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A szibériai hadifoglyok saját aláírásukkal elismerték 
.;;  a Szövetség pénzküldeményeinek felvételét.  .-5VÍ 

?f-tíív 

AMERIKAI ROKONOKHOZ INTÉZETT LEVELEK 
S3 A PÉNZ KISZOLGÁLTATÁSÁBÓL TANUSKOD-

v NAK. , . 
!' í< 

k VÖtbSEK DIADALA MIATT EZENTÚL CSAK A KATÁTÓL 
KELETRÉ FEKVŐ HELYEKRE LEHET PÉNZT KÜLDENI. 

2ÖX& 

nm 

JÉegalakitottále a SribéHtó Magyar Hadiféglyc&r fteöve-tségál.*»*-
Dr. Kubowich Géza, Mezey István, Szentmiklósi Péter, Weser 
Arthur, Antal Illés és mások kétségbeejtő képét* festik a síibéra&á 

helyzetnek. 

A Ifashiíigtoni dáíi követség a minap rendkívül fontos és kelle
mes újsággal kedveskedett a ^Szövetségnek és általa az amerikai ma-
gj'-arságnak. Eredéti nyugtákat küldött a Szövetség titkárának, & 
melyeket e^elÖr'c-'tik^nh'átom szibériai hadifogoly sajátkezű aláírá
sával ismeri el, hogy a nekik a Szövetség közvetítésiével továbbított 
pénzösszegek -tényleg megérkeztek rendeltetési helyükre és hogy a«Q-
kat hiány nélkül felvették. , . 

Már a fián követség szava is elegendő bizonyíték vMt 'arra néz-
•vo, liOgy a pénzek tényleg megérkeztek, de az eredeti nyugták mii#-' 

dinnél találóbban igazolják, liogv a pénzek jó kezekben vhnnak és* 
odajutnak, ahová Jciildőik juttatni akarták. Ennek a ténynek a meg
állapítása nem felesleges, ha tudjuk, hogy sokan azért nem küldenek 
segítséget, mert tartanak'attól, hogy a pénz úgysem és el oda, ahová! 
szánták hfegy rosszhiszemű f&dfy&lifcok el '-akarják venni jóindu
latú magyarokiia^A kedvét 'attól, iogy rokonaikon és honfitársai
kon segítsenek. ' ' i ^ f, ' ^ 

A dán követség által küldött jetfvWék és .a myugták tanúsága 'sze-
tét a következők Ittyatók ineg a nekik szánt segélyt: •. 
Schwartz Zoltán $25 I Peykó' Józséf Gyula 
Dr. Göndör Aladár • 12 Tóth Sándor 
Dr. Kemény RitdoH 10 Kálmán Jenő 
Osapó József b 50 | Rródy Sándor 

Szt. Erzsébet Öyógyszestár, Cleyeland,t3V"Wolf t^jos szápiára, 
Krasznaja Rjecska, •' 

Mai'kus Jenő, Nem Yprk^N, J.. LásÉtó Gyula számára, 
kblsk-Ussurisk, ;i - Í 

Weisz Dezső, New York, N. Y., Weiaz Ferenc hadnagy toámátfa, 
Krasznaja Rjecska, - ^ I-

Krow A., MeKoe,sport, Pa., Ivioh Zoltán hadnagy számára. 
Krasnaja Rjecska, ' ' v- - ' K 205.00 

Krow A., MeKeesport,í*a., Lukáts László- kaclett számára, Kras
naja Rjecska, * • 205.D0 

Tóth Fenme, Oil City, Pa*, Tóth Sándor tiszt számára, Nikolsk-
Ussurisk, ' . ' v ' 00.00 

Szó A. István, Denver, Colo., Dr. Kemény Rudolf számára, Ni-
kolsk-Ussuris^ „ • ' . , 5.00 

(Mrdos A. Armand? Cleveland, Üauni József számára, Pti-
vaja Rjecska,' V,, - 2fI00 

Egyéni segélyre összesen $880.00 

Főösszeg egyéni és áltaíáno« segély együttvéve $1208.57 

zŐleg kimutatva $6443.6-5 

: 1920. január 31-ig /tehát' kimutatva összesen $7652.20 
f#ungstown, O., 1920- jan. 31. 43 North Phelps St., Room 4. 

AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG. 
- Dr. Pessenlehribr Antal, titkár. 

figyelemmel Lapuuk mai számá
ban a hirdetést ,amely elmagya
rázza, hogy miért megy Hankó j 
tiszteletes haza. Tudomásunk szc-, 
rint igen sokan a ^voungsto'wni ! 
Magyarok kftüül szerétnek esalád- í 

jaikat kihozatni. Most erre ínt?r- ! 
nvilík az alkalom és csatád ja biz ! 
tos és szakavatott felügyelet alatt ; 
teheti meg az utat, ha Hankó 
tiszteleteshez fordulnak. A youners I 
towni magyarság kényelmére 
Hankó tiszte>tps aki már- már i 
ciusban utna1; iidul, majd ké
sőbb e hónapban lejön ide, hogy 
személyesen érkkezzen azokkal. : 
akik vele tás&yalni * qhajtanak. 
írják tíieg tehát neki szándékukat I 
vagy pedig keressék fel szerkesz- ; 
tőnket, aki tanáesesal szívesen j 

szolgál és értesiti világosan és ki- j 

meritően Hankó tiszteletest ügyük 
ről. ' . ' ' 

Eddig már annyian bízták meg 
Hankó tiszteletest, hogy a meg 
bizások számát korlátozni kell és 

• * 1S 
igy i>s valószínűleg két segedet 
lesz kénytelen magával vinni. 
Tehát ne habozzon, hanem fordul-, 
jon hozzá akármilyen hazai 
ügycs*bajoék dolgával, hazautazási* 
szándékával vagy családja kiho
zat1 Inra kóvácsolt terveivel. 

Honfitársaink * 
minden gyógyszert leszállított áron kapnak. 
Süegéiiyelv, liu bármely orvosi receptet hoz-, 
zánk lioznak, teljesen ingyen készitjük el. 

11 -ilálam ka])liató a v 

Diana-Sósborszesz 

Pontos eim: * ' 

GOLDEN CROSS PHARMACY 
361 EAST FEDERAL STREET 

Youngsto Ohio 
i 7 * ». 

HANKÓ TISZTELETES 
MAGYARORSZÁGBA MEGV 

Pór Lajos Zoltán 
VértfeS Sándor 

12 
; 4íy 
15.75 
15.70 
31.50 

A youngsto^ni református figy 
ház érdemes lelkésze volt 12 éven 
át Hankó Gyula, aki a mult* to.wn 
év szeptemberében megvált álllá 

Gyulát Magyarországba küldi, 
hogy Ainerikában 1$^ magyarok' 
-nak^ szolgálatára legyen. 

Nem. szükséges dicsérnüíik1 

ll-ankó tiszteletes!. A Yóungs-
és köriiy*' 

Dn Arányi Kálm&m . 10 
Székely A. VV * 20 
Lebovitz Ferenc Í5 

A'dán követség egyúttal arról is értesítette a titkárt,* hogy a 
livetkezőknek newleiietett kézbesíteni a segítséget: 
Ifit tó János / 'li' $$0.00 Lator Zoltán < 3*00 
Bittó János ' $20 Füzesséry János #.00 
H>os Fereno 5.00 ^ 

A fenti ősségekről a péhzt visszautalta, amelyet küldőiknek a 
fíénztárnok rövidesen vissza fog t^riteni. Bittó Jánosnak azért nem 
lehetett kézbesíteni a i)enzt, mert visszatért Magyarországba, inig 
•!&tor Zoltán felől az az értesítés érkezett, hogy Petropavlovsk ki-
üHtése \itán, amely tavaly augusztus havában történt, tífuszban 
sínylődött és a táborban maradt, amely a vörösek hatalmába került, 
aminek következtében * dán követség képviselői nem érintkezhet
tek vele. ' 

uugyarsag, a 
melynek jkörébcu élt, akikkel 

sától és belépett a detroiti Bolla I együtt örült, bu.>uil és dolgozott, 
és Fia nevii elönyösen^smért bank' ismerik az ő nagy becsületességét j kötött házasságból 
cégDe. Most .ez a cég Nt. Hankó c'-. niégbizható'.s'á'gál. 

