto
Diszelnök Ooi-enday I.ászióné, elnök Meny
^
naf
ybiiott^Ag
gyiilígeit
esatröt-eíctf#
jj&nbad ajánlanom, hogj' mielőtt hozzálátunk az ebédhez, előbb egy ( családjának a történetét, azután elmondta a szobában látható ösz- ^ tisztikar hirj» egybe, 'finztikár az 1920.
hért J&nesné, alelnök Kolozsv&ry Józaefüé,
fí»r«lj sajtos kenveret együnk meg, mert méghalok éhen, amíg az ' szes feltűnőbb tárgyakról, hogy minő emlékek fü/ödj\el^,hozzájuk. 4*rf. EÍuíik ))»b6d&8s Ousatftv, »l«lnölíök: r £íiaÍk 9om.pl7» ,1>|ván, p^iúriwk Móré jegyző Géresi Sándorné, pénztárnok -HerGybrty. títlcSr ímre, pénzügyi titk&r
L6«zló (251 czegh Andrásné, ellenőr Patkanéczy Jisosvbéd elke.Hf ül.
\
•
'
, . • , Elmondta végül, hogy sok évvel azelőtt a nővére megszökött effy JIorTith
*'
l
^
i,
i,
/ . ^
4 a • ^ípécri ^Tiklóft, pénzt^ruóE Hoffcr Andr»fi. Sujterirtr streot)., jegyző Spitkó Sfindor, e - né, beteglátogatók: a begyen Néiáeth Fe— Kérek kissé barátságosabb aícot -r^ liondtam kötekedne, -...fiatalemberrel s o azóta állandóan lampa^^sz a.?, ablakába este. ; ^^ t4 ;. t ^ r ,^ reMy SAndor. A
lrnflrök: Szikora L&szló
Hauser Andris. renené és ifj. B*tary Andrásné, a Brier
Hivatalos orros: Dr. Fűzi Pil (Home Sav Hillcn Jakab Istv&uné, a South Sideon:
Hiszen
egész
délután
olyan
jókedvű
volt.
3tfi
leltet
•
hogy
ha
a
nővére
egyzer
vissza
találna
jönni,
rögtön
lássa,
hogy
tárt
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tuott.Ag
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**«. ing* Bldff-') Baadelé érék: 3—6 ift és 7—3- Vaskó Jánosné, Szabó P. Iftvinaé éa Saarki
Gerhard egy darabig hallgatott, azután mind a két karjával az [ karokkal vár.ták. Az anyóka tekintete nagyon szomorú lett, amikor k»tbolikui eejkíz, Rafrfmitin egyhia, Srent '«•
Istvánné, East Youngstov.-nban: Boda litÖyörpy rör. Hart. «eyli4z. Verhoray
Gyülésait tartja minden hó 3-ik vasérnap- vinné és özvegy Szilágyi Györgyné, péasasztalra könyökölt, erv ideig merően reám nézett, aztán megszólalt : a régóta eltűnt nővéréről kezdett beszélni. Vigasztalni kezdtem,
bizottság: Bartha Péterné, Jnháss P4Szt
fiék í»- S
z t tstrén egylet.
e *yict. Refarmatus
- Ki tudja,- — mondottam — talán nemsokára visszajön és | 108-ik
i°« ik fiókja,
Ref«r®»t«8 jén d. n. 4 érakor, az Athletikai Club West tigyi
— Juniusban Jjluropaba utazom, e^y évrve. vagy, még hosiszabb
térné és Belesszky József né, hivatalos erFírfi Egylet. Rsformft'tus Női Egylet,
Federal Btreeti helyiségében.
vos dr. Fitzy Pál. 403 Home Saviaga BaaJt,
ükkor ismét boldogan. fognak epyütt élni. Az anyókát azonban az j 4ut ^ K8»»«TrtW?si • Ejyiet. Magyar Bet«i
A betegsegélyzfl tagja lehet minden er
;;
'*/• '
'.V.;;;
B«Bw»oéi S«Ü2 M4ri^ kölcsilek kifog&etalan férfi vagy női myn- Building.
ígvik
kezével
a
nyakához,
a
makkal
areáho?
l^J).o|t,
és
k*.
*
• — Síurópábs!
ismétéitéfB én
Eiit Yöu^fítowuban, k kis, a ki a 15-ik életévét már betöltötte, de
lícrvesen zokogn
Ef/let East Yauuf«towab»tt. a 45-iket még tul nem haladta. Beiratási YOUNOSTOWNI MAGYAS BETEGSCOÉLY»ni kezdett,-/,
..
./Wj,
, r- s ;^
SAai«r Cf/i
k e n y é r r e m u s t á r t k e n t e m . ' - V ;
ZÖ EGYLET
dij nincs, raák $4 forgalmi tőke fizetendő be.
Yal.ami
$$. j
— Igen — félelte Gerhard'-— Öluck'taftá^Kor^^^toe^éfe.'T>olgöKiü
Elnök: Mecsei Andris, alelnök: Molnár
mely azonban kilépés esetén visszaadatik.
