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Székely István felakasztotta ma> 
gát. >*- A székely magyarok áldo

zatkészsége. 

Ax unokatestvére, Szabó Lajos, 
Toledobaa meghalt. 

-Február 26-án reggel nagy meg
lepetés várta a .Jefferson street 
140. számú ház magyar lakóit. A 
házi asszony a kis sandiban hal-
vn találta az egyik lakóját, a Csik 
megyei Csik-Csics£rbe való Szé
kely Istvánt, aki a nadrág szijára 
akasztotta fel magát. 

A házban három magyar ember 
lakott egy szobában, akik mit 
sem sejtettek Székely sötét ter
véről, bár feltűnt nekik, hogy ba1-
rátjuk az előző este nem jelent 
meg a vacsorán. Tgaz, hogy azt 
mondta, hogy dolgozni megy, de 
azt hitték, hogy tréfál, s igy nem 
nagy ügyet tetettek a kijelenté
sére. 

Mikor hire ferjetSt Öngyil
kosságnak, |} megboldogult 'két 
barátja, akik dolgozni mentek a 
gyárba, azonnal visszatértek a|di lakására, ahol Bogár Lajos to-

Sulyos csapás ®érte Csépke Ba
lázs közismert; honfitársunkat, 
mert a Szabolesf megyei Rétköz-
berenesről szármpzó unokatestvé
re, Szabó Lajos, |rossfordi, O., la
kos, két évi nehejz szenvedés után 
a toledoi kórházban meghalt. 

A megboldogult 1878-ban szü
letett és a régi amerikások közé 
tartozott. Két fa előtt tiidőbaj-
ba esett és állapota olyan rosszra 
fordult, hogy rossfordi lakásáról 
a toledoi kórházba vitték, a hol 
gondos ápolásból volt része, 
azonban a betCfiség annyira le
győzte a különben erős szerveze
tet, hogy az orvosok lemondtak 
minden reményről. A jobb sors
ra érdemes ember február 3-án 
meghalt a kórházban, a honnan 
Illatinger toledoi temetésrendező 
kiszállította a. tetemet a megbol
dogult test vérbátyjának rossfor-

PUSZTITÓ LÁNGOK. 

Az elmúlt szombat este kilenc 
óra tájban erős csilingelés verte 
fel a youngstowni tűzoltóságot. 

Csakhamar kitudódott, hogy 
Coitsville Centerben, a Riczo 
György-féle birtokon tiisf van, 
abban a házban, a mely most Mig-
léez Mihály, ezelőtt youngstowni 
lakos, tulajdona. A tűz a máso
dik emeleti lakásban ütött ki és 
oly rohamosan terjedt, hogy mire 
a tűzoltók megérkeztek, bizony 
kevés menteni valójuk akadfv 

Migléczék'megmentették, a mit 
lehetett, de a kár igy is 5000 dol
lárra tehető. A tiiz oka ismeret
len. 

lakásra, ahol megdöbbenve győ
ződtek meg a szomorú valóságról. 
Mivel csak egy dollár és 65 cen
tet találtak a zsebében, azért el
határozták, hogy összeadják'a te
metési költséget. A temetés ren
dezésével Varga Gábor közismert 
east youngstowni lakost, a meg
boldogult jó barátját, bizták meg, 
aki ezelőtt is fizette Székelv he-

ledoi magyar református lelkész 
megható beszéd keretében búcsúz
tatta el szerető övéitől. 

