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t. ötéit ; '• 
Akinek helyén van a szive 

•* í-

Aitfrfe tm&a* haáiftfrljrtltfrv ,pfcy l«v4i, 
tunifoől tokán tanulhatnak. & \ 

hí 

ná a szerencsét Ion szibériai ma
gyar hadi foglyok szánandó sor
sát. A ki nem ismeri levélből, 
az ismeri az újságokból, de mégis 
sokan vannak, a kik Aég ma sem 
adtak még egy pennyt sem. Ta-
máskodó, kétkedő, hitetlen lelkek 
ezek, a kiknek többet ér at Tftea 
sartóon ternácskodó, tudatlan em
berek megjegyzése, mint a siró 
lelkű szibériai rab magyarok 
hörgő feljajdoiá§a. .i 

Minden alkalommal, a mikor 
valamilyen jótékony célra, adni 
kellett, csakis azok kritizáltak, 
mindig azoknak járt a szájuk, A 
kik sohasem adtak egy pennyt 
sem. Azok_ kiabálták tele áz 
egyszerű emberek fejét azzal, 
hogy iirak tf cigarettázzák a 
péiust, azok hazudták azt, hogy 
Szibériában nincsenek már ma
gyar foglyok,' azok miatt halt meg 
ezer és ezer., magyar katona Szi
bériában, Hífot megakadályozták 
a jószivii, de ingatag elhatározási 
embert abban, ho£y''adjon. 

Az* ilyen felelőtlen1 ^lelketlen 
emfrerek megfeledkeznek arról# 
hogy nekik is vannakf testvéreik 
vagy rokonaik Szibériában, a kik 
csakis azéit pusztultak el az éh 
ségtől és fagytól, mert az ameri-, 
kai magyarság nem segített raj
tuk: ngy, a. hogy kellett volna. 
És aki .még n\a sem hiszi el, hogy 
ez igy van, az majd^megtudja 4 
iiagy^ori közel jövőben. Épen most 
utazik egy; katonai küldöttség 
Magyarországból Szibériába, liogy* 
vis&za vigyék a foglyokat hazá
jukba. Ez a küldöttség most 
New Yorkban van, de augusztus
ban ismét itt lesz Amerikában és 
akk«r jaj és jaj a hitetleneknek! 

Bfcek az emberek magukkal hoi-
zák a Szibériában megfagyott, 
éhségtől meghalt,, agyangyötört 

Mty nines j^fomáii v^agyar £ megőrüli magyán* «ab katonák 
ember Amerikában'. ,au&i Se Md-1 tiévsof&t, Születési ?s illetőségi 

helyük feltüntetésével és akkor 
sok hitetlen, kétkedő, le'lkiisme* 
rétiedeipberíelkét fogja marcan
golni a vád, a miért nem adott 
akkori i mikor kérték, bogy ad* 
! ' " y .  •  i  - f i  - m -

ÉV*, n fí . Jf ^ * 'i 
'Ezefné^lfeH!Ímeretl(nSlgbe ét 

névteleliségöe burkolódzó embe* 
rekaek szól az a levél, a melyet 
Mihók Sándor kapott a napokban 
Olarkeville, Pa.-ból Gajdár Andfj 
rás magyar bányásztél, a ki l<t 
doilárt küldött a szibériai fogoíí 
magyar katoílak hazaszál'litásáff 
ra. Alább szószerint közöljük 
ezt a levelet, hogy elolvashass^ 
aiindeíiki, és meggyőződhessél^ 
rulá, hogy ööjdar Andrásnak hef 
íyén van a szíve, és az esze \á. Ot 
ném lehet mesékkel elbutítani, 
mert ő a "szivére és nem a but* 
mesékre hall gát, mint. sók jotift 
sorsa érdemes magyar testvés; 
rönk. . .. 

