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AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP

6. OLDAL

Hazavándorló magyarok.

fcorral fognak kedveskedni. No
SZIL VESZTEREST.
December -htavi
maradvány
,
t
meg aztán ott lesz a Rigó Jóska
«1$1962.34. A női egylet készpénz
ftosszu ^vek során át a Kossuth bandája. Az huzza a talp alá va
vagyona $1:14:1.50. . így tehát a
Móricz Gyula honfitársunk bu- Adjon Isten nekil^R családjának ref. egyházi bs. egylet vagyona ki Kor látta vendégül a youngstow- lót ha elütötte- az óra a 12-őt.
i
cfröt,' egészséget, sok szerencsét nősz összesen $3il0á.84-t.
Előre eláruljuk mindenkinek;
íii magyarságot az év utolsó esté
csuztatója.
Csonka-Magyarország földjének a
jén. Vidám tréfák között, pompás hogy olyan tréfás ó-esztendei bú
Az összes taglétszám 142.
Aas édes anya hivó szava, a fele- raegnumkálására.
kabaré programmal búcsúzkod csúztatót még nem hallottak
Az egylet wvében :
(Sf. I.)
kérő szózata és a haza szere
Szabó P. István, titkár. tak a magyarok az ó-évtől és vár mint az idén hallani' fognak a
ták az uj esztendőt, hogy táncra Kossuth egylet Szilveszter esté*
tete ismét elszakított tőlünk egy
perdüljenek. A Kossuth egylet, jén. Ezért ajánljuk mindenkinek,
EGYÜTTES REF; GYŰLÉS
cfcrék fiatal házas -etabert, a Zemp
hatalmas díszterme az idén is hogy ha jókedvvel akar búcsúzni
lén megyei Lásza községi Móricz
A ref. egyházi férfi bs- egylet
vendégül várja a Youngstown és az ó-esztendőtöl és vigan akar az
Gyulát* El nem hallgathatom, tagjai, úgyszintén a női bs. egy A SZŰZ MÁRIA EGYLET
környéki magyarságot, egy kedé uj éybe evezni, akkar ne mulaszUJ TISZTIKARA lyes Szilveszter estére. Az egylet sza cl december 31-én pénteken
hogy e-rrol a nemoslelkii, jó kedé let tagjai' folyó hó 12-én tartottak
lyű emberről, Youngstownban 9 rendes közgyűlést. Mindkét rész
páratlanul derék műkedvelőit, este a Kossuth Kör helyiségeit
Már megírtuk, hogy a lícmvooről
külön
volt
a
havi
dijak
be
köztük a közönség kedvence a felkeresni. Szívesen látják és jól
'.fvi munkájáról egy pár sort el
di Szűz Mária Egylet ea-st youngs
szedése.
A
közgyűlés
együtt
tar
Jr;!cnbnr T^nni mmMc In- mii- f.-rrifl rmrrii mntrát'
távozása után nyilvánosságra ne
towni 4-ik fiókja e hó első vasár
tatott meg. Egy közös megbeszé
hozzak. Móricz Gyula 9 évi it
napján megtartotta tisztujitását.
lés volt a csatlakozásról, úgyszin
Most
értesített Fehér János lilteni tartózkodása alatt sok jó ba tén alapszabály kiigazító bizott
kár
a
részletes
eredményről, amely
rátot szerzett magának az 8 ked- ságok választattak a férfi egylet
a következő:
Nem akarom, hogy betegek legyenek, csak azért, mext
/Ifl&s modora által, különösen a közül, névszerint Sebők Gábor,
Lukovszky Pál elnök, Lajtuer
nekem
patikám van, de ha mégise valstmi betegség előadná
Brier Hi 11 en, mivel ottan lakott' Gér?ssv Sándor, Molnár István,
István alelnök, Fehér János titkár,
magát,
ugy. látogassák meg
*'• :
Téglás Gyula 'sógoránál. Folyó Menvhért János, Szabó P. István.
címe: T>ox 428, E. Youngstown.
l*ó 20-án távozott el Youngs- A női' egylet tagjai közül szintén
Ohio, Pajtok Miklós jegyző, S/öltownbúl. Nagyon sok jóbarátja megválasztott Mevhért Jánoslősi Mihály • séámvizsgáló, Riezu
