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Gerenday László beiktatása. 
• v 

A magyar református egyház ünnepe. Az aj lelkész beiktatása 
ilkaimából zsúfolásig megtelt a szép magyar templom. Az 

1 Az iktatást követő banketten 398 dollárt kollektáltak jóté
kony célra. 

BESZÉLŐ SZÁMOK 

Február 1-én, Vasárpap, nagy foglyok támogatását célzó hang-
iinnepe volt a magyar református 
egyháznak azon alkalomból, hogy 
Gerenday László uj lelkészüket 
hivatalába iktatták. 

A zsúfolásig megtelt difczes 
templomban magyar részről Dé-
zsy Károly beaver falisi lelkész 
végezte 'az iktatási szertartáshoz 
tartozó istentiszteleti szolgálatot. 
Gyönyörű beszéddel ajánlotta a 
lelkészt gyülekezete oltalmába. 
Angol részről, illetve az egyház
megye részéről, Dr. Hudnut,.a 
First Presbyterian Church lelké
sze és Dr. White, a Westminster 
Church lelkésze végezték Dézsy 
lelkészszel együtt az iktatást. 

A két angol lelkész is gyönyö
rű beszédet intézett a szép számú 
gyülekezethez. A gyülekezet ré
széről Szabó István, az egyház 
jegyzője üdvözölte a lelkészt ékes 
szavakkal. A szentbeszéd végez
tével a vasárnapi iskolások éne
keltek. Ilámory Gusztáv angol 
nyelvű szép beszédet tartott. 

A bankett. 
Este hat órakor teljesen meg

telt a templom alatti terem a ven
dégekkel, a kik a teritett aszta
lok mellett ülve, érdeklődéssel 
hallgatták Géresi Sándor gondnok 
tósztmesteri bejelentését. 

A magyar Ilvmnusz eléneklése 
lítán Géresi köszöntötte az ünnep-
o közönséget, majd pedig Géresi 

Hidorné, mint á~ református I^gy^ 
ház' női bs. egylet elnöke egy lésén fogja azt átszolgáltatni. 

versenyen szintén elő fogják ad
ni ezt a számot. Ezután a vasár
napi iskolás gyermekek énekeltek 
nagy hatás mejlett. 

A műsor ezzel befejezést nyert 
és kezdetét vették í> szónoklatok. 
A toastmester felhívására beszé
deket tartottak a megjelent egy
házak, egyletek és testületek kö
vetkező képviselőiDézsy Károly, 
Oláh- György, Iláinorv Gusztáv, 
Ilankó Gyula, Sebők Gábor, Vas
kó Ferenc, Nemén^i Miklós, Ha
bodász 'Gnsztáv, Mihók (Sándor, 

A református egyház lelkész ik
tatási bankettjén 308 dollár folyt 
bs jótékony célokra. Az adako-
zék és adományok részletes ki

mutatása. i 
• *_ £ . • .. 

Lapun/ más, helyen niegemlé-1 

keztüík arról, hogv a Gerenday 
László református lelkész tiszte
letére rendezett beiktatási bari 
kett alkalmából Hámory Gusztáv 
kezdeményezésére gyűjtést ren
deztek, a melynek 398 dollár volt 
az eredménye. • 

Á , gyűjtött összeg hármas célt 
szolgál, épen ez«rt* az alábbi so? 
rokban külön tételek alatt szá
moljuk el az adományokat, hogy 
ki, milyen célra és mennyit adott*. 