,VÁLÓPER 
\ Mahoning in-gyei törvény

e-szék előtt Tulipán Erzsébet váló
keresetet adott be férje. Tulipán 
István ellen. Az asszony a kere-' 
setben azt állítja, hogy férje ke
gyetlen volt hozzá. Kéri a vá
lást és az 1917 október 10-én meg

származott 
Olvassák el ! Ü1 vermeket. 

Erős leányokat és 
asszonyokat 

keresünk könnyű gyári munkára. 
Forduljon a 

General Fireproofing Cc, 
Employment Office-hoz 

MS Ilim strecti car végállomásánál 
Automatic 22501 Bell Main 1250 

S„ LHGEL 
. Effyedüli 

MAGYAR" FÉNYKÉPÉSZ 

Müvésnies felvételei^ lakodal
mak és minden alkalomról 

202 WEST FEDERAL ST. 
Youngstov/n 

A Botpe moaí -leiett 

Kei esünk embere
ket belső munkára. 

A MI ÁRAINK MEGFELELNEK ÖNNEK 

P É N Z T  
CIM: 

General Fireprooíing Company 
ELM STREETI VILLAMOS 

VÉGÁLLOMÁSÁNÁL 

« © 

KERESÜNK NŐKET 
Az ujabb bolsevik sikereit arra késztették a dán követséget, hogy i mosás-.és általános napi munkára 

ÜÉbel utján kérdezősködjék.a helyzet felől, amelynek eredményéről 
ért esitette a Szövetséget. Sa jnos, ezentúl csak a Kínától keletre eső 
teélvekrc lehet pénzt küldeni, ami á népes krasnoyarski és irkutski 
lÉborokkal való érintkezés megszűnését jelenti. 

napszámba. Fizetés $2.75 napon
ta és villamos költség. Jelentkez
zen líétt'őn reggel a State-City. 
Free Employment Serviee irodájá-

TELJES FELELŐSSÉG MELLŰTT, AZ AMERICAN EXPRESS 

KOIMPÁKIA ÁLTAL 
- ----t •* 

MAGYARORSZÁG BÁRMELY RÉSZÉBE, A LEGOLCSÓBB 
NAPI ÁRFOLYAM SSEBINT "v. 

PÍINÍJKÜLDÉSI HAJÓJEGY ÉS JOGÜGYI 

Dr. Kubowich Géza, Mezev István. Szentmiklósi Péter, Weseir han> a városháza földszintjén. 
Jáital, Antal Illés és mások, közvetlenül a Szövetséghez intézett le 
éleikben szörinni "képét festik a szibériai helyzetnMc. A megrendítő 
leírok a titkárt arra késztették, hogy befolyásos amerikai egyénekkel 
& hivatalokkal lépjen -érintkezésbe, abban a reményben, hogy a fog
lyok szánalmas sorsán talán enyhíteni lehetne. A titkár egyelőre 
nincs abban a helyzetben, hogv ennek a levelezésnek az eredmenyé-
íöl a nyilvánosság előtt beszámoljon, de mégis annyit sejtethet, 
légy eg y igen befolyásos amerikai kormányközeg némi reményt nyúj
tott arra nézve, hogy talán lehetségessé \álik a hadifoglyoknak tö-
íttegesen, egy-egy transporttal v'aló Amerikába szallitása. Ha ebben 
iá ügyben végleges döntés lesz, arról a magyarságot a liirlapok utján 
írj-ja értesíteni. ^ 

A legutóbbi 'M»trÉhfó«r«fe a k«vetke2ök küldtek segit^eget »zi-
l^riában a Szövetség közvetítésével : v > 
j^imbo Mihály, Shelby. S, D^k., általános segélyre , $15-00 
^Pömösváry József, Berkley, Va., általános segélyre f 5.00 
%ébedis József, Gi*overhill, Ö., általános segélyre , 
Mrs. W. Í5. Pu^rh, New York; N. Y. (Karácsonyi ajándék meg-

