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NAGYBIZOTTSÁGI GYŰLÉS 

A szibériai gyűjtés ügye. A már
ciusi ünnepély. A gyüíés elintéz
te az összes részlet-kérdéseket. A. 

sajtó munkája. ! 

A , helybőli egyletek. M egyhá
zak Nagybi/.otl sápra az olmult. va
sárnap esto a Kossuth körbon 
gyűlést tartott, a melyen a kö
vetkező testültetek voltak képvi
selve : 

Szent György görög-katli. egy
ház: Vaskó Ferenc. 

Szent István bs. egylet: ÍTabo-
dász Gusztáv, Horváth István, Ba-
laskó György és Ozene Gábor. 

Verliovay 108-as fiók: Deb-
rovszky András, Hoffer András 
és Turner József. 

Kossuth Kör: Pély Ferenc. 
Petőfi Sándor bs. egylet: To-

mory István és Bendo György. 
Az Amerikai Magyar Szövet

séget dr. Pcssenlehner Antal tit
kár, a sajtót Mihók Sándor kép
viselte. Jelen voltak még Molnár 
Lajos (és Horaolya ÍTstVán mint 
vendégek. 

Habodász Gusztáv elnöki meg
nyitója után Mihók Sándor felol
vasta a jegyzökönyvet, a melyet 
elfogadtak. Mihók Sándor beje
lentette, hogy Major Dezső far-
relli, Pa., róm. kath. plébános 25 
dollárt, Bende György, E'ast 
Youngstown, és 
Youngst.own, 5—5 dollárt és Mrs. 
Masley, Torrington, Conn.-ból 1 
dollárt, összesen tehát 36 dollárt 
adtak a szibériai foglyok javára, 
amely összeget azonnal át is adta 
Hoffer András pénztárnoknak. 
Tomorv István jelenti, hogy az 
East Youngstownban székelő Pe
tőfi Sándor bs. egylet legutóbbi 
gyűlésén 25 dollárt, Márk Lajos, 
Youngstown, pedig 5 dollárt ad
tak ezen célra. Az általa gyűj
tött 30 dollárt szintén átadta Hof
fer András pénztárnoknak. 
£*íV Március 1 ivének mcgfírfflep-
Mtae került ezután sorra. A gyűlés 
elhatározta, hogy a Nagy bizott
ság levél utján fogja felkérni az 
egyházakat arra, hogy lelkészük 
a templomban kihirdesse az ünne
pélyt, amelyet március 14-én, va

le a lapok hasábjain, hanem fűz
zenek hozzá lelkesítő felhiválst is, 
hogy igy az eredmény nagyobb 
legyen. 

A gyűjtési kérdéssel kapcso
latban elhatározták azt is, hogy 
aki hajlandó a fenti két napon 
kolloktálni, az forduljon vagy az 
elnfikhöz, Ilabodász Gusztávhoz, 
707 Dollar Bank Building, vagy 
a titkárhoz: Neményi Miklóshoz, 
320 West Federal st., az Ameri
kai Magyar Ilirlap szerkesztősé
gében. Végül a gyűlés abban ál
lapodott meg, hogy ezt a gyűjtési 
mozgalmat a márciusi ünnepély 
lezajlása után fogja ismertetni a 
közönséggel. Ugyanakkor lesz 

•izó a "Washingtonba tervezett tün
tető felvonulásról is, amelynek 
Aszinéjét szintén felhozták a gyű
lésen. 

leteshez, aki körülbelül juniusig 
elvégzi megbízatásait odahaza és 
ismét visszatér majd Amerikába. 

Niles, Warren, 
Girard és környéke 

A SZIBÉRIAI 
HADIFOGLYOKÉRI 

Molnár Gizella, Molnár Ilonka 
és Téglás Albert, a nilesi, O., ma
gyar református egyház tagjai 
154 dollár 75 centet gyűjtöttek 

A youngstowni magyar reformá 
tus egyház népszerű lelkésze, Ge-

Som Tmro rend a y László, nemrégiben fel
kérte a Nilesban, JO., levő leány
egyházának három buzgó tagját 
névszerint: Molnár Gizellát, Mol 
nár Ilonkát és Téglás Alberetet 
hogy gyűjtsenek a hittestvérek 
között a Szibériában sínylődő ma 
gyar hadi foglyok javára. 