A részletes és pontos kimutatás 
a következő: 

A magyarországi éhe*ő gyer
mekeknek: Ilámory Gusztáv 100 

l 

Tilos Itallozés. 
. * • .a— 

Mostanában ebben a kutya" 
• 'száraz" világbah, amikor az 
ember, hogy a "fiútól" menekül-

HORVÁTH DÁVID TEMETÉSE 

Rendkívül nagy részvéttel temet
ték a Szent István egylet elhunyt 
elnökét. — Megható gyászbeszéd 

jön, nagyon is megkívánja a kissé 
erösebb italt, i&hány szegény 
ember rágondol a |Ö hazái kisüstre 
és próbál magának italt csinálni. 
De a kormány en|pbi'ri« nagyon 
szemfülesek és ajlg nmük nap, j  
hogy vagy két kiítjktöl el ne ko- j 521 
hozzanak, mig a gazdát a dzsélbe I ták 

A mull csütörtökön hajnalban 
elköltözött Horváth Dávidot szom
baton temették az egész youngs-
toAvni magyarság nagy részvéte 
lével, jKv. élete derekán letört 
erős férfiút#a Williamson avenue 

A szibériai hadifoglyokért 
Február hó 16-án, hétfőn este na gyszabátfti hangverseny lesz . S 
Kossuth Körben a szibériai mag yar hadi foglyok javára. 

gyek nagy számban fogyn ak. A végleges program. 

I-
-Ü 

•'•3 

Balaskó György, Péli Ferenc, 
Menyhért János, Molnár Mihály ! <l" ,h'n'" Hoss vérek r>0 dollár, 
Ress József, Filsinger Aurél | Varga Gyula (Hubbard. G.), Var-
és Kolozsvári Józsefné, a ki egy al- ^'Ulbr  (Hubbard. O.), Palla 
kalmi verset szavalt el nagv ha-1Jmre' Xm*'1 »^alan, Szabó Zsó-1 adtak érte biztosítót 
tás mellett ' fika. (Pittsburgh, Pa.), ífj. Tóth | ^abadlabon van. |  

~ ^ 'Károly és neje, Szadai Benjámin Ilamorv Gusztáv beszedében i T . , . . , . „ , „> ' 
' ijL , . Jakab István o—n dollar, Kollos 

megemlekezett a magyarorszagi 
éhező gyermekekről, a szibériai 

A kik ott voltak a magyar re
formátus egyház lelkészi beiktatá
sát követő társas vacsorán, azok 
meggyőződtek arról, hogy igenis 

számú otthonában ravataloz- j Jehet^eredméiiyes munkát kifejte
fel es ott felkerestél* utolsó j a  y e£[.érdekében, 

tíszik. A mult h&ti, a North Mo- j látogatásképp™ n-racsak a Sscnt | MIknr. „ " vik s!!<.)n„k ll(lflk(). 
r.d.an mádon lalfc Kálmán Gel- Irtván egylet tanai és .smeroseM ̂  ̂  fej „ mP!rie|0„t(.U(,t. 
erf l.onf.tarsuMkkstilójában fa- • hanem mas y etek elnöke. « I f., 6rfa m doltór ké éM 

laltak a szovetsegMetcktivek esrv I tagjai vallaskulonbseg nelkul. „ , , , L< , • 
, „ , , T , „ ,,, A , , „ . folyt be Sebők Gábor eirylmzi 

nagv rézfa«ekat, mnelvről azt ál-, Petiteken kora reggeltol keso estig > » ^ ,, i • M » 
.. t Jtf, • . , , , , , „ 1 penztarnokhoz: a hazai eliezo-
litjak, hogy azt Kalman pálinka- zarándokolták a magvarok Hor-1 . , , . . , 1C 
p„ . , ,I+ * " i , ,r' • i gyermekek, a szibériai hadifog-
fozesre has^nalta.? Ka man nem vath David koporsojahoz. ! t  ., A -i • *r - a » 