A le veiét, legközelebb 
bi nagy bizottsági gyűlésen be fo?: 

; ^.unk mutatni minden ér^eldőd^ 
nek. minden iW|Ítoi!taMs nléküt 

Jgen tisztelt Mihók ur: 
H Olvastam az újságból a Szi
bériából a véreink haza szállt 
tását, tehát én itt küldök 10^ 
azaz Tiz dollárt a haza szállí
tásra, mert én előttem az a leg 
nagyobb szívfájdalom azokra, 
akik odahaza várják az férjet 
az édes apát, a kik ruha és 
icenyór nélkül éheznek, szegény 
árvák. Tehát kedves magyar 
véreim én mint munkástársa
tok szívből fakadó könyekkel 
kérést bocsátok hozzátok, az 
tgész amerikai magyar mun
kássághoz, agyunk a felesleg
ből. Nincs máma az a mun
kás, a ki tiz dollárt ne adhat-

[ $a az véreink haza szállitásá-
" iára. Kedves Testvéreink, te-

j fyük meg ezt, ha megteszük, 
..akkor igazi magyarnak valhat-

|r juk magunkat. A ki pedig 
szükségben nem segit, az nem 
érdemli meg a magyar hont, 
nézük csak meg ők életüket, 
vérüket adták a magyar hazá
ért és szenvedtek mi értünk, 
Ugy harcoltak értünk, mint 
magukárt é3 mi itt ezreket ke
restünk és móst megyünk haza 
ft megmentett kész helyre vi-
Izük a szükséghez való pénzt, 

. Kedves testvéreim az nem ér
demli meg az magyar hont, a 
ki jótékony célhoz nem járul, 

v fe-2 idővel haza kerül és meg
kérdezik, mivel segiteted Ma
gyarországot, hány dollárt ad-
tál a szibériai magyar foglyok 
hazaszállítására semmit? meny-

>, nyit adtál a magyar gyermekek 
felruházására, semmit? mért 

„ nem szólsz semmit? befogjuk 
;
4 a szánkat? Vagy olyan1 em

berrel találkoznánk, a ki öt 
, jévtő). szenvedett hadi fogság* 
ivban, és megkérdené, ugyan 

, Vbltál e azon, hogy mink még 
gyermekeinket meglássuk? —-

' adakoztál csak egy dollárt is? 
'4 Nem? Tehát kedves testvérek, 

hogy szorítsunk kezet ezen test-
*1 > ;  i 

vereinkkel? tehát szé&yen ne-
künk haza menni az p hazába. 

, ; Maradok. testvéri neretet-
' %tel: 

GAJDÁR ANDRÁS, 
Clarksville, Pa. P. 0. B. 165. 

záson felül jpi sikerűit és a kö
zönség szűnni nem akaró tetszés
nyilvánításokkal fogadta a pom
pás összeállítású és fülbemászó 
zenéjü darabot, amely a vidéken 
is megérdamelt iia^|r úkert Mi|-
tott. ^ t $ '-*1 :* í , . 

Az előadás imiit fiiindenfelé 
általános az érdeklődés, ezéft ta
nácsos a jegyeket mielőbb lefog
lalni, vagy megvásárolni Gagyi 
Jánosnál a United Printing Com
pany vagy a Szabadság irodájá
ban. A helyárak $1.50, $1.10 és 
85 cent a háborús adóval együtt. 
Aki korábban veszi meg a jegyet, 
az ugyanazon árért jobb helyet 
kap és elkerüli azt, hogy este a 
színházi pénztárflál várakoznia és 
tolongania kell. Mivel az elő
adás most vasárnap lesz, a mikor 
sokkal többért szoktak a sziliház
ba merini, miht hétköznap, azért 
ajánlatos a jegyeket mielőbb meg 
vásárolni. 

sen okvetlenül jelenjenek meg. 
A tisztikar nevében 

Tomcsányi Qíáza, elnök. 

OROVOSI BBJÜLENTtS 
V  f t .  B R O W N  

Üáited States sebész. Specialista 

FÉRFIAK BAJAIBA® 
263 BASÍ FEDERAL STBiÉÉt 

a Watt Street közelében • 

Irod^i-Vvák: ÍO-töi 12-ig^2-töí 4-ig 
és 7-től 8-ig. 

BESZÉJJíK MAGYARUlr 

" ELADÓ | 
' ' I 

$1200 készpénz vagy havi tör
lesztésre 2 szobás ház. Kőalap. 
Lot 50x200. Kérdezősködhetik 
az 1121 East Madison avenu alatti 
groszeriben vagy a tulajdonosnál 
levél utján. W. F. Nehf, 21 N. 
La Salle street, Chicago, IE 

A KOSSUTH EGYLET 
TAGJAIHOZ 

' j MUZSIKUS LÁNY 

A színtársulat e hó 9-én, vasárnap 
este tart előadást a Kossuth 

Körben. 

