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idáá ÍANUÁlR' 18. 

Amerikai Magyar Szövetség. 
hogv ügyvédségemnél fogva job-! KTÁLLITÁS A Y. W. 0. A-BEN 

! ban láthatom el a Szövetség te-: 
entíőit. Mint mondtam, szövet 

iségi tagoknak általános ügyvédi 

A^vKvpfcPcr fpilíífléfip 1 tényleges eljárásról van szó, mi j tanácscsal szívesen állok rendel-
ijZUVClaeg 1CJ1 • |gem természetesebb, mint liogy kezesére, de többet sem a Szö

vetség iránti tiszteletből, sem - * ezekben a dolgokban csak mi^it es testületek csatla- .. , V i i a- f • ugvved vél gyök hajlandó eljárni &*gánoiok 
kosnak az Amerikai Magyar 

Szövetséghez. 
fj hó 11-én az Amerikai Magyar 

ftrÖvetség titkára négy helyen 
jelent meg Youngstownban és min 
denütt lelkesített az Amerikai 
Magyar Szövetség mellett. 

A Szövetség ügyeinek kimeritő 
ismertetése meghozta a kivánt 
eredményt. A youngstowni ma
gyar reformátues t^ryház évi köz
gyűlése a Szövetséghez való csat
lakozás eszméjét pártolólag ter
jesztette a presbyterium elé, a 
mely, értesülésünk szerint, rövi
desen össze fog ülni és tetemes 
összeget fog kiutalványozni a 
Szövetség pénztára javára, 1 

A Szt. István egylet gyűlésén, 
miután Horváth Dávid elnök és 
Habodász Gusztáv pártolóiak szó
lottak a Szövetség mellett, a kö
vetkezők fizették be tagséví?i di
jukat: I 
Habodász Gusztáv, pártoló tag, $5 
Kuty Gáborné, egyéni tayr, $1 
Kelemen Károly e. tag $1 
Rüzenák Simon egyéni iág *1 
Pintér József egyéni tag #1 
Binó József egyéni tág $1 
Kekk Albert egyéni tág 
Zovat Sándor, egyéni tag $1 
Sándor Tstván egyéni tag $1 
Belenszky János egyéni tag $1 

ügyvéd-kollégáimnak kijáró baj-
ég nem mint" a Szövetség titkár- j társi kötelességből nem tehetek, 
ja.. " 1 | Ügyvédi megbízás esetén azon-

Január 22-én a Young Woman's 
Christian Association épületében 
a különböző európai országok 
népviseleteiből és kézimunkáiból 
kiállítást rendeznek. Minden nem 
zet saját kiállitási helylyel f< u 
rendelkeeni "az illető nemzet hi»i 
gyeinek személyes felügyeld »• 

Recéútek 

Alfinek kételye ifilrtj e«en állás-1 ̂ an természetes, hogy lelkiisme-j1 alatt. Magyar nők és az ő ké/ 
~-L 1 tejrintoetébei*, ! retesen és az ügyfeleimnek kijá-1munkáik is résztvesznek ^iú pont korrektsége 

annak azt ajánlom, hogy legyen 
Ő a Szövetség titkárja és ha tör
ténetesen plumber lesz, a_ ma
gyarságnak tanácsolni fogom, 
hogy minden bádogos és szere
lői munkával forduljon hozzá, 
mert ő tőle, mint a Szövetség tit
kárától minden magyar, de külö
nösen azok, a kik soha egy centet 
a Szövetségnek nem adtak, elvár
hatják hogy a szakmajabeli nmn-

ró pontossággal járok el. 
feljebb arról lehet szó? Ivogv a 
Szövetség tagjainak méltányo
sabb dijszabásfálliiok fel. 

Dr. Pessenlehner Antal, 
•ügyvéd, az A: M. Sz. titkárja. 

munkáik is^ résztvesznek « kin! 
llitáson. Mint halljuk a magyar 

FARM BERBEADÓ 

* „8 aker, szép kerttel. Hét szo
bás ház és nyári konyha. Sok 
alma, körte, szilva és barackfa, 

kát ingyen elvégezze a számuk- j földi eper és málna ,me-
ra. Jutalmul majd aztán elvár-1 le^házak, csirke ólak és csirkék, 
hát annyit, hogy a munkáját kri-1 tehenek, lovak, bugy és más fel-
tizalni fogja az, aki ingyen kap- szerelések. Biztos jövedelem. 

tetejében még másokat évben eperből 1100 dollár 

rész rendezését Nt. Gerénday Ls^/. 
Ióné, Tóth Istvánné és Hartha F' -
terné vállalták magukra. A ki
állítás azon a napon délután fél 
háromtól este fél kilencig lesz 
nyitva a nagyközönség számára. 