'v'
i 'Í
^
*-J .* Á tOtrtifOÍTOWirt BBBBT ISTVÁN KIfogok vele és sokat fogok <an\jlni. Glu-ek az a gyógyászatban, arai asszonyra.::/; "... j'
titkár:
Menyhért
Jánes . (61®
A' tagok jogai azon naptól kezdődne!:, Istvin,
v: ,. Vr ^ Csinálja csak Még\*^jji^;'S ' H
- jUXTEOIi ELVEVEEETT SOK. jM OÖS. melyen a közpbnti intézőbizottság a felvé Mabel St.), pénztárnok: SeWk Gáber,
Kdiaon a villamosság t^rén.- Völwá^os büvé.sz, isteni tehetség.
jKATH. TfcMPIiOMI ÉS BElTROSEOtXYZÖ teli iret és. orvosi bizonyítványt láttamozti pén/túri ellenőr: Szakács Lajos, száotzivagi'/ ;•
*
l''.*?<>•
— Nagyon örülök — dadogtam, — Ez igazán nagy szerencse: -'' -'ijedten nézett rám<
lók: Oláh György, Erdei Andris é« Köpeté
és helybenhagyta.
Mihály, bizalmi tagok Rteeltonban: Ftlzl
B.etegsegélyt ad a belépéstől számítva:
.0
.Alavitt»tott 1901 •ugutzto# 25-én ;
isj>
Ebben a pillanatban, két eröa kéz ragadta meg a csuklómat: "Te- ' ' -L Mit csináljak?/— ^éráesíté.
1. 25 hétre, hetenkint $10-t és 25 hétre Bertalan és Kovács Jánosné, a hatházóa:
Balaské Őyörrr. »leU«k H»5
•
ismételje az előbbi mozdvdatátj ^ *f^lehem.;^ ^Zt, amikor (MilAta
Hye le kérem azt a kenyeret'' —r-szólt reám erélyesen Gerhard, ' Kl
hetenkint $3.00-t
D. Varga János és Oláh Györgyné, a Sentk
pénzén Lajoa (819
2. A Il-od oiztályu tagoknak (nőknek) Sideon: Szakács Lajos és Gec»e Sáadoraé.
ktkfí taindta az egyletet éróikéra— folytatta — igazán nem akartam megijeszteni. Hogy resz a nyakához é^ az arcához kapott a kezeivel: óh',, iftnst mar eml^teT^rél fcüid*n<!fij, péa»Uro«k Ci«ne 25 hétre hetnnkint 98-t és 25 hétre hetenkint Kafybizottsági tagok: Géressy Sándor és
ket a keze! Xézzén reám! Jöjjön el velem Bécsbe, meglátja íiag^on r:em. Egyszer már láttam ezt a mozdulatot. Ujjongva kiáltottam á iekW
OÁ Kór, pé»*R«yi thk&r CaeoUrjca Pél, be- M -t. A eegélyfizetés a betegség ötödik nap- Monár István. A rendfent&rtókat az elaék
A«veti ki minden gyűlésen.
fog tetsaeni magának az az élénkség, kedvesség, sok. zene, szép asz- t u é g d ö b b e n t a n y ó k a f e l é : • ; V > ' v
IrflitotaU plUsér Balasií Oförgy, 11 Qu»«n jétél kezdődik.
Havi illeték kivetés szerint lesz fizetve.
:t«lef«» atM - 77416),
gzonyok, a szép ruhák......' Minden olyán, ami a maga ízlésének . . — Megvan! Megvan a 'n^^je!>;^risjp«,reiii.:.^Jglsi ^illah.áttól
Haláleseteknél $800 temetkezési összeget
kiaek a batéjiét bejelenteadé.
fizet a szervezet.
E. YÓUNGSTÖWN, O,
meg fog felelni. Róza, jöjjön velem, nieglátja, boldogok leszünk." kezdve feltűnő volt a hasonlatosság. Sőt egyebet jhondok, a maga
áizatt#4gi tagók: Oro«« Istria, Kalaoli
Férfi tagok nejeik után, ha az utóbbiak
Erős rántással kiszabadítottam a kezemet az övéből. Gerhard, unokájának én vagyok a nevelője. Benhie a neve, nagyon csinos János, Kntó G4b#r»é, Neményi líiklés,
a azevezetnek nem is tagja!, kafál esetén $50
VBBHOVAY SEGÉLYEGYLET 321-XX
Zácalótkrték: am*rík«ia41 Ilöckrárt Ji- temetkezési járulékban részesülnek.
- H. i
. s-sr • ?
i. > \ . i;
, V .
az egész világ, minden összefolyt-a seeraem előtt. Ugy látszik, az fiúcska.;
FIÓKJA, EAST YOUNGSTOWN, O. '
• •• '
•
ti-**.'-^ .• >'i(
. •oi, KaJiczi ^íbm. « «aft7arB&l V»Uer JAAlakult 1919 szentember 1-én.
arcom érthetően kifejezte azt a rémületet, amelyet éreztem, —r mert
a»é,
Gyűléseit tartja minden hónap 2-ik vasiraa|>KarybizettaAfi
