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Youngstown sikere a konvención. 
(folyt. A 3. oldalon) 

Az Amerikai Magyar Szövet-
8ég K  a titkár felelőssége mellett, 
havi levélben informáltassa 
Magyarország népét a magyar 
sajtó utján, az amerikai ma
gyarság mozgalmairól, nagyobb 
eseményekről és a magyar né' 
pet közelebbről érintő ügyek
ről. 

y 

Az Amerikai Magyar Szövet
lég tisztikara utján kérje fel a 
magyar sajtót, egyházakat, 
egyleteket és egyéneket, hogy 
minden tervezett erkölcsi moz
galomról a Szövetség tiggtika 
rát előre értesítsék. 

>'• v * 

Az A. M. Sz. tisztikara hír
lapi közleményekben kéri fel 
mindazokat — akár testületek, 
akár egyének legyenek is — 
hogy a Magyarország felsegi-
tése céljából lefolytatott min 
den gyűjtés részletes és vég
eredményéről értesítsék, vala
mint a jótékonyság nevében 
összegyűjtött, de heverő össze
geket a szülőhaza felsegitésére 
fordítsák. 1 

f Ezen kéréltneket mftg^fáíssftt 
j meg azzal, hogy az amerikai 
J kívánatos időről-időre nyilvá-
; nossásrra hozni. 

Ellenben névszerinti szavazás 
sal, 42 szóval 25 ellenében elvetet
ték a fenti testületnek azt a javas 
latát, hogy az A. M. Sz. tiszti
karának tagjait ezentúl ne jelölő 
bizottság közbejöttével, hanem 
nyilt jelölés utján válasszák. 

Hosszabb vitára adott okot 
Melegh Gyula indítványa, hogy 
az A. M. Sz. valami módon aka
dályozza meg azt, hogy lelkiisme
retlen pénzküldők s hasonló hié
nák az amerikai magyarokat ki 
fosszák vagy megkárosítsák. A 
javaslatot a jövendő tisztikarnak 
adják ki azzal, hogy igyekezzen a 
körülményekmez képest ebben a 
dologban tenni valamit. 

A bizottságokban a következő 
youngstOAvniak foglaltak helyet: 

Igazoló,bizottsági Bogdány Gá
bor. 
Miklós. 

Javaslatokat felülbíráló bizatt' 
ság: Főt. Várlaky Sándor. 

Tiszti jelentéseket tárgyaló lű-
zottság: Ilabodász Gusztáv. 

Számvizsgáló bizottság: R^sa 
József. > 

Szövegeid fcisMíttság: NeiSiényi 
Miklós. 

A konvenció jegyzője szintén 
szerkesztőn^ volt, mig a szónokok 
jegyzésére Molnár Mihályt kér
ték fel. 

AZ ÉHEZŐ GYERMEKEKÉRT 

Mit csinált Amerika az éhező ma
gyar gyermekekért? Most na
ponta 35,000 gyermek kap enni. 

asztalánál ettek, soha nem fog
ják elfelejteni, ha megnőnek, 
hogy amikor igen-igen éhesek vol 
tak, az amerikaiak adtak nekik 
enni s amikor nagyon-nagyon ron 
gyosak voltak, az amerikaiak ad
tak nekik ruhát. 

f 

Hírek a ref. egyház 
Lelkész: Gerenlay László. Ma
honing Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a lelkészi 

MEGKEZDŐDÖTT A TANÍTÁS 

HALALOZÁS 

A nilesi magyarság gyásza. 

A református egyház mindk 
iskolájában teljes erővel megkez
dődött a tanitás. Youngstown-
ban Geí^nday László lelkész és 
neje fáradoznak a gyermekekkel, 
^kiknek száma 120, East Youngs-
tbwnban pedig Kish Endre leikés/ 
vezeti a tanítást. Itt 60 a tanu
lók száma. Örömmel jelezhetjük, 
hogy mindkét helyen jól viselik 
magukat a gyermekek, a mivei 
csak elősegítik a tanitás sikerei. 