, • . Jc- ,, ,, • ! c , . Y ' lA TT . , lyok es az Amerikai Magyar 8zo-
ís tagadja, hogy niegproba ta egv Szombaton reggel volt Horváth ' , , , . ... , ... , , I ' N L> . ' , „ „ >. vetseg javara. 
kis törköly egetesft, de mert nem -David teni<*tese. Keltos temeteS ' A , , , • . , » r,r, . • i ..i » > i • i j, i #t f " Aziírt írjuk 0CT i6*(Mofiíirot)8n t  sikerült, hat kidoata a fazekat és! volt, mert ugyanakkor temettek . , . .. , , ' ., 1 i,r . , • 'hogy ezzel is bizonyítsuk azt. mi-
nem volt ^zandekaban többet j  Molnár Petert, aki szinten regi 
égetni. I)e'|izért-'.jBiégu< elfogták í tagja volt a Szent István egylet-
és tilos, páliukafőps miatt vád J uek. Főt. Várlaky Sándor elő-
alá helyezték. Magyar ismerősei I szőr Molnár .Salt Spring roadihá-

szerint a február hó 16án rendezen 
dő hangversenyen játszi könr-
nyüség^rel lehet legalább 1000 

ezért 

LEFORRÁZOTT GYERMÍK. 

foglyokról és az Amerika' ^ Ma
gyar Szövetségről és a maga ré
széről 200 dollárt adott a szó
banforgó három célra. Mihók 
Sándor szintén ezzel a kérdéssel 
foglalkozott lflkesitő beszédében 
s a hatást az igazolja, hogy rövi
desen 398 dollár készpénz folyt 
be a fenti célokra. Egymásután 
keltek fel az emberek az asztaltól 
s odavitték adományaikat Sebők 
Gál|orhoz, a ki mint az egyház 

; Ödön és neje, Berta József, Len-
j  gyei András 2—2 dollár, Dicső 
| István, Tóth Ferenc, illés János, 
;Juhász Péter, Gál Miklós, Siska 
j  Sándor, Balaskó György, ('zene 
| Gábor, Séra Gábor, Baksa Béla. ; 

I Gerenday Lacika, Vékási János,; 
j Stollinger Katinka (Pittsburgh), 
| id. Séra Gábor, Balogh Gábor. 
! Debrovszky András, Druga Mi-
j hály '-(Warren, O.), Druga János. , . 
i r/  o' i o'f t . , kötöttek bo sebeit, 1 /ovath Sándor, Szakacs Lajosne, , . , 

tt r  hazavitték es most; Balogh Balázs, Veres Tgnác, Bor-
, ,, , ,, , , ; kó JMihály, Veres Imre, Menyhért 

Aak\-bizottsag legközelebbi gvu- T* . , , zser 1—1 dollar, Kiss Andrásné, 

Kiss Sándor és /$ejr. 24 Morley 
avenue alatt laWHionfitársaink 
haróm eves szinté^ Sándor nevű 
fiacskája súlyos ég|si sebeket szen 
Vedett szerdán déliiif'in, janiikor 
jájték közben Jjelf^sett egy rao-
sóifézsába, anieíy jziniiltig telve 
volt forró vizze > A fiúcskát 
mentőkocsin azonnal a városi kór 
házija vitték, ahólf eíjvhitő irral 

[Szülei később 
stlhon kezelik. 

formás vers kíséretében szép ró
zsacsokrot adott át Gerenday 
László lelkésznek. Az est-ebédi 
szép imát Dézsy Károly beaver 
falisi ref. lelkész mondotta el. 
Menyhért Tlonka és Menyhárt 
Annuska egy-egy alkalmi verset 
szavaltak el nagy hatás mellett. 
Szabó Erzsike a vasárnapi isko
lás gyermekek nevében egy vers j lékezett meg a napokban elhunyt 
kiséretében szép csokrot adott át i Horváth Dávidról, a Szent Tstyán 
a lelkésznek. Tgen szépen szaval-j egylet elnökéről, és Kiss Tstyán, 
tak még: Molnár Margitka, Ber-1 az egyház nemrég elhuuyt presz-
zi Jolánka és Bán Sándor. .. j biteréről, s a közönség kegyelete 

Az adakozók között a Ress 
Testvérek 100 dollárral, szerepel
nek,, amely összeget Ress József 
kézbesítette Sebők Gábornak. Az 
össz es adakozók névsorát és ado
mányaikat lapunk más helyén 
tüntetjük fel. 