A kérelemnek a visszhangja a? 
a lö4 dollár és 75 cent, amely ösz 
szeget a három gyűjtő most hozott 
be Gerenday László lelkésznek, a 
ki szép szavakban köszönte mep 
dicséretes buzgóságukat. 
Alább mutatjuk ki a gyűjtéseket 

•pontosan feltüntetve a gyűjtők és 
adakozók neveit az adományo
zott összeggel egyetemben. 

Molnár Ilonka gyűjtése: 5—5 
dollárt adtak-: Klein Izidor és Jó-
esák Mihály, 4 dollárt adott Mol
nár Péterné, 2—2 dollárt adtak: 

lik litván és Molnár Jó/.set 
összesen: 38 dollár 25 cent. 

Téglás Albert gyűjtése: 5—*> 
doll'rt a;ltaV : Téglás Albert, V»i 
s/i Zsigmond, Kiss József, Csu
hák József ,5> Móritz Albert, 3 do 
lárt. adott: 'lóttíPál, 2—2 dollárí 
adtak: Gajoos Mihály, Kovár.\ 
János, Siska János, Derczó Tstv.'üi 
és Kudary Pál, 1—1 dollárt ad 
tak: Hajon- János, Joó Már* on, 

•loe Csontos, Gacs Mihály, T-it! 
Pál, Gögös József, Prebus Mihály, 
Mrs. Joe Scamber, Bényi K. Jó
zsef, Prebus László, Samu János. 
Bakó János, Frank Tenke. össze
sen 51 dollár. ' 

A három gyűjtés végösszege 
lehát 154 dollár és 75 cent. 

Gerendav László a fenti össze 
get azonnal átadta dr. Pessenleh-
ner Antalnak, az Amerikai Ma-
gyár Szövetség titkárjának, aki 
azt a pénztárnokhoz juttatta.' 

Az újságokból mindenki tudja, 
hogy az A. M. Szövetség felhivá-
•sára e hónap 21-én és 22-én álta-

1 ános gyűjtés lesz a Szibériában 
iinylődö magyar hadifoglyok ha
zaszállításáért. Minden magyar
lakta városban és telepen fognak 
3rrc a célra gyűjteni azok, akik-
iek van szivük és néni feledkez
nek el arról, hogy majdnem min
ién amerikai magyarnak van ro
kona vagy hozzátartozója a szi
bériai foglyok között. 

A három lelkes és derék nilesi 
honfitársunk gyűjtését. ehhez az 
ilaphoz csatolja a Szövetség, a 
mely a gyűjtési kampány befeje
zése után' előreláthatólag szép 
eredményről fog beszámolni, ha 
magyar testvéreink a sui^ükre és 
eszükre hallgatnak! 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Ezennel kifejezem legmélyebb 

tiszteletemet és köszönetemet a 
Szent István egylet tagjai és tiszt
viselőihez, azért, mert elhunyt ro
konom, Baradics Lajos után ne
kem járó 207 dollárt hiány nélkül 
és pontosan .kifi?ettéjc kezeimhez. 
A Jhaláleseti összegből elismeré
sein jeléül 10 dollárt adományo
zok az egyletnek és ajánlom hon
fitársaim figyelmébe, hogy csat
lakozzanak ehhez a magyar egy
lethez, amelynek tagsága kötele
zettségeit pontosan teljesiti és a 
melynek működése valóságos ál
dás a magyarságra nézve. 

Tisztelettel Oláh Gé2a. 

MAGYAR TEMETKEZÉSI 
VÁLLALAT 

A napokban kezdte el működé
sét a Molnár Undertaking Com

pany eég neve alatt egy magyar 
temetkezési vállalat, amelynek 
tulajdonosai közismert magyar 
emberek, mint Molnár István, Mi
hók András és Timár György. Az 
uj vállalat minden tekintetben 
megérdemli a magyar k'özönség 
pártolását. ígérik, hogy előzé
kenyen és jól szolgálják ki azokat, 
akik szolgálataikat igénybe óhajt
ják venni és hogy áraik oly mél
tányosak lesznek, hogy mindenki 
beláthassa, hogy csak a tisztessé
ged haszon elvét követik, nem ugv, 
mint mások, akik a szegény ember 

Pénzküldés 

12 Bessemer st., Youngstown, O. | bőrén akarnak meggazdagodni. 

HANKÓ M. GYULA E HÓ 
VÉGÉN HAZAUTAZIK 

A volt youngstowni református 
lelkész egy nagy detroiti bankcég 

megbízásából Magyarországba 
megy. 

sárnap délután 2 órai kezdettel I István, Henry Casy, Un-
fatrtanak meg a Kossuth Körben 
és a melyen persze nem lesz be-
léptidij. 