HAÖYA* 
GYÓGYSZERTÁR 

Cowmo-nJ 

ftyom orre^ulaXcrr 

Talpraesett válasz. 
. r — 
— Jancsi te, ha. hét gyertya 6g 

és ötöt eloltok, hány marad? 
— Hát öt! 

•—» IIol az eszed, Janc&i, liisze.l 
ha hétből elveszünk ötöt, kettő 
pxarad! 

— Igen a számból^jde itt ft ^ét 
gyertya ég el és öt megmarad! 

f ;• 

Takarékosság Nagy Erény 1 

f^ORVOSI RECEPTEK 
mérsékelt árak mellett. 

is igyekezni fog eltántorítani a 
Szövetségtől. * • 

Röviden szólva ez a dolog ál-
Hása: A titkári iroda és az én ügy
védségem között semmi Összefüg
gés nines, kivéve tnláti nnnyi, 

MBS. KATHERINE MEITER 
520 Myrtle Avenue , 

Telefon: Auto. 74485 
OKLEVELES SZÜLÉSZNŐ 

-•». legjobb kiszolgálág szak
avatottság 

——— 

bevétel volt. Csakis betegség 
miatt bérbeadó. írjon magyarul 
erre a cimre: Frank Timár, R. F. 
D. No. 3, 90X 50, ^eetonia, O. 
CsaJk egy pár lépés a Southern 
ki: ól. 

és mindenféle 
élővirágokból 
állandó raktár. 

.j 

Diszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésekre és 

/ Temetkezésekre. 

33 E. FEDERAL STREET YOUNOSTOWN, OHIO 

• 

, A .takarékos ember uohasoni szorul másra. Teljoseu fiijj-
és bizalommal, goudtalannl néz a jövőbe. 

BANKBETÉT 
'biztosítja jövőjét és függetlenségét. Megtakarított pénzét 
helvez/e el nálunk és mi pénzét nemcsak híven megőrizzük,-
de betétje után kamatot is fizetünk, ugy hpgy péuetí a ka
matokkal napról-napra szaporodik. : ^ " , ; 

Ha nálunk pénzét elhelyezi, bctétkÖfif^Wi'Rl^ét fytstafor-* 
dultával elküldjük és amikor pénzre vau szüksége, irjon egy 
sort és a kivánt összeget betétjéből azonnal elküldjük. 

Pénzt Mildünk Magyarország bármelyé részébe leggyorsab
ban. legolcsóbban és legbiztosabban és hajójegyeket az ere*' 
deti árakon eladunk a legjobb és legkényelmesebb hajókra, 
l l j l e v e l e t  k ö l t s é g m e n t e s e n  m e g s z é r z ü u k .  . . .  . . .  

Felvilágosításért é> tánáesírt báfíöély ügyben furduljott 
bizalommal Irozzánlt. , ' 

NÉMETH STATE BANK 
Németh 

Főiizlet: 
10 EAST 22d STREET 

A bankpalotában 

János# elnök 
Fi^utlet: 

1597 SECONt) A.VENUE 
K£W, YORK, NVY. , Cor. 83d Street 

/ 
*( 

s Ömtenrn $15 

A Vci4ff»,^fey egyíét 108-ik fiók
jának gyűlésén Debróezky András 
elnök szólt pártolólag a Szövet
ség mellett s a következők léptek 
be: 
Sebő Lajos egyéni tag $1 
Világi Bertalanné egyéni tag #1 
Németh József pártoló tag $5 
Hajdú Pál egyéni tag Jl 
Szabados J.zsef-^gyéni tag $1 
Rigó Mihály egyéni tag $2 
Jarabik József egyéni ;tag $1 
Jarabik Mihály egyéni tag $1 
Hajdú József egyéni tag , $1 
Schwartz Ferenc egyéni tag^ # $2 
Pálúczi József egyéni tag 
Sárik János egyéni tag $1 
Bene János egyéni tag $1 
TJhr Károly egyéni tag $1 
Genyete András egyéni tag $2 
Kekk József egyéni tag $1 
Debróezky András egyén! tag $1 
Lázár Dénes egyéni tag $2 
Hoffer András egyéni tag $1 
Péteri István egyéni *ag $1 
Orgován Lajos egyéni tag $1 
Szabados János egvéi tag $1 
Zsófi András egyéni tag ' $1 
Jgnáth György egyéni tag $1 