•í tás) , , I®00 

teprega János, Clearfield, Pa., |Útalános segélyre ' 5-00 
eyc^'ll és lieaverdah3, Pa., magyarságának bizottsági!, Szalay 

Antal, titkár, Lleydell, Pa., utján általános segélyre 200.00 
Jflezák Pál, l»a«king Ridge, N. J., általános segélyre 5.00 
Sándor Péter, Alliance, <)., általános segélyre 3.00 
ftarey István, Cincinnati, O., általános segélyre 
Br. Kuthv Zoltán, New York, N. Y., általános segélyre 
Csontos Mihály, New York, M. Y., általános scgélyija 

Phelps street. 

KIADÓ. 
2 igen szépen berendésett bú

torozott szoba külön bejárattal, 
villanynyal, fürdőszobával, két 
villamos vonal közvetlen közelé
ben kiadó. Tudakozódni ezen a 
két címen: Mr. Darázs, 802 South 
a ve., vagy a lakáson, 14£0 South 
ave., Youngstown, O. 

& 
336 W. FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, OHIO 

5.00 
3.00 
1.00 
1.00 
2.00 

l^bián Mihály, (Cleveland, Ó., általános segélyre \ 
mdos Sándor, Ferris, Pa., általános segélyro ^ 
^férhovay/Segélyegylet líH-ik fiókja, Juliász Kál|Bttáil, tÍtlcár 

utján, Ressfoíd, O., általános segélyre , 5J.57 
Könylia Péter, JámiiMJtt, Jiich.^általános segélyre ^ 4 00 

Általános segélyre $328.57 
<tfcick Náutó, Cleveland, O^, Wiener Ignác számára, Stretensk, 10.00 
ifaskó József, Nfew Yöík;"K.7^,^2a^öÍ! Istváll S&ámáraí 

Atchinsk, - 20.00 
tiszt. Székely Sándor, Bionsvifle, Pa, Szilva Ferenc, tiszt,r 
.' Krasnaja Jiieeka, , ^ . J0.0Ö 

4|erlits Sándor, Akroft, 10, ^jfiits Alajos baduagy Bsjá^iára,^. 
•"v Pervaja Riccska, 
Oseprega János, Cleurtieid, Pa., Cserbs Ferenc hadnagy szá

mára, Nikolsk-Ussurisk, o 
^kzh Kovács Béla, "Wallingfgrd, Conn., Székely Sándor tíslt 

számára, Nikolsk-Ussurisk, 10.00 
ürbán János, New York, N.: X., Petrenkó János, kadett,-

'Atchinsk, ' •• • ^ y 10.00 
Urban Jánbs, fcew . N.^r^«ö«ke Alajos, Jrkuts|, 10-00 
Molnár János, Chicago, 111., Molnár Lajos számára, - 5.00 
Kohn Áron, Sehenetady, N. Y., Weisz Jenő számára, Nikolsk-

Ussurisk, ' 5:00 
8. Firestoné^Pittsbmg^Pa... Pái^os Jenő, kadett, saámárf»$; 
ék^-w^risk^^w^v m. 

& 2,' j , w,,. ,X 
* s l  „  -  '  -  V  '  

Friedman József 
magyar ügyvéd és kÖzjeg>£& 

202 Stunbaugfh Building, 
fcz Electric ihop felett 

Youngstown, Ohio. 
A magyarok minden ügyben 
bizalommal forduljanak hr czá 

West federal 

I G Y O N  

EiO • 
Éppen olyan 

ÜNNEPLŐRE VALÓ CIPÓK 
leszállitottan mérsékelt árakon, * legjobb anyagból készitve, 
$8 és $10 értékek, csak $7.95 

MUNKÁS C1PÖK 
kitűnő minőségű bőrből, tartósak, erős Ulpp&l, 
Rendes áruk $7, most csakN.. .. 