Dacára annak, hogy máris sok a 
beiratkozottak s-záma, ezen a hé
ten még felvétetnek tanulók, ha 
legkésőbb e hó 10-én, azaz most 
szombaton este 9-ig jelentkeznek 
a lelkészi hivatalban. 

VALLÁSOKTATÁS 

Súlyos csapás érte a nilesi Ver-
hovay Segélyegylet 106-ik fiók
ját, — mert általános köztisztelet 
ben álló egyik tagja, Tóth Pál, 
1920 junius 14-én jobblétre szen
ei ?rült, aki négy heti szenvedés 
után visszaadta lelkét teremtőjé
nek. 

A boldogult egyik legbuzgóbb 
tagja volt a fióknak, amelynek 
hosszú éveken keresztül tisztvi
selője is volt, de nemcsak az egy
leti ügyekben, hc.nem a nilesi ma
gyarság minden mozgalmában 

A most érkezett, budapésti na
pilapok beszámolnak az amerikai 
segélyző bizottság áldásos műkö
déséről. A jelentésből az alábbia
kat közöljük: 

Junius elseji dátummal adta 
ki a budapesti American Relief 
Administration (Segitő - Bizott
ság) beszámolóját. Az amerikai 
rendszerességgel összeállított fü
zet arról a gvönyörü és eléggé 
meg nem hálálható munkáról szá 
inol be, a melyet az amerikai bi
zottság itten végzett és a mely
nek nagy segítségére volt az a 
pénz, a melyet az amerikaiak és 
közöttük jelentékeny részben az 
amerikai magyarok gyűjtöttek. 

Fájdalom, nincsen elég helyünk 
a számadatokat ismertetni, rész
letezni az amerikaiak gyönyörű 
munkáját, a mely különben sze
münk előtt folyt le és mindnyá
jan láttuk a déli órákon a kis 
gyermekseregeket, amint ebédel
ni mentek. Az akció junius 1-én 
befejezte munkáját és csak 35,000 
gyermeket táplál tovább , — a 
legszegényebbeket, a gyengélke
dőket. Hogy milyen szívvel dol
goztak az amerikaiak, mutatja az 
i néhány sor, mely beszámolóju 
kat bezárja: 

"A gyermekek mindig kedve
sek és olyanok, mint a világ min
den gyermeke, ha kis gyomruk 
megtelik, nem töprengenek, mint 
a felnőttek, a sok emberi nyomo
rúságon, a melyet a nemzetközi 
összeütközések okoztak. Ugy ér
zik, hogy örcm játszani, ha elég 
erősek hozzá és ha reményük van 
arra, hogy másnap is jóllaknak. 

A beszámoló még megjegyzi, 
hogy jó termesre van kilátás és 
hogy Magyarország lasankint ki
emelkedik történelmének legszo 
morubb szakaszából. Nehánv ér 
dekes és kedves kép is illusztrálja 
az amerikaiak áldásos munkáját. 

Az amerikai segitő, akció oly 
nagylelkűen ésk^olvan ^laposan in-

A BŐR ÁPOLÁSA 

részt vett és sokat fáradozott és Mult a mi szegénységünk és nyo 

A Szent György egyházban az 
elmúlt szombaton kezdte meg 
Suba Ernő plébános a vallás ok
tatását. A tanulók száma eddig 
32, de a mint értesülünk, még töb
ben vannak, a kik gyermekeiket 
be akarják iratni. A szülők he
lyesen cselekszenek, ha most va
sárnap jelentkeznek a mise után, 
mert a később jelentkezőket nem 
fogadhatjuk el, mivel nem lehet 
minden héten újból kezdeni az ok 
tatást. 