tagok:
Habodisi
Qusztiy,
Gerhard izgatottan igy folytatta félbehagyott s z a v a i t \
YS&HOVAY SEGÉLYEGYLET l^S-IK
ján a Crow hallban. P. O. Box 720.
Kisk Andráiüé, Czjno .Ofcbor, Horvtth litFIÓKJA, YOUKOSTOWM, O.
— Ugy látom, kicsikém, még nem ismer engemet. Ki élettel
Elnök Tomcsinyi Géza, alelnök Les- <
rim. Traitfek: Báláiké Gy#rfy, Hochrart
nyánszky István, titkár Ember Kálmán,,
{goá«, Btaiik Aadrii. If in sági asztal ka
Alakult 1908 október lO én
folytatott keserves harc és a sok szenvedés, ugy látszik, bizalmat]>énztárnok Drinko János, pénztri ellenőr'
*»l«k:
Aadrii, Darázs Prigyoi.
tanná tette. Xem tudja, mi az igazi szerelem. Én mindkettőnk nevé
BabicR Ferenc, bizottsgi tagok: FedA Ist
Hivatalos orras: Dr.
Pél, 408 Ha«a
Sariogi Baak.
Elnök Debropzki András, alelnök Turner ván, Kelemen György én Bauer Ferene. Be
ben, valamint az értelem és# a eélszerüség nevében arra kérem, válRaadíeatartók «iaáea gyülétea >i«era- Jézsef, titkár Hoffer András, 716 John St., teglátogatók: özvegy Varga Gáborné és, 0«|ek el Ormetől, attól az embertől, aki tiz év óta, úgysem a férje már,
kihez az egyletet érdeklő levelek külden lyis Simon, ajtóőr Dudás Mihály.
itillk.
Qrüléaait tartja aisdoa M • «1«* n dők, jegyző Nagy JózRef, pénztárnok KaIs soha többé nem lesz aa. Olyasvalamire kérem, amivel senkinek
fAraapj&a a Kosiatk K#z*ttT«l44éii Egya- luezki János, pénztári ellenőr BodzAe Já
nem. okoz fájdamat, de sokaknak örömet. Bízza reám a sorsát. Maga
»ülít taraébea, 124 E. Poderal at , éélutéa nes, 3 tagu bizottság: Menyhért J&nos, Ba AZ EAST YOUNOSTOWNI I. PL'TÖPI
SÁNDOR MAOYAB BETBGSEOÉLYZÖ
>.'iftdul január 22*éiv
szerencsére született. Maga, aki sok szerencsétlenség ellenére ugy
log Balázs és Lengyel Péter. Beteglátoga
*4 óritél kezdta.
EGYLET
tók: a steeltoni kerületben Borsodi János
tud nevetni, mint egy fiatal leány.
Elnök Tomori István, alelnök Fődé Ist
és Hajdú Pál, South Sideon Németh Ferenc,
TOVNGBTOWNZ KOSSUTH KÖSMŰTBLÖ- Dóka Sándor és Gregosits József, Poland ván, titkár Téth Lajos, eime: P. O. B.
Alig tudtam uralkodni magamon. ISreetto^ hogy elérkeztem a
SÉSI EOYEflÜLET.
avenuen é« Lansingvilleben Takács János, 60, East Youngstown, O., jegyző Korodi Jéválaszútra. Valami azonban azt súgta, hogy legyek óvatos.
ayttléseit tartja atiadea negyedév elsé va- Albert street és vidékén Nagy József, Wil rsef, pénztárnok Kis* Sámuel, pénztári el
Harmadik
osztály
ára
..
,,
.
.
.$125.00
— Jól tudjn— feleltem Gerhardnak. — Hogy. a válás lehetet
téraapjáa a 124 East Federal Streets* son aventiea és Haseltonban D. Kovács Fe lenőr Lukovpzky Pál, trusteek: Téth Lajos
lev# laj^t helyiségébe*.
Beteglátogatók. Kast
renc, East Youngfitownban Tamás András, és Kiss Mil^lés.
és $5 hadi adó.
lenség. Még ha el ia fogadnám az Ön fejtételeit, * törvények lehetet
|C1a»k Molnár Mibély. alelnök Géresi 84a- Beteglitegatéi ellenérzéssel a titk&r bizatott Youngstownban Kelemen György és Sági Ig
lenné teszik ezt.
4er, t4tkár fNe+tmji lfiklés, pénsláraok meg. Zászlóvivők: Sebő Lajos ^s Farkas nác, Haseltonban Kaposi András. Hármas
Helyi ügynököket talál városában. Pördüljön báfrN
Féli Perest, hiicagy: id. ¥*laár János.
Péter. Nsgybizottaigi tagok: Nagy József, bizottság: Bende György, Horváth Jézsef
— A törvények? — kiáltotta Gerhard. — A* Egyesült Államoky
- ' melyikhez. .
,* /