S. ENGEL 
Egyedüli 

MAGYAR FÉNYKÉPÉSZ 

Művészies felvételek lakodal
mak és minden alkalomró1 

202 WEST FEDERAL ST. 
Youngstowii 

A Dome .mozi feiett 

Dr. Pesseniehner A. 
AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD 

Elvállal mindenféle peres ügyeket 

43 NORTH PHELPS STREET 

Az Erie állomással szemben 

Ajtó 4 

Telefon: Bell Main 264 

ÖssfceRfm 
A youngstowni Nagybizottság 

tisztújító gyűlésén, Várlakv Sán
dor főt. ur, Neményi E. M., Mihók 
Sándor, Péli Ferenc és többek 
hizzászólása után, $50-t utalt ki 
a pénztárból. Ezenkivül pártoló 
tagként befizettek:: Ress Testvé
rek $10-t, Éber Ferenc $5-t,'mig 
Sznjeta János egyéni tagként 
befizetett .tl-t. Így tehát a Nagy
bizottság gyűlésén befolyt $66. 

A január 11-én befolyt összeg 
tthát $1134 tesz ki Youngstown-
ten. / / " 

Bárlrn m4m heiyek is követnek 
n jó példát. 

TITKÁRI HIVATAL ÉS 
t , ÜGYVÉDI GYAKORLAT 

' Véletlenül ugy esett, lio^y az 
Amerikai Magyar Szövetség tit
kára egyúttal ügyvéd is, "amiért 
többen levélileg; forclultak a titká
ri irodához magán ügyékben ügy
védi tanácsért, sőt nemcsak ta
nácsért, de ügyvédi eljárásért és 
munkáért is. 

íFélreértések elkerülése végett 
|tí|ükségesuek tartom az érdeklő
dők tudomására hozni, hogy én 
c*ak titkára vagyok az Amerikaj 
Magyar Szövetségnek^ de nem 
egyúttal jogtanácsosa, ügyvédje 
Is. Az ügyvédi gyakorlatot, mint 

magától értetődik, a Szövet-
Bégtől teljesen különállóan foly-
t&tom, a mi ufeyan nem zárja ki 
bxt, hogy szövetségi tagoknak, de 
céaki silyeneknek, jogi dolgokban 
általános tanácscsal szolgáljak 

pedig díjtalanul. Amint ozon-
iigv^édi tevékenységről éw 

** s ' /# <> 1 v -V ^ * v' í* V '  / 
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A háború elmúlt 
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EURÓPA 

Akarja-e; látni a nagy ütközeteket, a 
melyek lefolytak Francis-, Orosz-, .Olasz-, 
Galícia, Bplfeiirni, Lengyel-, S/crl>-, Romn-
i'.iií, Magyar- ('•< Tiirökors/á^rokl>a 11 '  Akar
ja -u látni, lio&y a ropülöiróix'k hogyan 
harcollak a levegőben? Akarja-«^ látni a 
fcubmarinok küzdelmét a viz alatt? Mind
ezt látlistja otthon a lakásában, nagyon 
kis kííltsé^ mellett. Most kantunk egy 
nagy küldemény uj háborús képet •'üte-
re(»scoi>" gépek részére. Ha ezen a 
"Stereosrop" gépen keri-sztiil nézi a ké
peket, hát azt képzelheti, hogy ott van 
a harcmezőn. ' 
A So. 2 Stereoecop olyan, mint itt lét
ható $1.00" 

HERBERT HOOVER ezt mondja Európa gyermekeiről: 

•"EZKKVKL FOGNAK ELinJSZSTULXl A ÍÍVKR.M !;KKIÍ, 
HA KÍVÜLRŐL VALÓ llTOX NEM RÉSZESÜLNEK KUND-
8ZERESEV ÉLELMEZÉSBEN M ÁPOLÁSBAN." 

Az európai helyzet a tél-folyamán méf súlyosabb estett, ifflaelyet miiMÍtft Í&rátnak,_litin<Ieii fökóönák, 
•.tti'itSieik melegszívű^íéííinek és nOttek ismerni kellene. • 

y 

szavai i ke^lő VlS&Z-

No. 1. -00 különböző háborús kernel /. ÍÍ3.00 
Más* képeinki is vannak, melyek alább 
vaniiak felsorolva. Egy gyűjtemény 25 
képből áll. Egy gyűjtemény ára " 5  cent. 
11a megrendelést küld, csupán a gyűjte
mény számát írja meg és mi már tudni 

fogjuk, hogy n& mit akar, 
S/.úm : A u v uj temen ̂  címe: ^ra. 
101 Történelmi helyek Amerikuban 35c 
1UÜ Jiiito^ntás _\V rasl)Hiltonban 35c 
10;i Niagara vizetsé» 35c 

l'tazii.s Disi oriszi'ieban .85c 
105 L'tazás a messze Nyugaton ....35c 
J06 Ltazás a l 'acific partján 35c 
107 l 'tazás a fliilipim szigetedre . .85c 
108 l'tuzás Auierika nagy váxot>aiban35c 
ÍOÜ Krisztus élete 35c 
110 l.'tH/.ás Palsztinába és a .Szent 

