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A VERHOVAY TAGOK 
FIOYELMÉES 

Mit kell tudni az 
tagokról? 

elbocsátott 

Hoffer András, a yonngsfcowni 
108-ik fiók érdemes titkára isren 
okos és helyénvaló figyelmezte
tést közölt a Verhovayak Lapja 
augusztus 1-i számában. 

Helyénvalónak találjuk Hoffer 
titkár figyelmeztetését Zámbori 
szerkesztő megjegyzésével egye
temiben az alábbiakban leközölni: 

"Egyik fiókból a másikba elbo

csátott tagokkal sok esetben kel
lemetlenségei vannak vagy a ta
got elbocsátó, vagy az ilyen tagot 
felvevő fióknak. Hoffer András 
tagtestvérünk, a 108-ik fiók tit
kára az elbocsátott tagok ügyé
ben nagyon helyes megokolással 
a következő figyelmeztetést adja : 

Kérem a fiókok titkárait, hogy 
azon tagoktól, akiket elbocsáta
nak, ne vegyék f$l a havi dijakat 
tovább, mint az elbocsátó határ 
idejéig. Ugyancsak az a tag, aki 
más városba költözik, tartsa köte
lességének, hogy azon fióknál 
három hónapon belül okvetlenül 
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INTERNATIONAL BANK 
G. V. HAMÖRY 

VOimSTOWD, 0. SKAROH, P». 
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SZERENCSÉSEN MEGÉRKEZTEK 
UTASAIM, FÉRFIAK, NŐK ÉS GYERMEKEK 

ABAUJ, SZEPES ZEMPLÉN, GOMÖR, UNO 
ÉS BORSOD MEGYÉKBŐL 

VALAMINT JUGOSZLÁVIÁBÓL 
Mindazok, akiknek itteni hozzátartozóit: bankjaimban 
vásároltak hajójegyet, bankjaim utján készittették az 
utazási engedélyt s bankjaimtól vásároltak pénz-csekké
ket EZ ÉVNEK MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HAVÁBAN, 

MÁR ITT VANNAK. 

BEBIZONYÍTOM, 
hogy az utazási nyilatkozataim ellen a hatóságok minden 

akadály nélkül megadták az 

ÚTLEVELEKET 
VALAMINT A KONZULI HITELESÍTÉSEKET 

jelentkezzen, amely fiók uj lakó
helyén vagy lakóhelyéhez a leg
közelebb van. ' 

Ezeket a következőkkel okolom 
meg: Egy tag a 108-ik fiókhoz 
tartozott és már három éve, hogy 
YoungstownbaiT lakott, a mikoij 
róla csak akkor vettem tndomfist, 
amikor már a tag elhalálozott. 
Az utolsó percben szaladtak hoz
zám, azonban már késő volt, merr 
én a tagot életében nem ismertem. 
A fiók ugyan valamennyire meg
tette vele szemben kötelességét, 
írtért tudtuk, hogy tagtestvérünk 
volt. Azonban mennyivel más 
lett. Volna, ha tudtunk volna lé
tezéséről. 

Tagtárai üdvözlettel 
Hoffer Anrás, 

a 108-ik fiók titkárja 1'' 

A mint azt a fenti figyelmezte
tésből látjuk, sok tag nem ismeri 
alapszabályainkat. Hoffer test
vérünk levelében emiitett tag, ha 
olvasgatta volna az, alapszabályo
kat, ugy bizonyára tdljesitette 
volna az alapszabály azon pont
ját, amely nyiltan kimondja, hogy 
más helyre, állandó tartózkodás
ra elköltözött tag, köteles a fiók
jától elbocsátó levelet kérni, a 
nmlvlvol tartozik maprát nj lakó

helyén levő fióknál, vagy ha ott 
helyben nincs, ugy lakóhelyéhez 
legközelebb eső fióknál bejelen
teni. 

Remélhetőleg rövidesen készen 
lesz a clevelandi konvenció jegy
zőkönyve, mely az egylet alapsza
bályait foglalja magában. A Ver
hovayak Lapja nemcsak az egész 
jegyzőkönyvet egyszerre közli, de 
a konvenció minden egyes hatá
rozatait bővebben ismertetni Js 
fogja. 