A tanitás minden süombaton 
délután a templom alatti helyi
ségben történik. A szülők tehát 
kikérjék oda a gyermekeiket és 
# öltsék a fáradozó plébános ab. 
len, hogy. tanítása és nevelése 
hasznos hatással legyen. Ebbeü 
pedig ugy lehetnek segítségére-, 
ha otthon kikérdezik a gyermeki
ket, hogy mit tanultak és elmon
datják velük, a mit az iskolában 
hallottak. A plébános igen nagy 
gondot fordit arra, hogy a gyer
mekek jól viseljék magukat, ez
ért a pajkos és rosszalkodó gyer
mekeknek nincs helyük az isko
lában. 

anyagilag is segítette a 106-ik fió
kot, mikor az amerikai zászlóju
kat szerezték, miért is a 106-ik 
fiók tagjai csak hálával tartoz
hatnak az elhunyt tagtársuk 
iránt. 

A gyászszertartást Major.Dezső 
farrelli róm. kath. magyar plébá
nos és az ottani kántor végezte, 
ki ugyancsak páratlan és meg
ható szavakban búcsúztatta el a 
megboldogultat szeretteitől. A 
temetésen résztvettek a Verhovay 
Segélyegylet 106-ik fiók tagjai 
zászlójukkal és a Nilesi Első Ma
gyar Bs. Egylet magyar és ameri
kai zászlókkal, melyért csak kö
szönet és dicséret illeti a derék 
egyletet, úgyszintén az elhunyt
nak jelenvoltak \a hozzátartozói 
és jóbarátai Akron, Ohióból. 

A nilesi magyar leányok való
ságos virágerdővel kisérték ki 
örök nyugvóhelyére, a Saint 
Stephen temetőbe. A meghalt ez
előtt kilenc évvel vándorolt ki az 
Egyesült Államokba, Tolname
gye Begöly községből. 

East Youngstown 
VERHOVAY 321. Pl6|C 

mórunk felé, hogy nincs magyar 
ember, aki hálásan ne gondolna 
a hatalmas amerikai nemzetre és 
ennak képviselőire, akik itt Bu
dapesten a segitő akciót lankadat-
la buzgalommal és tapintattal 
végrehajtják. A segítés eddigi 
mérlegét egy vékony füzetbe fog-
ialták, amely . most jelent meg 
nyomtatásban. 

Yékoy az a füzet, d 3 tengernyi 
jóság és szeretet árad ki belőle. 
Elmondják benne az akció veze
tői, hány gyermeknek adtak ebé
det, ruhát, icipőt. kalapot és hány 
családnak adtak különböző segít
séget. Ezek a számok bizony 
"amerikaiak." A kakaót, zsirt, 
lisztet, hust, szalonnát nem kilók
ban vagy métermázsákban, hanem 
tonnákban számítják, s bizony alig 
hinné valaki, hogy Magyarország 
apró éhesei ennyiN mindent kebe
leztek be. 

A Relief Administration ugyan
is nemcsak Budapesten műkö
dött, hanem kiment a vidékre is. 
Mihkolcra, Salgótarjánra és még 
Vagy harminc helyre, ahol min-

; denütt segitett, segített . , . A 
beszámoló még fényképeket is 
megmutatja a munkáját. Látjuk 
a kicsinyeket az ebédkiosztásnál 

jé? az evésnél, látjuk őket a "ré-
Az amerikai világító gázmüvek jgi" ruhában, a rongyokban és az 

szövetségének igazgatásága Pal- I újban, amit az amerikaiak adtak, 
mer igazságügyi miniszterhez ii}- j \zt szokták mondani nincsen há-

TILTAKOZÁS A SZÉNKIVITEL 
ELLEN 

tézett átiratában tiltakozik az 
amerikai szénnek oly nagy mér
tékben való kivitele' ellen. Sze
rintük a sj#-n kivitelének megszün 
tetésével egyúttal megszűnne az 
amerikai általános szénhiány is. 

la . .. Lehetséges, hogy a mi tár
sadalmunk ugy vaji berendezve, 
hogy az emberi érzés e legszebbike 
csak ritkán teremhet meg benne. 
De az bizonyos, hogy azok az ap
ró emberkék, akik az amerikaiak 

Kéretnek a Yerhovay egvlet 
321. east' youngstowni fiókjának 
összes tagjai, hogy a vasárnap 
délután a Crow-féle hallban meg
tartandó gyűlésen okvetlenül je
lenjenek meg foltos ügyek tár
gyalása végett. 