liísért ki a dipóra. 19-én, vasár-Iné, Géresv Sándorné, Kolozsvári
^
WEST FEDERAL STREET
János pénztári ellenőr, Kiss Kí
Uap este fekeresték a ref. egyházi IJózsefné és Patkanóczi Jánosné.
ván, Boroezki József és Rácz Mi
A A, Colonial Hotel szomszédságában
4
Ite. egylet tisztikara és néhány! Először ugy / határozott a közhály pót,tagok^ Majoros Tstvaii
H&gja, fhogy elbúcsúzzanak tőle, ! gyiilés, hogy nj alapszabály nem
Raktárbn tartunk kötszereket, gummi árukat, finom
jíeime: 106 Adams street) és P.ismint baráttól és mint tagtestvér- lesz nyomtatva, mivel a nyomdai
parfümöket,
orvosi cikkeket stb.
f
jtucz Mihály (cime: 117 Reed ave.)
tí>l, mert megjegyzem, hogy Mó költség a jelen időben igen ma
Orvosi recepteket lelkiismeretesen és a mi a fő, jutányo
beteglátogatók, Sztankó József
ricz Gyula barátunk tagja volt a gas és máskülönben nekünk mind
sán készítünk.
és Francziszki Ferenc zászlótar
ref. egyházi férfi bs. egyletnek, két részről sok felesleges alapsza
Szive?, pé-tfóo'ásuknt kér?
'HORVÁTH MIKLÓS.
tók a magyar zászlónál, Gazsó Jó
még pedig alapitó tagja, szintén bályunk megmaradt a régiből és
zsef és Befkényi Bertalan zászló
régi hü tagja volt a ref. egyház az is kielégítő, csakis a dátumot
tartók az amerikai zászlónál, id.
nak is. A bucsucstén a következő kell rajta megváltoztatni. A fen
Letoha Antal és Korcsmáros Já
tagtársak voltak jelen: Sebők Gá tebbi bizottsági tagok utasíttat
nos ajtóőrök, Gyetvai János egy
bor, Géresy Sándor, Menyhért tak arra, hogy szerezzenek tudo
Hivja 6920-at bármelyik telefonaíl és
János, Dicső B. István, Téglás Al mást arról, hogy {mennyibe ike leti gazda.
bert, Szabó Pál és Szabó István. rülne uj alapszabályok kinyomarendelje meg
PETŐFI GYŰLÉS.
tz a bucsulakoma odaillett volna tása, ha nem több?, mint 50 d.,
halottas tornak, olyan szomorúan akkor ujak lesznek csináltatva.
A Petőfi Sándor egylet tagjait
festett- Minden egyes embernek 1921 január hótól a két egylet
ezennel felhívom, hogy a vasár
meglátszott az arcán a fájdalom együtt fog működni ugyan azon nap délután megtartandó rendes
•
>ele, pedig nagyon igyekezett ab az alapon, mint idáig volt, kevés havi gyűlésen a Orow hallban le
"
ban a mi Móricz barátunk, hogy változtatással.
hetőleg teljes számban jelenje
minél jobb hangulatra keltsen
A havidijak következőképen nek meg az évi elszámolások
bennünket a szőlő leve által, de folytak be: a férfi egylet részé
megejtése végett.
csiak nem sikerült jó kedélyre de ről havidijakból befolyt $20, egy
Frtás koszorúk, kosarak, mindenféle
/. A tisztikar nevében:
ríteni egyet sem a sok barát kö- uj tag után felvételi dij, névsze
csokrok.
Tomory István, elnök.
<?ül. A barátok ajkáról egymás rint ifj. Tóth Ferenctől $6.50.
Friss virágok minden alkalomra.
után peregtek le a jobbnál-jobb November havi áthozat volt
ESKÜVŐN.
szdrencsekivánatok és ' áldások $1968.84. December havi öszMóricz barátunk hazautazásához, tesz összesen $3305.84-t.
A mennyasszonv nnvja a tetaptonu
de a könny is ott csillogott töb
ból
jövet sir.
Ebből voltak kiadások: titkári
33 EAST FEDERAL STREET
A. kérdi B.-íöl:
beknek a pillái alatt, oly nehéz fizetés $6, pénztárnoki fizetés $6.
— Miért sir az uj anyós?
volt a megválás Móricz pajtásunk- Nagybizott^ág $5 December ha — Mert még hat hajadon lánya van