- Halálát gyászolni fogja neje és 
Kálmán fia, akik az ó-hazában 
laknak, itt pedig Szabó Mihály 
testvérbátyja. .»Csépke Balázs 
unokatestvére és nagyszámú ro
kona siratja a sok jóbaráton és 
ismerősön kiviil. A megboldo-

lvett az eeryleteket, amig a sztrájk .; gult tagja volt u toledoi reformá-
ki nem ütött. Akkortájban Szé- tus és lutheránus bs. egyletnek. 

azonban az egylettől járó pénzt 

NAGYBIZOTTSÁGI GYŰLÉS 

Felkérjük a Nagy bizottság ösz-
szes tagjait, hogy a folyó hó 7-én, 
azaz n^st vasárnap este a Kossuth 
Körben megtartandó gyülésünkön 
okvetlen megjelenni sziveskedje-
nek. A márciusi ünnepély vég- j 
leges elintézéséről lesz többek kö- j 
zött szó és igy kivánatos, hogy {vojt 

ezen a gyűlésen az összes egyházak 
és egyletek képviselve legyenek. 
A gyűlés pontosan este 8 órakor 
kezdődik. 

Szives üdvözlettel: 
Habodász Gusztáv, elnök. 
Neményi Miklós, titkár. 

kely kimaradt az egyletekből s 
f«rv a barátaira hárult az eltemetés 

költséges feladata. A megboldo-
az özvegy és gyermeke támogatá
sára haza fogják küldeni, igy te-

u]t east youjitfstowni öt.ió bar£t~|ilát a rokonok és ndták 
azonnal érintkezésbe lépett a 

Clevelandban lakó négy jó ba
rátjával. akik nem gondolkoztak 
és nem beszéltek, hanem a széke
lyeket jellemző magyar szíves íW-
retettel össze is szedték a szüksé
ges pénzt. 

Szekelv Tstvánt Csik-Csicserben 

össze a temetés költségeit. 
Az adakozók névsora a követ

kező: Csépke Balázs. East Youngs 
town, O., 50 dollár, Szabó Mi
hály, Rossford, 0„ 50 dollár, Sza 
bó Antal, Rossford, 0., 35 dollár. 
Szabó Gábor, Vas István és K. 
Szabó Gábor rossfordi lakosok 

négy gyermeke fogja siratni. A í frjwkint 10 dollár, Tarjáni Sá-
felesége 1914-ben már meghalt. 
A gyermekek közül a legidősebb 
18 éves fiu, a legkisebb nedig 3 
éves leány. A megboldogultat 
Várlaky Sándor római katholiVus 
plébános temette el a Szent Tst-
ván templomból, mert Székely 
nem volt tiszta elméjű és igv az 
egyház szabályai szerint el lehe
tett temetni. A megboldogult a 
mértéktelen ivás áldozata volt és 
igy sorsa még nagyobb szánalmat 
keltett. 

A temetés rendezése és az ado
mányok összeadása körül igen so
kat fáradoztak: Varga Gábor. 
Búzás Ferenc, Mihály Károly, 
Kelemen Mihály, András Tstván, 

Kovács Gyula éast youngstow
ni, azután: Szabó József, Szabó 
Ferenc, Tamás Antal és' Búzás 
Dénes clevelandi lakosok, a kik 
megérdemlik a legmesszebb menő 

' dicséretet. 

VERHOVAY TAGOK! 

muel. East Youngstown, 0„ 10 
dollár. Adakoztak még a követ
kező rossfordi lakosok: Szuhay 
Gábor 6, Vas Ferenc 5, Vincze 
András 5. Kriston Lajos 5, Kele
men Balázs 5, Szabó András 5 
Gál Sándor 5, Zsegrovits Károly 
3, és Szántó Mihály 2 dollárt. 
Adott még Charles Bolt, a bósza 
14 dollár 50 centet, és végül az 
egylet is kiutalt 14 dollárt, ugv. 
hogy az összes .adakozások 244 
dollár 50 centet tesznek ki. 

A ravatalra koszorúkat helyez
tek: Szabó László és neje, Orosz 
Mihály, Csépke Balázs és család 
ja, Márton György és családja. 
Szabó Antal és csaladja. A szives 
támogatásért és pártfogásért há
lás köszönetet mond a megboldo
gult batyja, Szabó Mihály, mert 
csakis ezen a réven volt lehetsé
ges az, hogy az egylet részéről já
ró pénzt az özvegy és gyermeke 
az ó-hazában hiánytalanul meg
kapja. 