Pénztakaritás szempontjából 
plakátokat nem csináltat a Nagy-
bizottság. Minden résztvevő kap 
egy-egy kis jelvényt, amelyet To
morv István fog elkésziteni és Ba-

. laskó György, valamint Bende 
György segítségével fog a terem
be jövők kabát jára tűzni. A gyü-
Mn megállapította a végleges pro-

« grammot is, amelyet lapunk más 
helyén közlünk. . 

Mihók Sándor bejelenti, hogy 
ax American Relief Committee 
for Hungarian Sufferers levelet 
intézett hozzá, amelyben tudatta, 
l|t>gy a magyar ügyek vezetője, 
l^ilágyi Endre, yonkersi, N. Y., 
léeformátus lelkész a "közel jövő
jén a vidékünkön fog járni és 
szívesen eljönne ide is, hogy a 
ííagybizottság előtt ismertesse a 

. gyermekek javára, most folyó 

gár Testvérek és W. L. Ne ven 
seh wander, 1 dollár 25 centet 
adott: névtelen jóttevő, 1—Idol 
lárt adtak: Molnár Hona, Vere.« 
István, Szávó Lajos, Szabó János, 
Molnár József, Molnár Ferenc 
Hallók János, Csóti József,. Sza
bó Ilona, Rácz István, Tarkányi 
Mező Károly, Parászka Mihály, 
Tácsik Ferenc, Sohajda Balázs, 
Tócsik Ferenc, Sohajda Balázs, 
Hallók Sándor, Kovács Ferenc, 
Frank Jakab, John Cótka, Vol
tinger Tstván, Gögös Pál, Nagy 
István, Gyöngyösi János, Kudari 
József, Tutor Balázs, Tutor Ist
ván, Csala Péter, A. N. Thorp, 
F. E. Jones, ~W. C. Campbell, W. 
Z. Thomas, Mrs. Dr. Smith, Ethel 
Iladly, II. M. Unger, Ludwig 
Sahm, Dercó János. 

50—50 centet adtak: Téglás 
Pál, Rácz János, Tarak János. 
Szacska Mihály, (^?o. Emánuel, 
E. S. Tornsmoier, Miss A. Gilbert 

gjyüjtést. A gyűlés, tekintettel ^ ̂ r' ̂ ní?hinder. 25 eentet adott: 
aífra, hogy a szibériai hadifog- ^ '^(IP Sándor. összesen 65 dollár 
tyok javára március 21. és 22-én tent. 
országos gyűjtés lesz, Szilágyi Molnár Gizella gyűjtése: 5 dol-
Undrét más alkalommal szívesen :  Kajtár István, 2—2 

j / C>*r 

fogja látni, nehogy most a két 
gyűjtési akció, egymást meghiú
sítsa. V, 

Dr. Péfcsenlehner Antal jelenti, 
hogy a Szövetség az újságok ut
ján felkérte az amerikai magyar
ságot arra, hogy március 21. és 

-én rendezzen gyűjtést a szibé
riai foglyok hazaszállítása javá
ra. A tárgyhoz Debrovszky And
rás, Tomory Tstván, Pély Ferenc, 
Homolya István, Mihók Sándor, 
Horváth István és Habodász Gusz 
táv szóltak hozzá. Hosszabb, 
megfontolt vita után egyhangúlag 
elhatározták, hogy a Nagybizott
ság felkéri az összes amerikai ma
gyar lapokat arra, hogy támogas
sák a Szövetséget nemes eélu, em-
Jiersegitő munkájában és ne csak 
jfc Szövetség közleményeit adják 

dollárt adott: Kiss Károly, Kun 
Mihály és Száva G. Jánosné, 1 dol
lár 50 centet adott: Mankó Jó
zsef, 1 dollár 25. centet adott: 
Molnár Gizella. ' 

1—1 dollárt adtak: Oláh János, 
Fenyő Tstván, Mike Petro, Rebák 
Miklós, ifj. Jakubát János, Sor
bán József, Jakubát János, Sza
bó János, Vincze Miklósné, Graef 
Béla, Jládu Tstván, Csontos Ká-
roiy, Rátz Antal, Kelemen Jó-
zsefné, Palkó Gyula, Radancsi 
Miklós, Magyari János, Katona 
Károly, Szűcs Sándor, Florence 
Lupsa, Molnár Sándor. 