tói, mert bátran mondhatjuk,! vi összes kiadás: $32.00^pdahaza
hogy ő tetőtől-talpig magyar em
ber volt.
Itteni tartózkodása
alatt minden jó és nemes ügyből
Boldog karácsonyt és boldog újévet mindenkinek!
kivette a jussát férfiasan, minden
JŐ F ARM ;
( .
jótékonysági célra első volt az
kiadó. 109 ak<$r föld, ugyanott
adakozásban, bizony az ilyen em
3 tehén, 3 borjú* eké és más gazberek eltávozásával sokat vészit a
itisági íelsaerelések eladók
Ár
youngstowni magyar kolónia, az
igen jutányost 1C?im: Alex Sera,
ilyen embereknek a munkájára
R. F. W No. -fTS
kötelességünk rámutatni, vagy a
öhío.
nyilvánosság elé tárni. Azért is,
f:,'
hogy azok a magyar emberek, kik
itten maradnak és az ellenkezőjét
csinálják mindezen nemes célnak.
•
"VEGYEN SPECIÁLIS ARU
vagy tétlenségben hevernek és él
FEHÉR ZOMÁNCOS KERETŰ TÜKRÖT
i
nek, az emberi nemnek semmi ja
KARÁCSONYRA
Frissen vágott pulykák, libák és kacsák a karácsonyi
vára nincsenek, tehát okuljanak
Épület
üvegezések minden fajtája.
belőle és tudják meg, hogy mit
ebédre.
Művészies
kivitelű
üveg és tükrök gyárosai,
kell annak tenni, akiket egész
Mindenféle
üveg
münka.
Automobil
üvegesek. Régi tükrtfk
embernek nevezhetünk. Egész
felfrissítése.
embernek csakis azokat mondhat
juk, akik ugy egyházi, mint egy
059 MARKET STREET,
YOUNGSTOWN, O.
leti és minden jótékonysági cél
líell
telefon:
7988.—Automatikus:
3608.
...16c
Zsir fontja
ból kiveszik a részüket.
...20c
4Friss sonka
Móricz Gytfla tagtestvérünk
1
. . .1 6 c
Friss Caly
pedig mindezeket megtette. Tgaz,
...22c
1
)isznó
sült
hogy fáj az ő elvesztése mind
...29c
azoknak, kik őt közelebbről ismer
Füstölt szalonna
ték, de azért az a tudat megvi
..
28c
Füstölt sonka ....... .....
gasztal bennünket, hogy nem a
...25c
Round Steak
megszállt területek nyertek völe,
...16c
Sovány pot roast
lianem
Csonka - Magyarország
EGY DOLLÁR
..
10c
Friss
pacal
fogja fiának fogadni, amelynek
ÁRLESZÁLLÍTÁST
...15c
Kgósz bárány
ilyen emberekre igen nagy szük
JELENTÜNK BE
sége van, ha Csonka-Magyíüror12c
Marha sziv
MINDEN KALAPON
ézúgnak mind olyan nemeslelkü,
...12c
Bárány pörkölt
tiszta jellemű fiai lennének, mint'
Puha kalap uj árai:
. . .15c
Friss májas hurka
Móricz Gyula barátunk, ugy az
Xagv foghagymás bologna . ...20c
alsóbb, mint felsőbb rendűek köfcött, akkor bizonyára CsonkaMagyarországból nem sok idő
Valódi velúr kalapok
múlva egész Magyarországot le
uj árai:
hetne teremteni.
Móricz Gyúl* barátunk ezen
$orok iróját kérte fel arra, hogy
mivel ő hirtelen eltávozása miatt
a ref. egyházi férfi bs. egylet több
jEemény kalapok uj árai:
tagjától és szintén sok barátjá
És
tól és ismerősétől személyesen
IJagy választék sapkákbsji áraik;
él nem búcsúzhatott, tehát a hely
Kicsinybeni
árusitás
nagybani
árakon.
$>eli lap által mondjon Isten hozI
ídot mindezeknek és kívánjon
*ádc
^
(Union
gyártmányok)
%
^rőt, egészséget és sok szerencsét
fiz itteni további robotoláshoz a
a Walnut st. sarkán
fentebb emiitettek ezámára. Mi
szintén, akikről ő el nem feledke
A LIBEJRTY SZÍNHÁZ SARKÁN
Century épület '
zett, kívánjuk, hogy Istennek ol
Nézze meg a kirakatot
:: Aut<ymatikfW 6024
Bell Main 4525
talma és az ég áldása kisérje őtet
Üzletek mindenütt. :—: Mindenütt hordják.
hosszú utján.
;s.)
<»ÍK'