| Takacs János, Mihók Menvhértné 
| 50—50 cent. Összesen 223 dollár 
! 50 cent. 
| A szibériai hadifoglyoknak: 
Ilámory Gusztáv 50 dollár (tfiáso-
dik adomány), Ress Testvérek 25 
dollár, Jakab István 5 dollár, I)i-

zában tartotta a beszentelést és 
onnan ment Horváthék házához, 
ahol már nagy tömeg várta érke
zését. Az egyszerű hjázi szertar
tás után a díszes é$ virágokkal 
lloritott koporsót féltették Vas
csák temetésrendező halotti kocsi
jára és elvitték a Szent Tstván 
IstVan egyházba, ahová már előbb 
megérkezett Molnár Péter kopor 
sóia. 

Dacára az irgalmatlan hideg
nek, amellyel a templom fűtőké
szüléke sem tudott megbirkózni, 
mégis vagy 250-en jelentek meg a 
templomban, hogy «a gyászniisén 
részt vegyenek. A két koporsót a 

felépülésé-templom föhajójában helyezték el. 

.. ^nii/ ^—i—i-— | ber nyugodott. A nagymise után 
Várlaky főúr lelkekbe markoló 

I dollárt összehozni a szibériai ma-
j gvar hadi foglyok javára, ha a 
i magvarság eljön a hangverseny-
! re. 

East Youngstownbaü — Molnár 
]\Iihálv, Washington St. Tomory 
István, W^as.hiugton St. Ress Test
vérek, Wilson Ave, 

Niles, O.-ban—Kálnay Ferenc, 
•i5(i Kast Park Ave. 

Sharon, Pa.-ban — Shamn 
Gyíirgv. 152 Sí»ruee St. 

Farrell, Pa.-baB—Antal István, 
330 Fruit Ave. • 

- A hangveniéíiyt tánc fofrl* kö-
vetnr, a melyhez a zenét Rigó Jós* 
ka zenekara szolgáltatja é» ptnHg 
teljesen ingyen, a nemes célra 
való tekintetből. 

Mivel ez lesz a farsangi záró bál 
(mivel másnap már liushdgyó 
kedd van), azért az egyházak [és 
egyletek nem is rendeltek erro, a- ' 
napra mulatságot, hogy annál job
ban biztosítsák a hangverseny si
kerét. 
'. A magyarság jó szivén múlik 
most már, hogy hány szibériai ma
gyar liadi fogoly életét fogja meg 
menteni. 

Kd»lig is sok jegy fogyott már-

i 
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Az órovosok biéiák MTSOR 

Az estély fénypontja kivetke
zett ezután. Hat gyermek meg
lepő ügyességgel és hangsúlyo
zással adt a elő a Gerenday Lász-
\q> lelkész által irt "Alom-képet," 
a mely Magyarország mai szomorú 
helyzetét tárja fel. A kis előadók 
a következők voltak: Gerenday 
Laci, Küllős Margit, Gerenday 
Ilus, Sebők Gizike, . Oláh Gyuri
ka és Balogh Sanyi. Minden el
ismerésnél és dicséretnél szebben 
beszél az a tény, hogy a közönség 
apraja nagyja sírt, mikor a gyer
mekek lelkészük valóban mesteri 
munkáját elszavalták. Zúgott a 
taps sokáig, a mely a szereplőkön 
kiviil a kiváló tehetségű szerzőt 
is jutalmazta. Ttt emiitjük meg 
jizt is, hogy a február 16-án tartan" 
dó és a szibériai magyar hadi-

| cső István, Vékási János, Köllős 
A bank>tt befejeztével Géresi j }>,18l l  és  Ile j(,, Ba,(1! íh  o íbori  Ra. 

Sándor kegyeletes szavakban em-1 )o(r,, Ba |ázs  J(Wf i f j  

Tóth Károly ^ 1—1 dollár, Kiss 
Andrásné 150 cent, összesen 87 dol-
!ár 50 cent. 