áldozatot többször fejbeverték. A 

rendőrség és a csendőrség megin

dította a nyomozást és remélik, 

hogy sikerül a tettest kézrekeri-
teni. 

LEÉGETT TEMPLOM 
ÉS MONOSTOR 

•Május 27-re virradó éjszaka 
nagy vihar vonult el Barátudvar 
mosonmegyei község fölött. Egy 
villámcsapás a templom tornyát 

érte, mely tüzet fogott. A tüz át
terjedt a szomszédos Szentkeresat* 
monostor épületére, melynek te
tőzetét teljesen elpusztította.- A 
kárt másfél millió koronára be
csülik, • . 

f 
RABLÓGYILKOSSÁG 

MÁTYÁSrÖT^Öfc 

Mátyásföldoh íiehány hét előtt 
kegyetlenül végrehajtó^ rabló-
gyilkosság történt. Özv. Hinora 
Andrásnét, egy hadirokkant negy
ven év körüli özvegyét, a kinek 
Mátyásföldön trafikja van, sze
rény lakásában ismeretlen tettes 
meggyilkolta, majd a lakásban 
talált 20—25,000 korona készpénzt 
magához véve eltávozott. Csak a 
gyilkosság megtörténte után töbn> 
órával vették észre a gaztettet és 
megállapították, hogy a gyilkos
ságot tompa eszközzel hajtották 
végre, a melylyel a szerencsétlen 

BUDAPESTI, IRODÁNK 
VIII. Kerepesi-ut 1. szám.l 
A hazautazó magyarok] 

rendelkezésére áll. 

3G 3C DC 
Jól jegyezze meg ezt a címet minden 
'honfitársunk - * -, -

iden^ 

Pénzküldés 
Magyarország minden részétit 
gyorsan, pontosan és teljes fé-
lelősség mellett. A legalacso
nyabb napi árfolyam mellelik. 
Budapesti irodánk utján a leg
rövidebb idő alatt beszerezzük 
az eredeti ó-hazai nyugtát és a 
bftukkSnyvet. 

zai ü 
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 •!. 

Hajójegyek 
%• magyarok részére legalkal
masabb hajókra. Permit nem 
kell többé, csak Írjon levelet 
és küldjön előleget a hajó
jegyre és mi aztán értesítjük, 
kegy mikor kell New Yorkba 
jönnie. A vasadnál megvár
jak. ' 

V 
KISS EMIL, 

133 Second Avenue 
,r==i,=S> ® % 

Bankár 
New York, N. r. 

MINDEN ideérkezett utasom hálásan köszönte meg, hogy 
minden baj nélkül utazott és Hogy saját megbízottjaim mindenütt 

segítségükre voltak. 

THEODORE FIAM 
ÚTBAN VAN HAZAFELÉ, MEGRAKVA SZÁZ ÉS 
SZÁZ BANK- ÉS POSTATARÉK-KÖNYVEKKEL ÉS 

KYUGTÁKKAL 

HA ki akarja hozatni családját — HA haza akar utazni — 
HA pénzt akar külndei — HA bármily itteni vagy hazai ügye 
Van, forduljon legmegbízhatóbb és legöregebb bankjaimhoz. 

Összeköttetéseim a legjobbak ugy itt, mint az ó-hazában. 

HA NEM VOLT, LEGYEN MOST BARÁTJA ÜZLETEIM
NEK, AKKOR NYUGODT LESZ, HOGY RENDES KISZOLGÁ
LÁSBAN RÉSZESÜLT. 

Címem a régi: 

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

ÍB North Phelps St. Dock Street sarkán 

HAROLD H. 

H U L L  
jelenlegi 

Prosecuting Attorney 
(megyei ügyész) 

k('ri az ön támogatását, 
hogy újból elnyerje a jelölt

séget 

AZ AUGUSZTUS 10-ÉN 
MEGTARTANDÓ 

ELŐVÁLASZTÁSOKON 
A REPUBLIKÁNUS 

TICKETEN 

Eddigi munkám minden
esetre fe jogos it arra. hogy 
kérjem Mahoning megye vá-
1 asztóinak pártolását. .; 

Elvem * " Egyforma igaz
ság mindenkinek. Gazdag
nak, szegénynek egyaránt." 