A Verhovay egylet 231-ik east 
youngstowni fiókjának tisztikar
ra már most felhívja a tagok fi
gyelmét a mááodik vasárnapon, 
vagyis március 14-én délután 2 

•ZÜZ MÁRIA EGYLET 
Kéretnek a Sziiz Mária egylet 

east youngstowni 4-ik fiókjának 
tagjai, hogy a vasárnap délután 
megtartandó gyűlésen lehetőleg 

Március 15v 

Serelem az egyletekhez és a ma
gyarsághoz, hogy március 15-ét 
mélté ^keretben ünnepelhessük 

• meg. 

Március ÍS-é$ már régen nem 
ünnepelte meg Youngstown ma
gyarsága. Az idén azonban em
lékezetes nappá kívánja tenni a 
nagybizottság, amely belátja, 
hogy minden alkalmat meg kell 
ragadnunk arra, hogy szerencsét
len Magyarország igazát az ame
rikai közönséggel megismertes
sük. Ezen ünnepélyek jóformán 
az egyedüli alkalmak, mikor 
számbeűi és erkölcsi erőnket az 
amerikai közöniégnek is bemu
tathatjuk. Ha valamikor, ugy 
MOST fontos, hogy a megnyilat
kozás mennél nagyobb arányú le
gyen. 

Ne tartson Magyarország jelen 
gyászos sorsa, kiöos vergődése 
senkit odahaza. 

Március Idusa soha sem volt a 
vig ünneplés napja. Emlékezés 

az mindig a népszabadság 
nagy eszméinek rövid életű dia
dalnapjaira. Reménykedés volt, 
hogy eljön az idő, mikor azok 
majd véglegesen megvalósulnak. 
Az emlékezésre ma éppen szülő
hazánk jelensorsa miatt nagyobb 
szükség van, mint valaha. Hi
szen csakis a mult emlékeiből me
ríthetünk reményt a jövőre. De 
az emlékezésnél is sokkal fonto-

A Kossuth Egylet választmá- ; sabb az idén az EMLÉKEZTE-
nya több tag kérelmére március TÉS, akkor amikor magyar fa-
14-én este 8 órai kezdettel rendki- j junkát a volt nemzetiségek állan-
•viili közgyűlés megtartását hatá-1 dóan vádolják és befeketítik, 
rozta el. Kéretnek a Kossuth | A reménykedésre is nagyobb 
Egvíef tagjai,'hogy erről a gvii-j szükség van, mint valaha. Mu-
lésről ne maradjanak el. A gyii-, tassuk meg, hogy rendithetetlenül 
lé« c41ja a-tiaztikftr ^gy^ tagjai- j bizunk a ztt ólefcere-
nak lemondása folytán megürülő : jében, amely diadalmaskodni tud 
állások betöltése és az egylet jö- minden balsorson. Ez az életerő 
vőjének megbeszélése . a múltban az egész emberiség civi-

A választmány nevébon lizációjának védbá.styája volt. 
Molnár Mihály, elnök. Igyekezzünk megértetni az ame-
Neményi Miklós, titkár, rikai vendégekkel, akiket a nagy-

— bizottság ez alkalomra meghi-
SZENT ISTVÁN EGYLET vott, hogy ugyanez az életerő ma 

— is és a jövőben is képes lesz az 
A Szent István egylet tagjait emberiséget szolgálni. Azok, a 

ezennel^ felkérjük, hogy a vasár- kik Magyarország ellen törnek, 
nap. március 7-én, délután pont 2 az embériség java ellen cseleksze-

MUNKA VISZONYOK 

EÖSSUTH EGYLET 

A nagy szén hiány következté
ben u munkaviszonyok nem • a 
legjobbak voltak a hét folyamán 
és a mult hét végén a youngstow
ni iiagy acéltelepeken. A Republic 
Iron and Steel Company kényte
len volt a Bessemer és Brown Bon-
nell telepeket a mult hét végén 
lecsukni, a Sheet and Tube tele-
poiiv is alig dolgozhatnak félorő-
vel. ; 

A szénhiány, mely egyre na
gyobb és nagyobb lesz. valamint 
aZ üres káré hiány az oka a meg-
rosszabbult munkaviszonyoknak. 
Sok magyar ember nem dolgozott 
a héten és a bankok, valamint 
hajójegy irodákban nagy volt az 
érdeklődés hajójegyek iránt, da
cára annak, hogy odahazulról 
igen rossz viszonyokat jelente
nek. 