A new yorki magyar sfcmtát 
sulat e hó 9-én, azaz most vasár
nap este 8 órai kezdettel fogja 
előadni Buehbindcr és Jarno nagy 
sikert aratott három felvonásos 
operettjét, "A muzsikus lányt"-t, 
a Kossuth Kör nagytermében. 

A mint értesülünk, a darab new 
yorki bemutató előadása várako-

a' Kossuth Közművelő
dési Egylet tagjait, akik a rendes 
negyedévi gyűlésen nem fizették 
hé.tagsági dijaikat, hogy azt bar
ikor adják áf a kör helyiségében 
id. Molnár János háznagynak, a 
ki azt .az illetékes helyre juttat
ja. Tagtársaink tudják, hogy 
azoií dolgoznak, hogy az adósság 
ból <mi»él előbb kikerüljünk 
ezért most minden centre szüksé
ge van az egyletnett. A negyed
évi tagsági dij férfiaknak $1.75, 
nőknek $1, és ez fizeti a tagságot 
juliusig. 

A választmány nevében 
Péli Ferenc, pénztárnok. 

ALKALMI VÉTEL 
f 'Hat szobás ház, furnace, "gáz, 
villany, viz, pores elől és hátul, 
igen jó karban, olesón eladó. Ara 
-csak $3,800. fCim: Frank Black, 
723 Farnbauer CpUrt. Teleion, 
Automatic 70381.' 1' 

East Youngstown 

INTERNATIONAL BANK 
G. V. HÁMORY 

SHARON, YOHfiSTOWII.b. 

" nJ S lr 11 ' 

Legolcsóbban 
leggyorsabban 

Legmegbizhatóbban 
kiüdi  a  ]i( 'n-/t  Mi igyarovs isá 'g  bármely  íéezébé,  

HAJÁT BASJCJA ÁLTAX,. 

1 isrAtXl VISKÓM* RÜfiCK-
ijp; LEVÉLBEN CÍMZETTJÉNEK. A pénz é 

levéllel égyidqbe^-' érkezik a címzett kezeibe^ 

Nem k<^ll addig várni, inig a bizonytalan posta 

azt kézbesíti, a csekket BÁRMELY BANK 

M Álí ¥A KOKBZÁGON KIFIZETI, törvényed 

készpénzben. 

Óhazai ügyeit intézze el 
==£ 

3 általam, mert fiam, ki már az óhazába érkezet^ 

B személyesen inté^iel minden reám bigott .ügyet's 

GYŰLÉS 

A Verhbvay egylet 321-ik east 
youngstowni fiókjának tagjait 
ezennel felszólítjuk, hogy a va
sárnap délután 2 órakor a Cro^v-
féle hallban megtartandó gyiilé-

ÁR... . $7,760 
Kernek North sidei otthon, 

7 szoba, mimlen modern ké
nyelemmel — 2 fürdőszoba — 
könnyen átalakítható két csa

lád számára, gyalog könel -a város köa-
pontjához. Könnvü fizetési feltéte
lek mellett megvehető. THE DIAMOND 
REALTY & LEASING CO., Home 
Savings & Loan épület, 6-ik emelet. 
Telefonok: 5Eahi 422,. Autó 3244. 

EGYLETI KAL.AU2Í 

ÁR . . $3,900 
Igen ^»hios í s-zobás ház a 

Chicago avenueu, lot 50x127, 
utca kövezve, városi vízveze
téken kívül furt kut és cisz-

Villany és-gáz bevezetve, fur
nace fűtés, igeu. jó fekvés,, az Oak Hill 
és Ilillman ateák között. THE DIA
MOND IlEALTY & LEASING CO., 
6-ik emelet, Homa Savings & Loan 
épüjpt. Telefonok; Main 422, Auto
matic 3244. ' . • 

Kg}'tke !4 legjobb 5 szobás 
házaknak az ÍJvergreen ave-
nueiu : Hyent nem talál, ha 
egy hétig keres* Minden ké

nyelemmel felszerelve — csak 5 perc
nyidé iskolától és 2 percnyire a vil
lamostól. Szép telek, jó csirkeóllal. 
Csőikéiy készpéuafizetós, a többi $.''>."j-08 
hanfrv részletekre. TltE DIAMOND 
REALl^' & LKASIJÍG CO.. "Home Sav
inge & Loan épület, ö-rk emel«t. Tele
fonok: Main 422, Automatic 3244.. 