50—50 centet adtak: Dobróka 
Pál, Fazekar. Albert, Kukó And
rás. Jakab Boriska és Czika Fe 
rencné, 25—25 centet adtak: De
alt Lukáesné, Dankó Mihály, tic-

A héten itt volt ismét körünk
ben Nt. Hankó M. Gyula, aki a 
youngstowíií magyar református 
hitközségnek 11 éven át vezetője 
volt. Hankó tiszteletes búcsúzni 
'ött ide, mert március hó vígén 
hazautazik. Sok magyar ember, 
leginkább detroitiak, felhasznál
ják az alkalmat és a tiszteles úr
ral utaznak, mert ő mint ameri
kai polgár gondjukat viseli majd 
az uton. 

Hankó tiszteletes fontos dolgok
ban utazik az országba. Magával 
viszi sok-sok magyar ember meg
bízatását. Leveleket, okmányo
kat visz magával. Ügyeket intéz 
el odahaza. Ezenkívül elvállalta, 
hogy kihozza az országból sok 
amerikai magyar családját. 

Hankó tiszteletes meglátoga
tott a szerkesztőségben és elmond
ta, hogy nemcsak a mai Magyar
országon fogja megbízatásait el
végezni, hanem mint amerikai 
polgár ellátogat Magyarország
nak azon részeibe is, ahol most j 
iflegenek tartják az országot meg
szállva és megbízatásait ott is 
pontosan teljesiti. Youngstown
ban aligha van magyar ember, a 
ki ne ismerné Hankó tiszteletest 

sokan a youngstowni magya
rok közül megbízták ügyekkel és 
családjuk kihozatalával. Vasár
nap, amikor itt volt, több ember
rel tárgyalt a tiszteletes és min
denkinek megígérte, hogy a meg
bízatást pontosan és lelkiismere
tesen fogja teljesiteni. Egyszer
smind kijelentette, hogy még haj
landó megbízatásokat elfogadni 
Youngstown és környéki magya
roktól, ha azok még legkésőbb jö
vő hét közepéig hozzá fordulnak. 
Cime: Hankó M. Gyula, Bolla & 
Sons, 2218 Jefferson ave., Detroit, 
Mich. A tiszteletes ugyanis most 
ennek a régi és becsületességéről 
jól ismert detroiti hajójegyirodá
nak és banknak a bizalmi embere. 

Részünkről csak ajánlhatjuk 
azoknak, akiknek sürgős elintéz
ni valójuk van odahaza és azok
nak, akik családjukat biztonság
ban akarják Amerikába hozatni, 
/bogy forduljanak Hankó tiszte-

#=>HAZAI ÜGYEKET-
pontosan és szrökszorüen végzek és az okiratok jogérvényes kiállítása 

ntAn a konzulátus által hitelesit.t.fitem. 

Youngstown és környéke 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított útleveleket, valamint a vele járó távozási engedélyt (permit) 
megszerzem. Tehát ebben az ügyben is teljés bizalommal fordulhatnak 
hozzám. « 

Pontos óim: 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO 
BOOM 6. 

Automatic telefon: 78762 Bell telefon: 431 

a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYEK 

* leggyorsabb és a tárapáfok Utal 
%ott áron. 

ÚTLEVELEK 

és az utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

Wick Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Youngstown, Ohio 

'IFWRTTCVL^R-CLOTMKS POR 

J;;!£sos ruhiik jú íYrf ial; nnk 

C»nált».«a Hálunk Ruháit ^ 
A mi jotfillúsuuk: 

*'Teljes megelégedettségé • 
vogy a pénz vissza." 

A mi üzleteinkben mindig a legnagyobb választékot találja, a 
legjobb értékeket és legújabb divatokat. Az árak mindig a lehető 
legalacsonyabbak, HA tekintetbe vessük AZ első osztályú minőséget 
és munkát, melyet szolgáltatunk. 

lMMIIIIlMfllllli!!il!llll!lllll!llllllllll!IM iM^iiiÜlülíiiÜüllüüIIilllllllülllllllil 

A. L. & E. REES 
Bell. 804. FÉNYKÉPÉSZ. Auto., 6629. 

143 West Federal Street, Youngstown, O. 
Nagyított képek, családi képek, lakodalmi felvételek, post&kartynfc r 

Elsőrendű munka, mérsékelt ára'í 
ililüllíllllllllül!! I!ÍU ufl 

Rózsák 
és mindenféle 
élővirágokból 
állandó raktár: 

33 E. FEDERAL STREET 

Diszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésekre és 

Temetkezésekre. 