Sok embér fázott a hét elején, 
mert házi fogyasztásra nem ju
tott elegendő szén. A kemény 
té|í következtében azoknak a kész
lete is elfogyott, akik még mult 
nyáron gondoskodtak szénről. 
A szénkereskedők csakis azoknak 
adnak szenet .akiknek egy darab
ka sincs a pincéjében. Az idő-
jóslás szíerint hatalmas hóvihar 
közeledik errefelé nyugat felöl 
és a vasutak, amelvek a mele-

Az A. M. Szövetség bizottsági gyűlése 
Országos gyűjtést határoztak el a szibériai hadifoglyok 
hazaszállitására,—-Március 21. és 22-ike a gyűjtés napjai* 

Április 1-én megjelen egy angol nyelvű folyóiratnak első 
száma az amerikai közvélemény felvilágosítására. v 

Március 15-ike, a magyar békeszerződés aláírásának napja.. Juliim 
4-ike, Szent István napja, Labor Day, október 6-ika és Thanks

giving Day szövetségi napoknak nyilváníttattak, hogy 02 
amerikai magyarság alkalmat találjon arra, hogy a 

Szövetség munkálkodását anyagilag pártolja. 

JEGYZŐKÖNYV. 
Felvétetett az A. M. Sz. tisztika

rának és 24-es' bizottságának 
1920. február 26-án, Youngstown-
ban, O., a Kossuth Kör helyiségé
ben megtartott gyűlésén, amelyen 
jelen voltak: Y^rga Hugó, alel
nök, Cleveland, TW. Pessenlehner 
j^ntal, titkár, Youngstown, Bokor 
Jenő, pénztárnok, Cleveland. Mi
hók Sándor, jegyző, Youugstown, 
Kőrösfőy János, ellenőr. Alliance, 
főt. Komporday Ágoston, Toledo, 
főt. \^rlakv Sándor, Youngs-
Youngstown, Habodász Gusztáv, 
Youngstown, és Dr. Földes De
zső, Cleveland, bizottsági tagok. 
Vendégképen megjelentek és el-

kebbre fordult idő következtében 1 nöki engedélyivel a tanácskozás-
kezdtek magukhoz jönni, való
színűleg ismét nagy forgalmi za
varokkal tesznek i kénytelenek 
megküzdeni. 

Pedig az acéláruk iránt óriási 
a kereslet. A ítél folyamán két 
tíj acélfeldolgozó gvár készült 
XeWton Falls és Xilesban, mind
két városban másik Íjét uj gyár is 
épül, a héten pedig hozzákezdtek 
rpy— uj 
Hubbardhan is. 

ban résztvettek: Friedman Jó
zsef, Xeményi Miklós. Vaskó Fe
renc, Omeisz Károly, Brogli Tg-
nác. 

Varga Hugó elnök megnyitja 
az ülést, amely után felolvasták 
a mult ülés jegyzőkönyvét, ame
lyét elfogadtak. 