Az Amerikai Magyar Szövet
ségnek: Ilámory Gusztáv 50 dol
lár. Ress Testvérek 25 dollár, özv 
Ilenczel Jánosué, Bölcsházy Já
nos 5—5 dollár, Balogh Gábor, 
Soltész József 1^—1 dollár, össze
sen 87 dollár. 

jeléül felállva adózott a megbol
dogult emlékének. 

A főzésnél segédkeztek a követ
kezők : 

Herezeg Andrásné, Szadai Ben
jáminná, Boda Tstvánné, Demjén 
Jánosné, Király Tstvánné, Juhász 
Péterné, Belenszkv Józsefné, Ja
kab Tstvánné, Sebők Gáborné. 
Géressy Józsefné, <>zv. Cs. Kará
szi Istvánné. özv. Szilágyi György-
né, Veress Ignácné, ifj. Batári 
Andrásné, Eppler Jánosné, Szabó 
P. tstvánné, Borko MiUályné és 
Kolozsváry Józsefnf, 

Az énekkar tagjai és egyben az 
ügyes felszolgálók voltak: Kolozs
váry Erzsike, Oláh Trmuska, Ju
hász Ilonka, Géresi Sándorné, Gé'-
resí Jó::sefné, Oláh Iiuska és Ba
lázs Erzsike. ' 

A ROSEMAN CSALÁDOT 
NAGY GYÁSZ ÉRTE 

Rövul a farsang, 
IIosszu a tánc, 
Szivekből pattá,n 
A rózsa lánc. 

Kössük hát össze 
Egymást vele, 
Xem lesz sziyüflk,nek 
Sohsem tele. 

A YOUNGSTOWNI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZI 
NŐI B& EGYLET 

1920 február 0-E.N, hétfőn este 
hét órai kezdettel, mindenféle szórakoztató 

töltéssel kapcsolatos 
és kellemes idő-

NMÍY FARSANGI BÁLT 
HEZKOSSUTH-KÖRBEN 

melyre ezúton is testvéri szeretettel hivja meg a yoiingstowni és 
; , ; - környéki magyarságot. ^ 

Rigó Jancsi zenekara. Pompás hüsitőki ízletes ételek. 

j BELÉPTIJEGY ÁRA: férfiaknak 50 cent, nőknek 2§ ce^t 

Smithton, Pa.-bói idja Roftemiin 
Ferenc azelőtt jól ismert South 
avenuei fűszeres, hogy a naipok-
ban levelet kapott hazulról, amely 
ben számos* gyászesetröl*értesült. 
A levél szerint meghalt apósa, az 
abaujmegyei vilmánvi születésű 
Kovács János, még 1918 decem
berben követte a halálba anyósa, 
az abaujmegyei hejesei születésű 
László Erzsébet, aki 1919 szep
temberben halt meg. ugyancsak 
meghalt egyik leányuknak, Varga 
Andrássné, szül. Kovács Máriá
nak egy kis fia, szintén 1919 szep
temberben. Az elköltözöttek mind 
Vilmányban laktak. A halálese
tek gyászba borították Rosema-
non és nején, szül. Kovács Zsu
zsannán és gyermekein kívül Ág
nes leányukat férjével és gyerme
keivel Jukon, Pa.-ban, Borbála 
nevű leányukat férjével é$ gyer
mekeivel Homestead, Pa.-ban. va
lamint az óhazában élő Mária és 
Erzsébet nevű leányaikat-." A 
gyermekeken kiviil az fflfcmyt 
nak számos rokona és ismerőse 
él Amerikában és aki bővebbet 
akar megtudni, forduljon Frank 
C. Rosemanhoz, Box D, Smithton, 
ív 

LÁTOGASSON MEG JSJ 
, HELYISÉGÜNKBEN 

. 320-329 W. FEDERAL STREET' 

I 

Szende Béla 
Színtársulata 

Szende Béla igazgató 
Heltay Miklós rendezi 
Kautz István karnagy 

1920 FEBRUÁR 
_ -ÉN 

Este 8 órakor ' 

Youngstownban, a 
KOSSUTH-HALL 
s— termében —s 

Thury Ilona és a társulat 
öcftie* tagjainak . f#Uép-

tével 

szinre kerül Lehár Fe
renc nagysikerű három 

felvonásos operettje, a I 
Cigány-

I Szerelem I 
HELtÁRAK: 

$1.38, $1.W és 85 cent 
a háborús adóval együtt. 