Foldon \ 35c 
111 ."l 'tazás China 6B .lapúnban . ..  .35c 

átogatás ltóina es Velencében 35c 
11U t ' tazás Olavzországlian és Sváje-

ban 3{jc 
114 Utazás Angol- és Frunciaorszag-

l»an 35c 
315 4Jtazá,s Norvég é» fljvéd országik

ban 35c 
116 Az ó-világ csodái .  . .  3Sc 
117 A lakodalom (tréfás) ........35p 
118 Ked\eucek és állatofc (tréfás) 36o 
119 < iverekek gyerekek maradnak 

í tréfás* 35c 
120 Automobilon New York korul 35c 
121 l'tazíiti a Panama csatornában 35c 
122 Leányok leányok maradnak 

(igen tréfás) 35c 
Ha önnek mindezen képek és o{rv Bte-

reOseoTJ gép van a birtokában, akkor fe
lesleges. hogy jiénzt koltsoo a moziban. 
KcpzHje (J), hogy mily kellttnen len/, ön
nek- eu barátainak esténkiat ezen képe
ket nezegetni. 

Hu mind a felsorolt képeket, melyek 
értéke $10.70. megrendeli, akkor ingyen 
kapja a Hteieoacop gépet. 

Ne kiilftje a/, egénz pénzt, liaueni csajt 
1 dollárt és a többit akkor fuelheti, mi
kor a postás a esomugot kézbesíti. 

>Ke késNen. hanem azonnal %4i1éje a 
megrendelést hozzánk: J 

KATIONAL COMMEBCIAL co, 
107 Eaüt ilh at. Dept. O. 

Now York, N. V. 

Hoover oly hatásosan tudja mindezeket a be?i«ül®tt amerikaiakníik elmondam^ h 
hangra talaUjak, ' ; : 

, ' ' • A 
Ab étiropai hef.vzct a tel golj'aman súlyosabb lesz. Iloovernek niiiés elegendő éíelmiszore és más-.: 
anyagja a gyermekek ellátására, szüksége" van tehát minden külföldi származású személy,- szervezet : 

•£* érdekeltség támógatására. • _ / • » 
.. 1 .1 \ ' 

Mr. Hoover főfeladatának tartotta Európa szükségleteit a legvorsabb és legbiztosabb uton Amerika 
ama népfajainak tudomására hozni, amelyek készségesen akarnak szükséget szenvedő honfitársaiig' 
nak segítségére sietni. 4 
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Jnter-raciaí 

Council 
120 Broadway, New York. 

Az Inter-raeial Couneil —» amely 191í)-ben alakult — a nagy feladat íuegvalósitása érdekében ké|g 
^ az egyiittiiiüködéstie., .Kz a testület erős láne^emet alkothat a segitaégre szorulók és a segitsé® Vv 

adók közltt. ' , " : 

' v  

i\* Intei-raci^l CoOneil pzt megteheti, mivel tagjai az tin nemzetségéből is valók és az önük szerveze-
\ íeinek cgy részét képezik, izeket a tagokat, aki 1$ ^ 

if teremteni, az üuöjc szervezetei és sajtója ajánlották. ' *» ; . v * (,/ »• 
'•te '• 

j - Kzek a tagok jól tudják, hogy csak # kölcsönös megértés és közeledés utj^n .tudják azokat a problé-
; . mákat megoldani, amelyek a bevándoroltak közös problémái. Tudják, hogy csak t 

pontok kicserélése vezethet egymás szokásainak; és eszméinek őszinte tiszteletére. 
az eszmék, és wéző-

fcBpwty4 mecerősitéséy ̂ lé^esiíettékj az luter-vacial Coujiejlt. J6s mivelhogy a fajok közöt^megte- -
}s/ ^ remi ettük "a szükséges'kapcsolatot, teljes erejével ct ám'ogat ja lloo^er szervezetét, hogy igy minél na-w 

yen az a segítség, amelyet az..Amerikába 11 élő fajok Közép-Európa gyermekéinél 
éVinn nvn it.tttillk. ? " N'. " - • . " '• .4*: -'' 

gytíbl) legye] 
té*e érdekében nyújtatok. 
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