Dr. Pessenlehner Antal beter-

ji böiry képessé tétessék arra, bogy 
* magyar faj érdekében hatható* 
munkát fejtsen ki. Javaslatát el
fogadták és a titkárt utasították, 
hogy ebben az iigvben lépjen a 
jelen nem levő bizottsági tagok
kal haladéktalanul érintkezésbe,; 

A gyűlésen megjelent Friedman 
József, aki felemlítette, hogy 
titkárral és a youngstowni nagy
bizottság elnökével levélben é* 
élőszóban folytatott eszmecsere 
alapján érintkezésbe lépett a neir 
yorki Jewjsh Relief Committeeval 
a szibériai foglyok hazaszállításá
val kapcsolatban és hogy egyelő
re még végleges Ígéretet az egye-' 
sülét állásfoglalásáról nem tehet, 
de az minden látszat szerint ked
vező lesz. Említette, hogy neh Mi
nap múlva ez ügyben valószínű
leg Xew*Yorkba utazik. A bizott
ság titkárt, mint az ügy előkészí
tőjét és_ alapos ismerőjét, felha-' 
talmazza, hogy. amennyiben szük
séges, Friedmant kisérje el XeW 
Yorkba. 

Varga Hugó alelnök javasbTJja, 

• v 

jesztette titkári jelentését. amel\^-al*ö^y a titkár, kezdeményezne ' 

VERHOVAY 108. riai hadifoglyok megmentése az 
' amerikai magyarságnak erkölcsi 

Előzetes értesítés, a tagok különös i kötelessége és kérte a megjelen-
f igy elmébe ajánlva* iteket, hogy ezt az ügyet hozzák 

| tető alá. ismertette a Veres Ke-
Felhiyjuk a Verhovay Segély- reSzttH folytatott levelezéséjt ós 

s é í r  helyzetére é s  s ü r g ő s  t e e n d ő k -  :  b o d a s z  ( í n s z t á v  j a v n s o i j « i .  h o g y  

re. Hangsúlyozta, hogy a szibé- «H«podjanak meg egy gyűjtési 
napban, de végül ugy határozta^ 
hogy a gyűjtést március második 
felében tartják meg és az összps 

I 

Irakor kezdődő rendes havi gyii- teljes számban jelenjenek meg. 
Wsre, amelyen a fiók delegátust 
fog választani a clevelandi kon
vencióra. Ugyanekkor a kon
venció elé kerülő egyéb ügyeket 
is meg kell beszélni. Más fontos 
ügyek is szóba kerülnek. s 

A HÁBORÚ KÖLTSÉGE 

A háború az Egyesült Államok 
nak 22 billiójába került, vagyis 
Ugyanannyiba, mint Ausztriának 
és Magyarországnak együtt. Ez 
összeg azonban elenyésző, ha ösz-
siehasonlitjuk a 168 billióval, a 
ttyihe a háború a? egeS|j vitáiguak 
|erült. 

A gyűlésen igen fontos tárgyak 
kerülnek megbeszélésre és tekin
tettel arra, hogy az idő most mái-
jobb; kivánatos volna, ha mi»<*A" 
tag jelen voln a. 

A tisztikar nevében 
JíUkovszky Pál, elnök. 

ARAN YKI VITEL 
. yk'few yorki vámhivatal jelen
tése szerint a mult év decemberé
ben sokkal több aranyat szállítot
tak külföldre, mint az előző év
ben. Az 1919 decemberében ki-
szállitótt arany értéke 23,246,193 
dollár, mig a megelőző évinek, 
értéke $935,950 volt. 

órakor megkezdődő rendes havi 
gyűlésre okvetlenül jelenjenek 
meg és ha csak lehet, hozzák ma
gukkal könyvecskéjüket is, mert 
uj pénztári titkári könyvet nyi
tunk meg. 

Kérjük a tagokat, hogy ne fe
ledjék el, hogy két haláleset után 
fizetendő be egy-egy dollár és ar
ra is kérjük őket, hogy a Hor
váth Dávid, néhai derék elnökünk" 
nek tiszteletből szánt megna
gyobbított haláleseti segély alól 
ne vonjá ki magukat, hanem hoz
zák vagy küldjék el ezt a pénzt 
is, amely Juhász János kezéhez 
fizetendő. 

A szülőket, akik # gyermekosz
tályba Íratták gyermekeiket és 
hatralekban vannak, kérjük, hogy 
ezt rendezzek, nehogy a szépen 
fejlődő gyermekosztály tagjai kö
zül gyermekeiket törülni lennénk 
kényszerültek. 