Jegyek előre válthatók a 
szokott magyar helyeken 

Ne mulassza el megnézni 
e remek előadást, mert 
ennél'szebbet régen nem 
látott. Értesítse ismerő
seit és hozza el őket a 

szinielőadásra. 
ggives megjelenését tisz-. 

telettel kéri 
SZENDE BÉLA, 

igazgató. 

IV 
FÉNYES DÍSZLETEK Í 
' ÜJ JELMEZEK! 

ELSŐRENDŰ 
KIÁLLÍTÁS) 

gyönyörű gyászbeszédben búcsúz
tatta el a magyarság mindkét ha
lottját. A templomban mindenki 
zokogott, még a prédikáló pap 
szeméből is kicsordult a köny. 
A gyászmise után megindult a két 
halottaskocsi a Calvary temetői
be. A menetben több, mint 20 
lutomobil vett részt. A jéghideg 
'ímerikai föld zárta magába Hor
váth Dávid földi maradványait. 
Ugyanott helyezték örök nyuga-
1 óinra Molnár Pétert is. 

Horváth Dávid iránti nagy tíül:-
életből a Szent István egylet kö-. 
vetkező régi tagjai szerepeltek 
'nijit halottvivők : Habodász Gusz 
táv. Balaskó György, Czene Gá
bor, Nagy József, Darázs Frigyes 
•\s Pipolv Gyula. A koporsóra vi
rágot tett^a Szent Tstván egylet 
hatalmas kere.szt képében. A 
uagybizottság a többi egyletek 
levében gyönyörű rózsa koszorú
val fejezte ki a magyarság rész-
vétét. mig az ismerősök és rokonok 
!c('izül Horváth Tgnác és családja, 
Dolgos Mihálvné és családja, Sós 
'•salád. Kelemen Károly és csa-
'ádjaf Matisz Tstván és családja, J 
Darázs Frigyes és családja és j 
l .üderman Ferenc és családja he -<j 
öveztek koszorúkat a íravatalra. j 

Horváth Dávid emléke örökké | 
^1 ni fog nemcsak mélyen sújtott \ ^ 
özvegye és hat árvájának szivé
ben, de élni fog a Szent Jstván 
egyletben és a youngstowni össz-
magyarság szivében is. 

Semmi egyebet nem kell tenni, 
mint eljönni a hangversenyre. 
Xem fog ott senki sem kollektál-
ni és mégis együtt lesz az 1000 ; 
dollár, ha a magyarság a szivére j 
hallgat és eljön. - } 

Alább közöljük a Tiangverseny !ol  8  azt  i s  •"•iHtjiik, hogy már so-
végleges műsorát, a melyből min- j ^an jelentették be • megjeleiienü-
denki meggyőződhetik, hogy ilyen Akronból, Sharonbol, farrell-
nagyszabású és magas szinvona-! Allianceről. 
Ion álló magyar hangversenv még 1 meg mindenki már 30 
sohasem volt' Youngstownban. !>^ro 8  mert  a  P^»^árnál 

előreláthatólag nagy lesz a tolón* 

''í 

Ji 

1 

ja (íéresi Sándor. 
2. Zongora és hegedű kettős. 

Tátszák Friedman MártjÉA és 
^riedman Emil. 

3. Versek Szibériá'oól. P'eloV-
vassa Neményi Miklós. 

4. Magyar dalok. Éneklik Mi
hók Sándorné és Vaskó Júlia. 

Ünnepi beszéd. EliÁondja 

NAK FIGYELMÉBE. 