„ A tisztikar nevében 
Toracsányi Géza, elnök* 
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THE COMMEICML MTI0ML MM 
21 W. Federal St. Youngstown, O. 

Küld pénzt Magyarország minden részébe a 
napi legalacöon3rabb árfolyam szerint. 

Elfogad pénzbetéteket kamatozás végett, fizet 
4% kamatot betevőinek. 

Mindenféle hazai ügyben eljár és okmányo
kat kiállít és törvényesen hitelesít. 

Köller A. Béla, a magyar osztály vezetője. 

'•% A'H'syM '..ÍLÍ 

A bőr csak gondos ápolás mel
lett felelhet meg annak a fontos 
phisiologiai feladatnak, amire hi
vatva van. Mert azokhoz az anya 
gokhoz, amelyek az izzadságmi-
rigyekből kiválnak, porszemecs*-
kék keverednek és igy a bőrön 
valósággal baktérium-ágyakat al
kotnak, ami azután a bőr megbe
tegedésére vezethet és akadálya 
lesz a normális hőmérsékletnek. 

Ezeket az idegen anyagokat a 
fehérnemű gyakori váltásával tá
volithatjuk el elsősorban, azután 
pedig a bőr, illetve az egész test 
megmosásával. A mosás módja ; 
nagyon különböző lehet az egyesi 
emberek természete szerint, de 
szegényes viszonyok között is jó
akarattal és megértéssel racioná
lisan keresztülvihető. f 

További módja a bőr tisztántartá
sának a fürdő, még pedig különö
sen a melegfürdő, amelynek hatá
sát a szappan használatával még 
fokozni lehet. A fürdővíznek 
azonban nem szabad nagyon "ke 
ményvizűnek" lenni. A meleg-
fürdő a tisztító hatásán kiviil az
ért is jótékony hatású, mert n 
vért nagyobb tömegekben hajtjn 
a bőr felé és igy a belső szerveket, 
főként az izomzatot, tehermente 
siti. Megerőltető munka vagy 
fárasztó gyaloglás után egy mele^ 
fürdő azonnal megszünteti a fá 
radság érzetét éfe ujbói magerő
siti az embert. 

A testnek üdén és erőben való 
megtartása a megfelelő — lika
csos — ruházaton és az időjárás 
viszontagságai ellen megszerzen
dő ellenálló-erőn kívül a leghatá
sosabb eszköz a rendszeres hideg-
vizkura, legyen az bár hideg le
mosás, ledörzsölés vagy hideg 
fürdő. A fürdős és úszás még 
kedvezőbb hatású, mert az idegek
re gyakorolt az az erős inger, a 
mit a hideg viz a testtel szemben 
kifejt, kapcsolatban az úszásnál 
szükséges mély lélegzéssel és erős 
izommunkával, nagy befolyással 
van az anyagfelhasználásra, a 
mi emeli a fürdő hatását. Az 
uszodák tehát akkor is szüksége
sek egészségügyi szempontból, ha 
a bőr tisztántartásától el is tekin
tünk. Az itt kifejtett testmozgás 
az ő jótékony hatásában magasan 
a tisztitó-fiirdő felett áll. Szük
séges lenne, hogy a leányok és 
asszonyok is nagyobb mértékben 
vegyék ki részüket az uszodák 
ilyen áldásaiban. 