A tisztikar nevében 
Balaskó György, elnök. 

nek. 
A nagybizottság kéri as egyle

teket, akik most vasárnap tarta
nak gyűlést, hogy hirdessék ki 
az ünnepélyt, amely március 14-
én, vasárnap délután 2 órakor 
kezdődik a Kossuth egylet nagy
termében. A műsor kitűnő, ugy 
a magyar, mint az amerikai szó
nokok a legjobbak. Az ének és 
zeneszámok a napnak megfelelők. 
Március 14 egyszersmind szövet
ségi nap, legalább itt Youngstown 
ban. Az Amerikai Magyar Szö
vetség harcol az év minden nap
ján, hosry a magyarság igazát 
az amerikai közvélemény elé tár
ja. Az ünnepélyre szokás szerint 
beléptidij nem lesz. Mutassuk 
meg azon' amerikai vendégeink 
előtt, hogy hányan vagyunk. 

egylet 108-ik fiók tr.gjai figyel
mét, hogy a márciusi rendes havi 
gyűlést 2 óra helyett 1 órakor 
fogjuk megnyitni, .tekintettel ar
ra, hogy hogy a Xagybizottság* 
március 15-iki ünnepélyét 14-én 
vagyis vasárnap fogja megtarta
ni, kéretnek a tagok, hogy a gyű
lésen jelenjenek meg. 

Továbbá kéretnek^ a tagok, 
hogy ne a gyermekeket küldjék a 
gyűlésekre, hanem jelenjenek 
meg maguk vagy pedig valamely 
taggal küldjék be a havidijaikat 
a uyugtakönyvvel Együtt, hogy 
ezáltal a pénztárnoknak segítsé
gére legyenek, és pedig azort ok
nál fogva, hogy rövid időnk lesz 
a rendes havi gyűlésen a delegá
tus választásra, igy március 20-án. 
szombaton este 7 órai kezdettel 
rendkívüli gyűlés tartatik, ame
lyen csakis a delegátus választás 
és az alapszabály és a konvenció
ra való ügyek lesznek tárgyalva. 

1000 ember kell ahhoz, hogy a ha- j íTzért kivánatos, hogy minden tag 
talmas terem megteljen. Legyen j ezen a gyűlésen megjelenjék. 
tele ez alkalommal. Mert tartó-' A tisztikar nevében 
zunk hazánknak avval, hogy meg-1 Debrovszki András, elnök, 
jelenjünk. i Hoffer András, titkár. 

ö i'—tQi—3 Szende Béla Színtársulata l£=3öl==>] ö 
HELTAY MIKLÓS, rendező. SZENDE BÉLA, igazgató. KAUTZ ISTVÁN, karnagy. 

1 9 2 0  M á r c i u s  h ó  6 - i k á n  
szombat este 8 órakor 

YOUNGSTOWNBAN, A KOSSUTH KÖRBEN 
Szinrekerül Rákosi Viktor 3 felvonásos vig népszínműve: 

"Éjjel az erdőn" J# 
Helyárak: $1.40, $1.10 és 85 cent, a háborús adóval együtt. 

JEGYEK ELŐRE VÁLTHATÓK X SZOKOTT MAGYAR HELYEKEN . x • 

Ne mulassza el megnézni « remek olőjui&st, mert ennél szebbet régen nem látott. Értesítse it~ 
Mirőseit és hosza el őkét a színlelő&4isra, 

Selves megjelenését tisztelettel kéri SZENDE BÉLA, igazgató. 
•  n i  i  i . . .  i  .  _  i  - . i .  

ny*s díszletek! új jelmezek' Elsőrendű kiállítás! 

javasolta, hogy országos gyűjtési 
akció induljon meg mihamarább 
a sok ezernyi magyar hadifogoly 
megmentéséré. 