: Bnut no. 
X« We»t Fmémrml SM 

& HÁZASSÁG 

•UR józanéletü legényem
ber; kiüélc saját háza vau, sze
retne ismeretséget kötni lio^zá il
lő <'»zvejjygyelv vagy egy idősebb 
leánynyal. A házam szépen be 
van rendezve; Youngstown vagy 
környékbeli' n^k meg is íié^etik. 

s Ifi * 
Csak olyanok pályázzalak, a kik 
komolyan férjhez akarnak meu-
ni, de cHa|cjs azok írjanak vagy 
jöjjenek, uVkjk nem számítanak 
visszamenni m ó-hazába. Címem: 
Charles Lányi, 1155 Donation 
ave., ^ >= 

A. YOUNGSTOWNI ÉS KÖRNYÉKI MA
GYAR EGYLETEK ÉS EGYHÁZAK ÁL-

liAWBO NAGYBIZOTTSÁGA 
A nagyliizoUHHg gyűléseit esetről-esetre 

a tisztikar hivja egybe. Tisztikar az 1920. 
évre: Klnük Habodász Gusztáv, alelnökök: 
Horváth István és Balaxkó Györgjr, titkár 
Nejíényi Miklós, pénztírnok Htiffer András, 
pénitűri ellenőr Gércssy Sándor. A nagy-

'bizottság kötelékébe a következő egyházak 
és egyletek tartoznak: Szent István róm. 
kfttholikus egfj'ház, Református egyház. Szent 
György gör. Vath. egyház, Verhovay egylet 
108 ik fiókja, Szt. István egylet. Református 
Férfi Egylet, Református Női Egylet, Kos
suth Közművelődési Egylet, Magyar Beteg-
segélyző Egylet, a Benwoodi Szűz Mária 
Egylet 4-ik fiókja East Youngstownban, a 
Petőfi Sándor Egylet East Youngstownban. 

YOtTNGSTÓTfrNI MAGYAR REFORMÁTUS 
EGYHÁZI NÖI BETEGSEGÉLYZÖ EGYLET 

A l a k u l t  1 9 1 7  o k t ó b e r  1 4 - é n .  
Diszelnök Gerenday Lás?.lóné, elnök Meny

hért Jánesné, alelnök Kolozsváry .Józsefné, 
jegyzq Géresi Sándorné, pénztárnok Her-
czegh Andrásné, ellenőr Patkanóezy János-
né, beteglátogatók: a hegyen Németh Fe-
teni'nó és ifj. Butary Andrísné, a Brier 
Hilien Jakab Istvánné, .• Sooth Sidoon: 
Vaskó Játtösné, Szabó P. Istvánné és Zsurki 
Istvánné, East YoUng>4townbi»n: Boda Ist
vánné és özvegy Szilágyi Györgyné, pént-
ügyi bizottság: Bartha Péteíné, Juhász Pé-
terné és Belenszky .Tózsefné, hivatalos or
vos dr. Fiizy P41, 403 Homo Savings Bank 
Building, 

A YOUNGSTOWKI SZENT I«TVÁN KI-
mÁLXROL ELNEVEZETT BOM. éS GÖJk 
*ATH. TBMPIiOMl ÉS BBT2GSBGÉLYÍ& 

EGYLET 
Alapittaiiütt lí^Ol augusztus U5-éu 

Elnök Balubkó György, alelnök H»* 
bodász Gusztáv, jegyző Dcmjén Lajos (819V4 
South ave., kihez minden az egyletet ér
deklő levél küldendő), pénztárnok Czene 
Gábor, pénzügyi titkár Ctsenterics Pál, be-
tcglátogató ellenőr Balaskó György, 11 Queen 
street (uutomatikus telefon szám 77415), 
kinek a betegség bejelentendő. 