A bőr ápolásának nyilvános fíir 
dők létesítésével való leőmozditá- \ 
sát már az ókorban is az állam 
fontos feladatának tartották. 
Népfürdők, fürdőző - helyek fel
állítása olyan kívánság, amely 
alól egyetlen községnek sem vol
na szabad maprát kivonnia. De 
még szükségesebbnek látszik köz
fürdők felállítása, ahol a szegé
nyebb lakosság is Részesedhetnék 
csekély dij mellett a melegfürdő 
áldásaiban. Gyári munkások és 
mindazok felüdülésére, akik egész 
napon fit rossz levegőben vagy 
porszemecskékkel telitett levegő
ben dolgoznak, az időnkinti für
dő a legjobb eszköz. - Azok a mun
kások is, akik izzadással járó 
munkát végeznek, a fürdésben ta
lálnak üdülést és könnyebbülést. 

— A test tisztasága — mondja 
Lehmann a ruházatnak, táp
lálkozásnak, a lakásnak tisztasá
gára vezet. Megkívánja a lakás 
kellemes voltát és ezzel együtt a 
háziasságot. A háziasság pedig 
ismét támasza a takarékosságnak, 
a családi békének, a gyermekek 
nevelésének s e mellett gyarapszik 
* család vagyona. A tisztaságra 
vigyázó ember illedelmesebb, er-
Jtölcsüsebb és egyes durvaságok
tól könnyebben távol tartja ma
gát. 

* Igaz, sokkal több történhetett 
volna már ezen a téren, mint a 
mennyi történt, mert kevés város 

dicsekedhetik olyan fürdővel* 
mely a lakosság szükségletének 
— szegényebb — 
megfelelne. r' -
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BUDAPESTI. IRODÁNK 
VIII. Kerepesi-ut. 1. szám. 
A hazautazó magyarok 

rendelkezésére áll 

JL JE 

Jól jegyezze u\eg ezt a cimet minden 
honfitársunk •w - * « M 

Pénzküldés Óhazai ügyek 
Magyarország minden részébe 
gyorsan, pontosan és teljes fe
lelősség mellett. A legalacso
nyabb napi árfolyam mellett. 
Budapesti irodánk utján a leg
rövidebb idő alatt beszerezzük 
az eredeti ó-hazai nyugtát és a 
bankkünyvet. 

telekkönyvi hiteles másolatok, 
árvaszéki ügyek lelkiismere
tes, szakszerű elintézése. Buda
pesti irodánk ügyfeleinek kész
séggel áll rendelkezésére hozzá
tartozói felkutatásában. írja 
meg pontosan milyen ügyet In
tézzünk el. 

Hajójegyek 
» magyarok réssére legalkal
masabb hajókra. Permit nem 
kell többé, csak Írjon levelet 
és küldjön előleget a hajó
jegyre és mi aztán értesítjük, 
hogy mikor kell New Yorkba 
jönnie. A vasútnál megvár
juk. 

KISS EMIL, 
133 Second Avenue 

i' ® 19 ̂  

Bankár 
New York, N. Y. 

J L  3G J 

Festékei 
V arnisai mmm 

EGYENESEN A GYÁRBÓL A FOGYASZTOHOZ 
Mi magunk gyártjuk feslékeinket. Tehát ha nálunk vesz, nem fizet közbenjáró hasznot 

és így jobb festéket kap alacsonyabb áron. 

ZENN PAINT & 
EAST FEDERAL STREET 

Férfiakat és 
fiatalembereket 

- keresünk 
akik meg nlcarj&k tauulni az auto
mobil gépészetet és javítást.. Esti 
és nappali órák. Tudományos és 

gyakorlati tanitás. 
The Youngstown Greater Auto 

School 
848^& Wileor. Ave., Youngstown, O. 

Friedman József 
magyar ügyvéd és közjegyző 

202 STAMBAUGH BUILDING 
Az Electric Shop felett 

YOUNGSTOWN OHIO 

A magyarok mniden ftgyfeen biza
lommal forduljanak hozzá. 

STAMBAUGH BLDG 

ELADÓ 

89 akeree farm Canfieldtől 3 mért
földnyire észak-nyugatnak maka-
dam ut végében, a tulajdonos áltaL 
Épületek elég jó karban, jó föld, 
szén, erdő és mész a farmon. Szép 
gyümölcsös. Folyóviz a legelőn. 
Telefon a házban, ősszel átvehető. 