East Youngstown

MAGYAROK:.

"Horváth Gyógyszertárát"

m

A1ÁCS0MII

- Segítette szűkölködő rokonait eddig?
nr> felejtse cl őket a jövőben sem.,

t

^""'116 W. Federal St.

Férfi-Kalapjai

$3.50 4.50 5,50-6,50
$5.50 - 7.50 10,50

Company

200-4 EAST FEDERAL 577?., \

•«

•

$4.00

5.00

$1.50

2.50

KING'S HAT STORE

megtette,

NE FELEJTSE EL,

Uogy bennünk míg sohasem csalatkozott, tehát"
pt-nzél most t's mindig általunk.

v

NEM BÁNJA MEG.
LcgoJcsúbbuk vagyunk, legkamarátfsto. fizetünk oda&t
és a kifizetést
4lvévfi., sajátkezű' nyugtájával
bizonvitjuk.

Németh Állami Bank
Német János, elnök
N?w YOKK CITY

T u lzl0t:

10 EAST- 22nd ST.
á Bnnkpnlotában

,
1597 SECOND AVE.
Cor. 8'írd Street

——

/

Cunard-Anchor Hajóvonal

s. S PANNÓNIA
ITALIA
indul január 20-án
indul január 22-én
DUBROVNIKBA
DUBROVNIKBA
és
v.,es
TRIESZTB*
TRIESZTBE
A 3. osztály ára:
Dubrovnikba.. .. $125.00
Triesztbe
$115.00 A :3. osztály ára. .$125.00
és $5 hadiadó.
és $5 hadiadó.
A "Guimvd-Anchornak ügynöke van az ön városában.
Forduljon hozzá, v
s. S.

BARLEY-DAVIDSON A NEMZETI BAJNOK GÉP

H—

sgpisr

m

Jó vételek
í Jpéntekre

Ha

?oacBg-.

»

•-? -

.... j M S S i H Bjnagftap C°*
664 Wilsfm Ave.

Youngstown, O.

642 Market St.

TEXAS ÁLLAM
'Nemsokára ezer és ezer aker

PUBLIC SCHOOL
FÖLDEKET
bocsát áruba az állam több mint 100 megyéjében
.
; 40 ÉVI TÖRLESZTÉSRE
Ottlakás nem kivántátik meg.
A fold müvelése nem kivántátik meg.
Nem szükséges személyesen leutazni Texas
-ba, ha részesülni akar ezen eladás előnyeiben.
* ' Bővebb felvilágosításért menjen el a

Texas Kiállítási Kocsiba

(Exhibition car)
amely a B. & 0. teher állomásnál, á Market
streeti hid alatt áll és nyitva van naponta reggel
9-től este 9-ig.

G. N. Reed Company
3306 Wilson Ave.
B4ST YOXJNGSTCWN

HUSZ SZÁZALÉK ENGEDMÉNY minden árun üzletünkben a rendes árból* Ez
a vásár JANUÁR 1-IG tart.
Nálunk mindenféle szerszám, hardwart,
festékek és villanyos készletek kaphatók.
i'•

i

G. fí. Reed Company
3306 Wilson Ave.
EAST YOUNGSTOWN

.
•
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