Bizottsági tagok: Orosz István, Kalueki 
.János, Kuti Gftborné, Neményi Miklós, 

Zászlótartók: amerikainál Hochv»rt JA-
nos, Kalcíczi. 4|iaos, a ^i*^yarnál ;Valter Já-

HOB. 
Nagybizolthági tagok: Habodász (íus/.táv, 

Kisli Apdrásné, Czene (iábor, Horváth Ist
ván. Trustee^; Balaskó György, Ifochvvrt 
Igoáe, Benish András. Ifjúsági aszta! ke-
»elők: Bcnibh Audrás, Darázs Frigyes. 

Hivatalos orvod: Dr. Fü^y Pál, 403 Hotne 
Savings Bank. 
- Rendfcíitartók . minden jp^iésen {kineve-
scm|<ifc. /' 

Ojíüléseif tartja minden lió akirf va
sárnapján a Kossuth Koaraii^eiödcsi Egye-
sülét termében, 1.2* É. Fj^ená #t,^, 4él«tén 
2 órától kezdve. 

AZ AMEBIKAI . MAGVAS,, REFORMÁTUS 
SZÖVBTSEG 22-IK 7OSlTALYA 

Elnök Oláh György, titkár-pénztárnok 
Alttlpác Jstvfen, Salt Spring Road 711, pénz-
tái1^ ellenőr líebróe^ki András, jegyző: 
Szal>ó, P. IsfvAn. 

Gyűlését tur^a minden bó 4-ik TMárnap-
ján délután 2 órától kezdve, a réf. egyház 
gyülöiteruiéBen. 

YOÜNGSTOWHI REFORMÁTUS EGYHÁZI 
FÉRFI BETEBSEGÉLYZÖ EGYLET 

Elnök Sebők Gábor, alelnök Géressi Sán
dor, titkár Szabó P. István (584 Tyndale 
ave.), pénztárnok Göncz Gyula, pénztári el
lenőr Dieső B. István, bcteglátoputó bizalmi 
férfiak: a hegyen Molnár István, hatház: 
Szadai Benjámin, . South Side: Dók* Sán
dor, .Haselton !6s Eilg<?wood st.: Bernát 
Oreszt," East Yonngsto\^ban Bányácski Já
nos. Nagybizottsági tiiuok: Göncz Gyuhi, 
Rclennzki János, Dieső II. István. ' Zászló
tartó Dankó István. 

Minden betes tag köteles azon keriilet-
beli bizalmi férfiúnak a betegségét bejelen
teni. Beteglátogatás kötelező minden tagrb. 

Trustee tagok: Belenszky János, Molnár 
István, Fülep Menyhért és Menyhért János. 

Az egylet rendes havi gyűléseit az cgyhál 
gyüléstermében tartja a hó harmadik vas&» 
napján d. u, 2 órától kezdve. 

A z  egylet eélja a niK^yar társudahni élet 
fejlesztést, tagjainak Szórakoztatása és a 
magyar nyelv fejlesztése és megóvása. Tart 
nőpics felolvasásokat ép tervbe v«n véve 
angol iskola nyitása is. Az egylet helyisége 
nyitva minden este a tagok részére. Könlv-

j tárliaszTiálat és egyéb szóra'kozá&uk állanak 
j a - tagok refld^lkczéM're. 

Tagsági dij férfiaknak fl<75 nefyed^fren? 
lfhit. nőknek $1.00 nogyedevenkint. Beál
lási dij férfiaknak $'2.00, BŐIinck $$1.00, és 
a rendes negyedévi t»csági dij. Azok a ta-
1{ök. a kik tagsági dijaikat a rendc« ne-

•gyedévi gyűléseken fix-tik be, minden ne
gyedévben 25 cent kedvezményben rértesül-
nek. 

rOTTNGSTOWNI MAGYAH ÜEW:OSf5«Rftl,Y-
ZÖ EGYLET 

Elnök: Mecsei András, alelnök: Mólnál* 
István, titkár: Menyhért János (741 Ma-
honing ave.), pénztárnok/ Sebők Gábor, 
pénztári ellenőr; Kiss István, számvizsgá
lók: Oláli György, Erdei András és Kopcsó 
Mihály, bizalmi tagok S t eel ton ban : Ftizi 
Beítalan és Kovács Jánosné, a hatházon: 
D. Varga János és Oláh Györgyné, a South 
Sideon: Szakács Lajos és Gcpse Sándorné. 
Nagybizottsági tagok: Géressy Sándorné és 
Monár István, 'A rendfontartókat »z elnök 
nevezi ki minden gyűlésen. 