JL & WTXiLLAJM®, Cantield, OMo. 

EGYLETI KALAUZ 
MA-
Air 

A YOUNGSTOWNI ÉS KÖRNYÉKI 
OYAE EGYLETEK ÉS EGYHÁZAK 

LANDO NAGYBIZOTTSÁGA * 
A nagybizottsúg gyűléseit esetről-esetre 

a tisztikar liiv.ia egybe. Tisztikar az 1920. 
évre: Elnök Habodftsz Gusztáv, alelnökök: 
Horváth István és Balaskó György, titkár 
Neményi Miklós, pénztárnok Hoffer András, 
pénztári ellenőr Géressy Sándor.' A nagy
bizottság kötelékébe a következő egyházak 
és egyletek tartoznak: Szent István róm. 
katholíkus egyház, Református egyház, Szent 
György gör. k^ith. egyház, Verhovay egylet 
108-ik fiókja, 8zt. 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 S&ndor Egylet East Youngstownban. 

YOUNGSTOWNI MAGYAR REFORMÁTUS 
EGYHÁZI NÖI BETEGSEGÉLYZŐ EGYLET 

Alakult 1917 október 14-én. 
Diszelnök Gerenday Lászlóné, elnök Meny

hért Jánesné, alelnök Kolozsváry Józsefné, 
jegyző Géresi Sándorné, pénztárnok Her-
czegh Andrásné, ellenőr Patkanóezy János-
né, beteglátogatók: a hegyen Németh Fe-
rencné és ifj. Batary Andrásné, a Brier 
Hillen Jakab Istvánné, a South Sideon: 
Vaskő Jánosné, Szabó P. Istvánné és Zsurki 
Istvánné, East Youngstownban: Boda Ist
vánné és özvegy Szilágyi Györgyné, pénz
ügyi bizottság: Bartha Péterné, Juhász Pé-
terné és Belenszky Józsefné, hivatalos or
vos dr. Füzy Pál, 403 Home Savings Bank 
Building. 

A YOUNGSTOWNI SZENT ISTVÁH KI
RÁLYRÓL ELNEVEZETT ROM. ÉS GÖR. 
KATH. TEMPLOMI ÉS BETEGSEGÉLYZÖ 

EGYLET 
Alapíttatott 1901 augusztus 25-én 

Elnök Balaskó György, alelnök Ha-
bodász Gusztáv, jegyző Demjén Lajos (819% 
South ave., kihez minden az egyletet ér
deklő levél küldendő), pénztárnok Czene 
Gábor, pénzügyi titkár Csenterics Pál, be
teglátogató ellenőr Balaskó György, 11 Queen 
street (uutomatikus telefon szám 77415), 
kinek a betegség bejelentendő. 

Bizottsági tagok: Orosz István, Kllucki 
János, Kuti Gáborné, Neményi Miklós, 

Zászlótartók: amerikainál Hochvart Já
nos, Kalóczi János, a magyarnál Valter Já
nos. 

Nagybizottsági tagok: Habod&sz Gusztáv, 
Kish Andrásné, Czene Gábor, Horváth Ist
ván. Trusteek: Balaskó György, Hochvart 
Ignác, Benish András. Ifjúsági asztal ke
zelők : Benish András, Darázs Frigyes. 

Hivatalos orros: Dr. Füzy Pál, 403 Home 
Savings Bank. 

Rendfentartók minden gyűlésen (kineve-
zendők. 

Gyűléseit tartja minden hó elstf va
sárnapján a Kossuth Közművelődési Egye
sület termében, 124 E. Federal St., délután 
2 órától kezdve. 