(Political Advertisement) 

X-

ALAPÍTVA 1874-BEN -ÉMn 

AUGUSZTUSI 
Bútor-Vásár 
Ez a vásár ezreknek nyújt alkalmat arra, hogy a megélhetés magas 

áxát redukálják. Ha minden, más cikkekkel kereskedő üzletember ha-
sonló vásárokat rendezne és áruit ilyen nevezetes engedménynyel bO' 
csátaná vásárra, akkor nem tartana sokáig és a megélhetés drágasága a 
mult emléke lenne. Reméljük, hogy mindenki, akinek jó bútorra van 
szüksége, eljön a mi vásárunkra és megosztja velünk az olcsó árak 
hasznát. Mindegy, hogy mire van szüksége háza bebútorozásánál, ná
lunk mindent megtalál és most megtakaríthat rajta 10-től 40 százalékig. 
Ez a vásár csakis augusztus hónapon át tart. 

I75.00 0S ÁGY DAVENPORT AUGUSZTUSI 
VÁSÁRI ÁRA 

' $ r - ,  
$6&««r nógy oMlopos ágy 

augusztusi vásári ára 

$39.75 
Nagyon ritka alkalom,-hogy ilyen 

Agyat vehet ezen az áron. Nagy 
választék arany tölgy, mahagony és, 
amerikai diófában. 

$59.75 
V&logathat arany 

vagy mahagony között, 
na bőr utánzat, átvonhatók. 
Ne mulassza el megnésni ezc 
ket. 

45 FONTOST GYAPOT NEMEZ MATRAC 

_ $55.<* buliét, 

$15.75 
45 font tiszta gyapot nemezből készült ez a 

jó matrac. Szép áthuzat, gömbölyített sarkok. 
Megér $22-t# • ' 

JAMES M. THOMAS 
a népszerű szolgabíró 

íVí:  v '"-v  SHERIFF 3  •  
Jelölt ha JIMRE szavaz akkor jó kézbe kerül a 

megye közbiztonsága* 
k" • •• —James M. ThomM7 
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Miért hagyja fogai által életét 
elkeseríteni? 

, KÉRJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány rosss 
munka van a szájában, ne ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült éi jótáUok mos* 
kámért. 

DOLLÁR BANK-ÉPÜLET 

4-ik emelet, 412. számú szoba, 
Bell telefon, 6945 
Anto. telefon, 4772 V 
Youngstown, Ohio 

t j .  4 

$10-os szemes rugó 
augusztusi vásár ára 

$7.50 
Érte •askeret, láncszemMHirft erős 

rugókkal és sodrony rugó tartókkai 
a végén. Csak a nagyobb méretek
ben. Jöjjön jókor. 0 

hasított tölgy 
' eladási ára . 

$29.75 
Valódi hasított tölgyből aranyos 

finiselésael. Metszett üvpg tükör, 
erőé lap, könnyen járó fiókok é» tá
gas edény tartő. v . 

KALTEX NAPPALI SZOBA BTTTOÉ 

20% árengedmény 
Ezt a könnyű, de tartós bútort, most mindig jobban és joMwn ka#*-

nálják. A háziasszony szereti, mert könnyű, szép és mégis reuukivül 
erős. Teljes berendezések és egyei? darabokban nagy választékunk 
van. Az át huzatok nagyon szépek. * Az árakat az egész v41asztékon 20 
százalékkal szállítottuk le. > • 

SPECIÁLIS PIACI KÉZI KOSARAK' 

Hasított tölgy dresser . . 
$27.50 

Valódi hasított tölgyből, nehéz 
üveg tükör, három fiókkal, nem mint 
a képen, mert annak négy fióiya. 
yaiu , l . • , 

' f .v • & S 

3I6-3IÖW. FED.ST. 

$31-08 ACÉLÁGY 
Augustusi váiiri 

$15.75 
•> i 

. Ennek az ágynak két colos f<4y* 
tonos oszlopai vannak, egy colos tár-
tó rudakkal. Tiszta hófehér zo-, 
mine üuia, és c«akis teljes nagyság 

Fumed tölgy asztal, eladási án 

$40.00 
•^iííum é« fcsry korab«U mia-

tik, remek eredeti finis, a lap Át
mérője 48 col és kinyújtható 
libra. Megér *Q5-t. v 
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