Yálaaztteányi Ugek: BalaskA György, Ga- Tnraer József, Gregosits József és Hajdú és Kelemen Pál. Ajtéérök: Yékás Mihály
bon mindenütt más törvények vannak, ugy látszik csak azért hozták
és Bende György. Zászlótartók (magyar)
gyi jfaos, Moiaár Lajes. Buckey Károly, Pál.
Begdány Giber, id. Molair Jia«s 4a LisaGyűléseit tartja minden hé második va Horváth János, Oseh Mihály, (amerikai)
a torvényeket, hogy ki lehessen játszani azokat. Egyszerűen elme
s«af Giber.
sárnapján délután 2 érfkor. a Mahoning Sági Ignác és Boros Ferene. Póttagok: Ke*
gyünk egy másik államba, ahol néhány hénapif kell csak élni, hogy
As ecrlot célja a *«r" tirsadaLosi élet avennei magyar reformál** templom alatti mán András, Nqgy Ignác ás Hajdú Kál
tJgj.aia^k s^vrakoztatisa 4a a gyűlésteremben.
mán.
•zután rögtön elválaszthassák a férjétől. Az egész nem egyébb, mint
•tagyar nyelv (ejlezatéie és aegévAaa. Tart
Gyűléseit tartja • Grow ballban miadea hé
tgy csomó aktapocsékoláa.
aépiea felolvasisokat és tervbe van véve
begyedlV vasárnapján délután 3 <fr»ker.
angol iskola nyitiaa is. As egylet helyisége
— Ebben igaza van, de az emberi törvényeken kivül vannak más
nyitva asindea este a tagok részére. Köalv- YOUNOSTOWNI BEFOBMÁTUS EGY^ASl
|örvények is, az úgynevezett becsületbeli, az erkölcsi törvények,
; TÉBFI B^TEBSEGÉLYZÖ EOYLBV^
A BENWOODI, W. VA-. SZŰZ MÁRTA
térbassaálat és egyéb szórakozások Ülanak
MAGYAROK PÁTBONÁJA BOM. ÉS GÖR.
a lelkiismereti törvény és ezeket nem lehet olyan kényelmesen meg
a tagok readelkeaéeére.
Elnök Sebők Gábor, alelnök Géressi Sán KATH. I. MAOYAB BETEOSBGÉLYZÖ
Tagsági dij-férfiaknak *1.76 aegyed^renszegni, vagy kijátszani. Én n^m mehetek Qnfc$z, mert nekem férjem
fciat, nékaek 91.00 uegyédévenkiat. Beál dor, titkár Szabó P. István (534 Tyndale EGYLET BAST YOUNOSTOWNI 4IK
FIÓKJA
i'an,
lás i dij férfiaknak 93.00, nőknek 99100, éa ave.), pénztárnok Göncz Gyula, pénztári el
Elnök Lukovszky Pál, alelnök Gazdik ,lé.
a rendes negyedévi tagsági dij. Azok a ta lenér Dicső B. István, beteglátogató bizalmi
— Férjnek nevezi azt a szerencsétlen embert? Hiszenő azt sem
Esenael meghívjuk, látogassa meg & mi legszebb és legjobb mi*8gok, a kik tagsági dijaikat a resdée ne férfiak:, a hegyen Molnár Istvin, hatház: zsef, jegyző Pejkó Vince, titkár Fehér Já'
f *ludja, hogy felesége van és sohasem fogja tudni, hogy elvesztette.
Bégü virágok é« növényekből álló kiállításunkat. Az ünnepek előtt ínég
gyedévi gyűléseken fizetik be, minden ne Seadai Benjámin, South Side: Dóka Sán nos, pénztárnok, Nagy Ignác, szám vizsgál*
soha ilyent nem látott. Felhívjuk figyelmét arra, hogy egyáltalában
löjjön velem Róza, ne légyen kétkedő. Nem sejti, milyen boldoggá
gyedévben 26 ceat kedvezményben zissesűl- dor, Haselton és - Edgewood st.: Bernát Pitlik János, pénztári ellenőr (még betüU'
Oreset, East Youngstownban BányácBki Já tetlen), titkári ellenőr Lukovszky Kálnáa,
oek.
nem kotai, ba a maga én barátai részére szánt virágokat fagy növé
fogom tenni. Mindeat meg fogok tenni, kogy megkönnyítse^ az
nos. fíagybizottsági tagok: Göntz Gyula, beteglátogstók, Bistyuez Mihály, 117 Reei
nyeket
öiár
most
megrendeli.
•
:
(•
, életét. Az az ember pedig, aki ott él $árt ajtók mögött.... 1
Belenszki János, Dicső B. István. Zásslé- ave., Majoros István, 106 Adam street é4
Af AMXEZXAI MAOYAB BBrOUCATtTS
a#;