Kitért arra, hogy a magyar szü
lőhazán és a magyar fajon esett 
sérelmek ismertetésére és a köz
vélem é n y n ek meg vált oztat ásá ra 
helyesebbnek tartja egy folyóirat 
megindítását, mint az időnkint ki
adandó köriratok terjesztését. 
Kifejtette abbeli nézetét., hogy 
eredményes munkát csakis ilyen 
módon lehet végezni és hogy szük
séges, hogy a Szövetség tevékeny
ségével az amerikai magyarság 
közelebbről megismerkedjék. 

Közli, hogy a helybeli Commu
nity Chest részéről $1000-t esz
közölt ki az éhező magyarországi 
gyermekeknek. Tlabodász Gusz
táv youngstowni nagybizottsági 
elnök is eljárt ebben az ügyben. 

Bejelenti, hogy Dezső János. 
Bridgeport, Újhelyi Antal, Lorain 
és Tóth Sándor ref. lelkész, Cleve^ 
land, bizot&ági tagságukról le
mondtak: A gyűlés a lemondást 
elfogadta. 

Elhatároztatott, hogy a legkö
zelebbi bizottsági gyűlés Cl eve 
landban, május hó közepp táján 
tartassék meg. f 

részletek kidolgozását a titkárra 
bízzák. 

Xeményi Miklós a ''Xem, nem, 
soha" mozgalmat a Szövetség fi
gyelmébe ajánlja. Kívánja az 
együttműködést és a jelvénynek 
a Szövetség által való elfogadását. 
Titkár jelenti, hogy eddig ez ügy
ben mit tett. A dolgot függőben 
hagyták. 

P>okor Jenő pénztárnok jelen
tése a következő adatokat tartal
mazza : 
Maradvány 1910. dee. 15. $6,107.98 
Befolyt egyletek és egy

házak részéről 
Ma gánosoktól 
Pártoló tagoktól 
Adomtinvok 

335.50 
86.75 

lOO.fXj 
255.35 

Összesen $6.685.5^ 
KiadásokFizetések, iro

dabér, utazási költség $ 522.50 
Nyomtatványok 47.50 
Bélyeg és iroda felszerelés 50.94 
Magyarországi kórházak- > , 

n*k 6.000.00 

r"V 1 Összesen $6,620.9# 
MamtNány febr. 25-én $264.64 
Szibériai átutalásra van 46.00 

Összesen $310.64 
A következő pártoló tagok ft* 

iiettek: fíankv Bertalan $5, Leo
nard J. $5. Mrs. Hammond $5, 

Bokor Jenő - pénztáros megte-1 Xagy Antal $5. Zámbó MMiály 
szi jelentését, amelyet elfogadtak, $15. T)r. Firestone S. $5. Ilabony 

Titkár javasolja, hogy március . A. $5. Rev. Boehm Kárólv $5, 
ly-én. ' ' 

; * 

október 6-án és Thanksgiving j YiJmos $5. Mrs. M. fírünhut $5. -v 
da.vn, mint olyan ünnepnapokon. Adományok: Tamássy Pál, Ai- % 
amikor az ünnep jelentős-égét kap- jUance, O., $15, Konyha Péter $4, 3 
csolatba lehet hozni a mai Ma- j Krow Jenő $5, Clevelandi Szt. Jár f 
gyarország és népének áldatlan ! nos Oör. Kath. Betegs. és Lovag- í 
helyzetévél és azokkal a séiel-1 egylet műkedvelői köre $93. Ma- Y 
mekkel és igazságtalanságokkal.' gyar ref. egyház, Youngstown, 
amelyek a magyarságot a béke-1 $50, Hámory V. Gusztáv $50, Reaé* 
konferencia határozatai utján ér- j Testvérek $25. özv. Jí*neel JA- '* 
ték. mindenütt ünnepségek tar- j nosné $5, BÖlcsházi János 
tassanak, amelyeknek jövedelme | Balogh Gábor $1, Csernai Károljf' 
a Szövetségnek ajánltassék fel, $1, ifi. T9& Károly $1, , r> 

r K 4 ' t $ ' , 

Jq JS : 
¥ ** • 

* «• sfr* ** 
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