YOUNGSTOWNI REFORMÁTUS ÉGYHÁ2I 
FÉRFI BETEBSEGÉLYZÖ EGYLET 

F.lníik Sebők Gábor, alelnök Géressi Sán
dor, titkár Szabó P. István (534 Tyndale 
ave.), pénztárnok Göncz Gyula, pénztári el
lenőr Dicső B. István, beteglátogató bizalmi 
férfiak: a h.egyen Molnár István, hatház: 
Szadai Benjámin, South Side: Dóka Sán
dor, Haselton és Edgewood st.: Bernát 
Oreszt, Kast. Youngstownban Bányácski Já
nos. NagyliizottRági tagok: Göncz Gyula, 
Belenszki János, Dicső B. István. Zászló
tartó Dankó István. 

Minden beteg tag kSteles azon kerfilet-
beli bizalmi férfiúnak a betegségét bejelen
teni. Beteglátogatás kötelező minden tagra. 

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

Az egylet rendes havi gyűléseit az egyház 
gyiilé8termében tartja a hó harmadik vasár
napján d. u. 2 órától kezdve. 

AZ AMERIKAI MAGYAR BEF0RMATU8 
SZOVETSEO 22-IK OSZTÁLY A 

Elnök Oláh György, titkár-pénztárnok 
Molnár István, Salt Spripg Road 711, pénz
tári ellenőr Debróczki András, jegyző: 
Szabó P. István. 

Gyűlését tartja minden hő 4-ik vasárnap
ján délután 2 órától kezdv*, a ref. egyház 

léstermében. ^ r 

YOUNGSTOWNI MAGYAR BETEGSEGÉLY
ZÖ EGYLET 

Elnök: Mecsei András, alelnök: Molnár 
Tstván, titkár: Menyhért János (741 Ma-
honing ave.), pénztárnok'^ Sebők Gábor, 
pénztári ellenőr: Kiss István, számvizsgá
lók: Oláh György, Erdei András és Kopcsó 
Mihály, bizalmi tagok Steeltonban: Fiizi 
Bertalan és Kovács Jánosné, a hatházon: 
D. Varga János és Oláh Györgyné, a South 
Sideon: Szakács Lajos és Gecse Sándorné. 
Nagybizottsági tagok: Géressy Sándorné és 
Monár István. A rendfentartókat az elnök 
nevezi ki minden gyűlésen. 

Az egylet célja a magyar társadatmi élet 
fejlesztése, tagjainak szórakoztatása és • 
magyar nyelv fejlesztése és megóvása. Tart 
népies felolvasásokat és tervbe van véve 
angol iskola nyitása is. Az egylet helyisége 
nyitva minden este a tagok részére. Köalv-
tárhasználat és egyéb szórakozások állanak 
a tagok rendelkezésére. 

Tagsági dij férfiaknak $1.75 negyedjven-
kint, nőknek $1.00 negyedévenkint. Beál
lási dij férfiaknak $2.00, nőknek $$1.00, és 
a rendes negyedévi tagsági dij. Azok a ta
gok, a kik tagsági dijaikat • rendes ne
gyedévi gyűléseken fizetik be, minden ne
gyedévben 25 eent kedvezményben részesül
nek. 

E. YOUNGSTOWN. Q. 

'"i#-
x~ -

A %B*HOVÁY SEGÉLYEGYLET 108-IK 
FIÓKJA, YOUNGSTOWN, O. 

Alakul t  1908 október  10-én 
Elnök Debróczki András, alelnök Turner 

József, titkár Hoffer András, 716 John st., 
ldhez az egyletet érdeklő levelek külden
dők, jegyző Nagy József, pénztárnok Ka-
luczki János, pénztári ellenőr Bodzás Já
nos, 3 tagu bizottság: Menyhért János, Ba
log Balázs és Lengyel Péter. Beteglátoga
tók: a steeltoni kerületben Borsodi 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
son avenuen és Haseltonban D. Kovács Fe
renc, East Youngstownban Tamás András, 
Beteglátogatói ellenőrzéssel a titkár bizatott 
meg. Zászlóvivők: Sebő Lajos és Farkas 
Péter. Nagybizottsági tagok: Nagy József, 
Turner József, Gregosits József és Hajdú 
Pál. 