rfaea

i

, 'f > i\
"\4$ ^sv*\v^;vrrF,-i*
-'
>•*» k; « TH A, •>> )»
*V ' < * V
. ' ' J ." * t' . v '
* ; "*'

HMh

ntié

1

1

SAM RUSNAK

REGÉNYCSARNOK
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MOSOLYGO KÖNYEK
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SAM RUSNAK
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KISS EMU

j $

Ha haza utazik
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készpénz dollárutalványt

Pártoljátok hirdetőinket!
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S.S. PANNÓNIA
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DUBROVNIK és TRIESZTBE
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— Éppen azért, — kiáltottám megragadva a kezeit — ka sKai>adon járna-kelne, ha szabadon cselekedhetne, ka ura volna elhatá
rozásának, egy pillanatig aém vonikodnék- Ha kareolhatna jogaiért,
Íia lemondhatnt azókról, akker nem volna * fctlyietem olyan bor|asztó. Nem
eat a kelyyetet f Aa a ücreneaétlen ember ott éa
egyedül (^bban a. borzaaetó intézetben
segítség nélkül népU
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: VIRAQOK, NÖVÉNYEK :
• ÉS KOSZORÚK
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HARRY C WALTHER
TOLAokbusíndedö
, 29 WEST WOOD 8TUKT >
"" Mindkét telefon száma 4835.
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Iliük Oláh Gy*rgy, t^tkir-péa ztirnek
Ifaliir Istvia, Salt Spring Itead 711, péaitévi ellenér Debr^ezki Aadrif, jsgyzi:
Saabé P. Istráa.
Szülését tartja slates hé 4-tk vasirtap)||
9 érlté! kezdve, • ref. egyház
M «Ttiléstem«iea. '

*'

* »
'

'Áy&'-fáí

tárté Dankó István.
Miadea beteg tag köteles azon kerilletbeli bizalmi férfiúnak a betegségét bejelen
tani. Beteglátogatás kötelező minden tagra
Trustee tagok: Belenszky János, Molnár
István, Fttlep Menyhért és Menyhért Jánoa
As sgylet rendes havi gyűléseit az egyház
fyilléstermében tartja. a bó harmadik vasár:
aápján d. tf! 2 érátél ktzdve.
•

ri

Puli József, 177 12th st. Ajtéérök Korea,
mors János és id. -Letoha Antal, bizottsági
tagok: Bordás János,
»m József és P»jtok Mlklóí, sásslétarték Qztanké József ét
Kranyiezky Fereno (magyar), AmbroskA
Ferene és Oazaó Jézsef (amerikai). Bgrleti gazda: Varga Gábor.
Gyűléseit tartja minden h& sj*£ vasár*
napján a Orow féle hallban.
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