A VEBBOVAY SSGELYEGYLET 108-IK 
ílOKJA, YOUNGSTOWN. f, 

, Alakult 1908 oktéber 10-ea. 
Élnök Debroezki András, alclnoic Turner 

József, titkár Hoffcr András, 716 John st.. 
kihez az egyletet érdeklő levelek külden
dők, jegyző Nagy Józsefv pénztárnok Ka-
luczki János, pénztári ellenőr Bodzás Já
nos, 3 tagu bizottság: Menyhért János, Ba
log Balázs és' Lengyel Péter. Beteglátoga
tók: ka steeltoni kerületben Borstfdi János 

,és Hajdú Pál, South Sideon Németh Ferenc, 
Dóka Sándor és Gregosits József, Poland 
avenuen és, Lansingvilleben Takács János, 
Albert street és vidékén Nagy József, Wil-
sou avortuen és Hascltonban D. Kovács Fe :  

ronc, J5ást Youngstownban Tamás " András, 
Betcglátogatói ellenőrzéssel a titkár bízatott 
meg. Zászlóvivők: Sebő Lajos és Farkas 
Péter. Nagybi^ollsúgi tagojc: ,-N»gy József, 
Turner Jő^sflí, Gi*cgosit« József é* Hajdn 
Pál. 
• Gyűléseit -tartja mindch hő második va-

#árn szíján délután 2 órakor n Mahoning 
avenuei tnagyar református tomploux alatti 
gyűlésteremben. 

E. YOUNGSTOWN, O. 

VERHOVAY SEGÉLYEGYLET 321-IK . 
FIÓKJA, EAST YOUNGSTOWN, O. 

Alakult 191S) szrptember l-6n. 
Gyttldscít tartja minden hónap 2-ik vasárnap

ján a Crow hallban. P. O. Box 726. 
Elnök Tomcsányi Géza, alelnök Les-

n.víriszky István. ' tilkár> Ember Kálmán, 
pénztárnok Drinko János, pénztri ellenőr 
Babies Ferenc, bizotl^i tagok: Fedő Tst-
vín, Kelemen György és Bauer Ferenc. Be
teglátogatók - özvegy r\'arga Gábornő és (iu-
lyás Simon, ajt<*őr Duilás Mihály. 

Miért hagyja fogai á>ltal életét 
elkeseríteni? 

, KÉRJEN TANÁCSOD 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány rossz 
munka van a szájában, ne ve-
szitse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mug 
káxnért. V 

: i • • 
I 

DOLLÁR BANK-ÉPÖLET 
4-ik emelet, 412. számú szoba, 

Bell telefon, 6945 
Auto. telefon, 4772 , . 
Youngstown, Ohio 

Hazautazó Magyarok! 
Ha gyorsau ós ^'»l atrart^k .,utazni, kérdezős* 

ködjetek irodánibjpiii utkfvelék'beszerzése és híh 

jók .ind\ilás& 

,, r. ;i  •• •• 
Báimél^ iifoiiíti Mrínely hajójára mindig van 

.cleg* íi€ilye$>, - likért' legrégibb képviselőj« wtf 

gyok az -összefe hajótá?^ulatoknak. 

hternatienai Bank, G. V. Hamory 
Sharon, Pa., State és Youngstown, Ohio 

Dock Street sarkán * 19 North Phelps St. 

VIZSGÁLTASSA 
MEG 

SZEMÉf 
ÁLTALUNK 

Talán szemüvegre van szüksége? 
A mi legujabb és legmodernebb 

felszereléseinkkel és a mi hosszú 
tapasztalatunkkal a legjobb szol
gálatot biztosithatjuk önnek. 
Vizsgáltassa meg nálunk szemét. 

A mi jó szolgálatunk nem kerül 
többe. 