Gyűléseit tartja minden hó második va
sárnapján délután 2 órakor a Mahoning 
avenuei magyar reíormát"- te|mliiw alatti 
gyűlésteremben. 

YOUNGSTOWNI KOSSUTH KÖZMŰVELŐ
DÉSI EGYESÜLET. 

Gyűléseit tartja minden negyedév első va
sárnapján a 124 East Federal Streeten 

levő Baját helyiségében. 
Elnök Molnár Mihály, alelnök Géresi Sán

dor, titkár JNeményi $£iklós, lénzlárnoV 
Páli Ferenc, háznagy: id. Moln'ar János. 

Választmányi tagok: Balaskó György, Ga-
gyi János, Molnár Lajos, Buckey Károly, 
Bogdány Gábor, lé. Ifrlqár János él Lis: 
szay Gábor. • _ ' " ^ ^ 

VBKHOTAY SEGÉLYEGYLET 321-1K. 
PIOKJA, EAST YOUNGSTOWN, O. 

Alakult 1919 szeptember 1-én. 
Gyűléseit tartja minden hónap 2-ik vasárnap

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

nyánszky István, titkár Ember Kálmán, 
pénztárnok Drinko János, pénztri ellenőr 
Babies Ferenc, bizottsgi tagok: Fedő Ist
ván, Kelemen György és Bauer Ferenc. Be
teglátogatók: özvegy Varga Gáborné és Ga
tyás Simon, ajtóőr Dudás Mihály, 

AZ EAST YOUNGSTOWNI I. TVTÖH 
SÁNDOR MAGYAR BETEGSEGÉLYZÖ 

EGYLET 
Elnök Tomori István, alelnök Födő Ist

ván, titkár Tóth Lajos, cime: P. O. B. 
60, East Youngstown, O., jegyző Korodi Jó
zsef, pénztárnok Kiss Sámuel, pénztári el
lenőr Lukovszky Pál, trusteek: Tóth Lajos 
és Kiss Miklós. Beteglátogatók, East 
Youngstownban Kelemen György és Sági Ig
nác, Haseltonban Kaposi András. Hármas 
bizottság: Bende György, Horváth József 
és Kelemen Pál. Ajtóőrök: Vékás Mihály 
és Bende György. Zászlótartók (magyar) 
Horváth János, Cseh Mihály, (amerikai) 
Sági Ignác és Boros Ferenc. Póttagok: Ro
mán András, Nagy Ignác és Hajdú Kál
mán. 

Gyűléseit tartja a Crow hallban minden hó 
negyedik vasárnapján délatáa 2 órakor. 

A BENWOODI, W. VA„ SZŰZ MÁBfA 
MAGYABOK PÁTRONÁJA BOM. ÉS GÖR. 
KATH. I. MAGYAB BETEGSEGÉLYZÖ 
EGYLÉT BAST YOUNGSTOWNI 4-IK 

FIÓKJA 
Elnök Lukovszky Pál, alelnök Gazdik Jó

zsef, jegyző Pejkó Vince, titkár Fehér Já
nos, pénztárnok, Nagy Ignác, számvizsgáló 
Pitlik János, pénztári ellenőr (még betöl
tetlen), titkári ellenőr Lukovszky Kálmán, 
beteglátogatók, Bistyucz Mihály, 117 Reed 
ave., Majoros István, 106 Adam street és 
Puli József, 177 12th st. Ajtóőrök Korcs-
mors János és id. Letoha Antal, bizottsági 
tagok: Bordás János, Gaisó József és Fáj
tok Miklós, zászlótartók Sztankó József és 
Kranyiczky Ferenc (magyar), Ambrnskó 
Ferenc és Gazsó József (amerikai). Egy
leti gazda: Varga Gábor. 

Gyűléseit tartja minden hé 
napján a Crow-féle lnlllm, - . 
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