NAGY VÁLASZTÉK FIUK ÉS LEÁNY OK CIPŐIBEN 
LESZÁLLÍTOTT ÁRAKON 

GROSS 4 LIEBERMAN 
335 EAST FEDEEAL STEEET YOUNGSXOWü Q? 

"Jó cipők as egész családnak1* 
ts 

DB 

mint a 

J5"5 Minden más Gramofont Jaelyetteait. 
Elérkezett az i*lö, hogy 

bárki tulajdonosa lehet en
nek m boszélogéjmck $8.75-
érfc. Tekiiitsi" mog ezt a 'tt»ép 
j^éfMít. Ualiotta-e már, liogy 
bárki vehetett ijyen jó gé
pet í ilyen alacsony úrért? 
Nem iínnek sem lesz al
kalma soha, WIND 
mint most, MACHINE 
kogy. ily ol- TO LEFT 

!Í!iiiiIlii!il!lliii!!íl!l!ÍIIHi!l!lll!!l!i;ii!!í:ii!!ill!líli!^ 

Igsn koraíi lesz ez évbert: Április hó 4-én 

i meg Ruháját Most 
Ne várjon az utolsó percig, mint sokan tenni szokták 

' -.f • 
í Készit teáse ruháit ugy, aJ 

hofíy izlése óhajt.pa. Jótúl-• : 
luuk, hogy megízlel vagy 
pénzét visszaadjuk. • 

$5^.09 Sgli 

i- SUITS and OVERCOATS made to measure 

' 111 WEST FEDERAL STREET 
<* t- '.'TV. 
JSraccbM in Youngstown,1 Cleveland, Detroit, ToH<io» 

fiast Liverpool and other eltie*. * 

rbouograph 
és ot record 

csak 

•a-'Kii-it. JB 
4 •.11! 'lli* 

:!HMH ; i b1 ** 

cson > jussoit; 
hozzá. Ez a 
b S e s z é l ő  g é p  
ti n d k ivül 
e r^5 Ben ké
szült. Fiuifcse-
Ickc sz 'p. Ugy 
nagy, '* mint 
kis rekordo
kat játszik — 
Ttettőt egy
szeri felha-' 
z á s e a l .  
liJUig tiszta Világos u^, mint a drágább gépt>k|ifcíi. JV a gramofon jól 

. kézre esik és^- nem etrtiu4i akárhoví^ erdube, ^^Ututkro, ba* 
rutaihoz, egyszóval mindenhová. Mindenki, al;i haza Kp tíjtjcu egyet 
magával. Játszhatja a vasúton és a liajóu, inig odahaza nomcsuk maga, 
barátai és családja is gyönyörködni fognak liires énekesek nagy^'iü já
tékán. Ez a beszélőgép inegér legalább $lő-t, <-sak azért a<íjuk Wiey 
olcsó áron, mély olcsóbb, mint a gyári ár, liogy bemutassuk «;.»!. "M' aJt 
"000 darab ára «gyenkint .$8.73. Aki kivágja ext ,a h;idetect ép b'tsfeftbti 3 
rcndidéssel egyi'Ut, anuak ráadáüul adunk .5 lemezt. éx loT) itri TKl..fKSK;( 
INGYEN. Aki kettőt vagy többet rendel, aitíialí mintleíi H Jemo/t 
«s--200;tüj/**ld^ ftlöi-o, 
a JK>I^O^' ^íjöét^és' .élrtjya toí^>it ak^ft %Ü6et*f!á irtr;jkapja ar 
Esgckot a beszélögéjiekét a<Mue«ak Crriiaa^olrau • árídjrl:. hanoin portán s/ál; 

litjuk »z Kgyesiilt '.A-ftántok 6,s Canada 'Ut&tlett i-O'/Mn'.?' Cajaadaiiak én akiit 
nőni Amerikában lakiak, 'aHdjík a v^|Éiít el^rq. 'Soka. 30m lest tőhlij 
ily alkalmA, ívmMjf?! pr-'o+mal. * 
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, UNION PRACTICAL Co., 1065 tówaiskee Ave 
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