R.H. Morrison 
O^tometrista és látszerész 

9 MARKET STREBT 
Auto telefon 470^ - : 

Youngstown . . . Ofti* 

AZ EAST YOUNGSTOWNI I. PETŐFI 
SANBÖE MAGYAR BETEOSEGÉX.YZÖ 

EGYLET 
Elnök Tomori Istv.-'m, olblnök Födő Jsl-

»4n, titkár -Tóth J,.t,ios, eiiae: P. O. B. 
éQ. Kawt Younjftítown. O.. jegyző Korodi .ló-
Jtsef ;  i>6nztárnok K i s s  SÁOMjel ,  pén/. tár i  e l -

| icnőr Lukov.szky Pál, trustcek: Tóth Lajos 
és Kiss Miklós. Beteglátogatók. Ej. t 
Youngstownban Kelemen György és Sági Ií:-
nic, ilascltonban Kaposi .András. Hármas 
bizottság: Beude György, Horváth Józs<'f 
és  Kelemen Pál .  Aj l^orök:  Vékás  M i b á l y  
és Bende György. Zászlótartók (magyar) 
Horváth  János,  Csel i  Mihály,  ( a i u e r i k u i )  
fctógi Ignác és Boros Ferenc. Póttagok: K<> 
után András,  Nagy Ignác  ós  Hajdú K á l  
Dlájl. 

Gyűléseit tairtja a Crow hallban minden li" 
negyedik vasárnapján délután 2 órakor. 

«" - -

TOÜÍÍÖöTOWKI KOSSUTH KÖZMÜTfiíÖ 
DÉSI EGYESÜLET. 

GyttlóaeH tartja minden negyedév «ta6 va
sáraapján .a l'~4- > East -Fi^rat ( Streojjfcin 

levő saját 'belyiségéííen. V » 
Elnök Molnár AlilifVly, alelnök Géresi Sán

dor, titkár /Neményi ^Miklós, pénztárnok1 

Péli Ferenc, háznagy: id. Molnár Jántra. 
Váissztmányi tagQk: Balaskó György, Ga

gyi János. Molnár Lajos, Buckey Károly, 
Bogdány Gábor, id. Molnár J'Auos és Lise-
szay Gábor. -

^ 4^y-' 

A BBNWOODI, W. VA., SZŰZ MÁEIA 
MAGYAROK PÁTEONÁJA BOM. ÉS GÖR. 
KATH. I. MAGYAE BETEGSEGÉLYZÖ 
EGYLET EAST YOUNGSTOWNI 4-IK 

FIÓKJA 
Éilnlik IiUikov^zky I';)!, alelnök Gazdik .'<) 

wscf, jogyző Pej^itó Vince;, titkár Fehér -Iá-
pénztárnok, Nagy L;i)ác, síámvizsgal<) 

TPitHk János, pénztári ellenőr (még bel<il-
tfitlon), titkári ellenőr Lukovstky Kálmán, 
beteg látogatók,  Bis tyw'z  Mihály,  117  B c e d  
aVe., Majoros István, 106., Adam street cs 
Pult József, ;17'T*Ji]i;ili -^.t. -^fÁjijJőrök Kor< s-
iiiors Jáfios- tis id. vLctWa "Antal/ bi/.ottíági 
tagpk: 'Bordús .íánofc, (iazsó Jóxsef ós Puj-
tok Miklós, zászlótartók Sctankó Jóí'sef és 
Krnnyhezkv Ferenc (Mntgy^r), Ambruskó 
Ferenc é« József (amorikai). l-tr.v 

leti ga»}»: Vsrfa (tábör. 
Gyűléseit tartja ni ind M bv el|^ vaiar-

aasján a Crow-féle hallban. 
-7W 

Seamaa 
$ 7 :  í \  pormentes 

>Tszőnyeg-
tisztité 
Képe 

Egy üveg 4'tisztító "-nak nevezett folyadék 
gyakran tönkreteszi a szőnyegeit •í *v K. ' ' v 

, . . , jrl' 1 ̂  
ríem mindig kártékony a tisztító, de akkor az, ha IKÍIVtelenül liatízuál-

j4k bizonyos .szőnyegeken és bizonvos szilig szmiyegeken. "Biztosítsa ma

gát " és küldje szőnyegét hozzánk. -AJ iái inódszeriiilk tökéletes ered- " 

m^ftyi^el jár a t^ggaíídaságosább a vlgere4á&óuybe% , .. - , 

Í  '  I Y j '  ' .« 

Main 271 647 MARÓT STREET 