YOUNGSTOWN, OHIO 

A mi üzleteink-, 
Pittsburgh 

Yonngstowu 
Oanton 

East Liverpool 

yC&muI ul &71G 

17-19 West Federal Street. 

A mi üzleteink 
Cleveland 

Akron 
New Castle 

Lorain, Niles 

I 

E l a d ó  

HA ORVOSI RECEPTJE VAN, hozza gyógy, 
szertáramba, hol lelkiismeretesen lesz kiszol-

gálva. v 

MA DIANA SÓSBORSZESZRE, PIÓCÁRA vagy 
bármily gyógyszerre avagy SZÉPITŐSZER 

ESE szüksége van, keresse fel patikáim bármelyikét. 

iV f' 

CHICAGO AVE--4 szoba és fürdőszoba, jó furnace-szel, 
cementezett pinee, gáz és villany, fúrt kut és ciszterna, Oak 
Hill és Hillraan aveouek között. Lot 50x129. Ára csak $3900. 
Lefizetés $1,200. 

CHICAGO AVE.—4 szobás és fürdőszobás cottage, min
den modern berendezéssel. Lot 50x12'). Ára $4,200. Köny-
nyü fizetési feltételek. 

BROWNLEE AVE.—Jó ház, hat szoba és fürdőszoba, 
keményfa padlók, gáz és villany, jó garage. Lot 50x150. Ára 
$f!.400. KÖnnvü fizetési feltételek. 

STOP 14 POLAND AVE. 8-ik utca—Két 5 szibás ház ki-
tnő karbán. Lot nagyság 50x150. $1000 lefizetés, a többi 
mint rent. 5 perc gyalog n Sheet and Tube vagy a Republic 
gyárhoz. 

Ed Campbell 
314-317 DOLLAR BANK ÉPÜLET YOUNGSTOWN, -O. 

Telefonok: Main 525—Automatic 4160 

^JRVOSI TA-NÁCSOT, bármily betegségben szen
ved, INGYEN ADUNK. 

Tessék a pontos számot megjegyezni. 

ÉBER'S PHARMACY 
311 WEST FEDERAL STREET 

A Shuman Furniture Co.-val szemben 

GOLDEN CROSS PHARMACY 
361 EAST FEDERAL STREET 

Youngstown, Ohio 

Ha családjának egy tagját elragadja a halál, ugy 

T E M E T T E S S E  E L  M A G Y A R  Á L T A L  

Most alakult meg a 

Legyen Takarékos 
Takarítson pénzt a varrógépen. Itt van néhány jó 

alkalmi vétel: 

$22.00 

126 EAST BOARDMAN STREET. 

Ennek a cégnek tagjai: MOLNÁR ISTVÁN, MIHÓK ANDRÁS 
és TIMÁR GYÖRGY, jó magyar emberek. 

DÍSZES KOPORSÓK OLCSÓBBAN, MINT MÁSHOL 
Gyors mentőkocsi éjjel és nappal. 

Kocsik és automobilok esküvőkre, keresztelőkre és minden más 
alkalomra jutányos dijszabás mellett. 

LEGPONTOSABB, LEGELÖZÉKENYEBB KISZOLGÁLÁS 

Pártolja a magyart! 
MONÁR UNDERTAKING COMPANY 

MOLNÁR ISTVÁN tizletveztt*. 

126 EAST BOARDMAN ST., YOUNGSTOWN, O. 
BELL, MAIN 928 AUTO., 6945 

Az üzletvezető az iroda felett lakik és a nap vagy éjszaka minden per
cébea a köíönség rendelkezésére álL 

Drop Head 
S i n g e r  . . . .  
Drop Hea<i 
Standard .. 
Drop Head 
M i imosota . . . .  
Drop Head* 
Wheeler & Wilson 
Drop Head $26.00 

$18.00 

$18.00 

$17.00 

m White . 

Ü Képessége szerint törleszthet. Szegest mérsé-
=! kelt áron végzünk. 'Nálunk mindenféle géphez való 
jg darabok és alkatrészek kaphatók. Gépeket javítunk. 

| White Sewing Machine Co. 
H 27 SOUTH PHELPS ST.—A városházzal szemben. 
B Boll Main, 3992 Auto., 79C40 
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