Gerendav László ref. lelkész. 
* 

6. Erdély felé. Melodráma. Sza
valja zongorakiséri't mellett Iti&l-, 
nav Ferenc. 

Opera áriák. Énekli Geren-
Lászlóné. (  ' 

• i .  

day 
8. 

%t. 
\11tai 

A Kossuth K. E. f. hó 1-én tar
tott választmányi gyűlésének ha
tározata értelmébVn tisztelettel 
felhívom a Kossuth Kör férfi jés 
női tagjai b. figyelmét, hogy azok, 
akik a műkedvelői előadások, ka
barék és egyéb társas mulatságok
ban szerepelni óhajtanak, akik 
előadói, zenei és .énektudásukat 
fokozni óhajtják, a f. hó 7-án, 
Szombat este fél 8 órára a Körben 
megjelenni szíveskedjenek. 

Eme összejövetelen megbeszél-
A Szövetség a hadi foglvok-1 a a  tavaszi program-
Előadja Lfr. Pessenlehner e^y f0Vt',jjeny vigalmi bizolé-

ságot választunk%és egv jó ének-
9. Zongora ^ÓK>. Játsza Major k*art  szprvezünk. 

'Dezső favrelli róm. kath. plébá 
nos. 

.^1 - /.̂  

10. A magyar hazáért. Egy fel
vonásos álomkép. Előadják: Ge
renday Babika, Sebők Erzsike. 
Küllős Margitka, Gerenday Laci, 
Oláh Gyurika és Balogh Sanyi. 

Belépti jegy: 1—10 sorig #1.50. 
11—20 sorig $1.00. Állóhely 75 
cent. 

Jegyek előre válthatók: 
Youngstownban—Amerikai Ma

gyar Ilirlap, :i20 West Federal 
St. Szabadság, 336 West Federal 
St 

A midőn t. tagstársaira szjvtsa 
megjelenését újból kérem, jól tti-
dom, a Kossuth Kör derék mii-
kedvelői a közel jövőben ismét 
a helybeli közönség igaz élveze
tére a legjobb akarattal és lefc* 
szebb sikerrel fognak működni.-* 

Tagtársi tisztelettel 
Bágyi Károly. 
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Kihaló népfaj. Ceylon ősi akti
ból, a feketebőrü vad veddákból 
alig él már háromszáz ember a 
sziget mély erdeiben. Valamikor 

Megváltó patika, 15~ Spring többen voltak egy milliónál. Kzen 

| * M ^ 
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Common. *Bess Testvérek, 40S faj az európai kultúrát nem birja 
Wesj Federal St. Éber Drug és rövid idő múlva teljesen kipwtit-
Store, 361 East Federal St. till. ' . • 

A MAGYAR BETEÖSEGÉLYZŐ 
EGYLET TAGJAIHOZ 

A Magyar Betegsegélyző (Öreg) j  

"gylet most vasárnap délután 2' 
órától kezdődőleg tartja rendes 
hav| gyűlését, amelyet a múlt 
vasárnapról elhalasztottak. A, 
íryülés ,a református egvház 

Hitközségi Bál 
A  S Z E N T  

Fa rs 
H I T K Ö Z S É G I  

Bált 

is

kolahelyiségében |es$! megtartva 
Kéretnek á tágofe, hogy a gyiilé-
son lehetőleg, teljes számban je-
lenjeijek meg. 

tisztikar ^ 
f > Mecsei András, elnök. 

V A N 

íii î 
readez fEBBTJÁR 9 ÉN, HÉTFŐN est 

^ East Youngstownbaa 
HAMRÁK V2LE TÁNCTEREMB 

a Szent István templom pénztára ja 

BELÉPTIDÍJ (a hadiadón kivül): 
Férfiaknak'... 50 cent. Nőknek ... 25 cent 

> Szeretettel várja a helybeli és környékbeli 
magyarságot & , RENDÜZŐSjlö. 

Menyhér* Jinoa,- titkár. 
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