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Jönnek a színészek 
Szombaton este lesz a szezonnyitó 

előadás a Kossuth Kör nagjr-
termében. :•.,' 1 •*/, 

Az ősz eléfkeztének legbiztd-
s&feb jele, högy ismét megindul
tak a new yorki magyar színészek 
kömtjukra. Az első előadásokat 
már megtartották New Yorkban 
éé a keleten és körünkbe szomba
ton esté érkeznek. A társulat a 
youngstowni magyar színházláto
gató közönség régi kedvenceiből 
áll. Gróf Rinaldó egy frissen ér
kezett remek mtizsikáju és rend
kívül mulattató operett lesz a be
mutató előadás darabja. Ajánljuk 
mindenkinek, hogy a szokott elő
vételi helyeken gondoskodjon mi
nél előbb jegyéről, mert mint 
halljuk az érdeklődés igen nagy. 
A darab new yorki bemutatójá
ról igy irtak a new yorki magyar 
lapok: 
, Az 'Erdélyi Émü és Sipos Jenő 

igazgatása alatt álló Amerikai 
Magyar Színtársulat a most mult 
vasárnap este mutatkozott be a 
new yorki közönség előtt, az Ir-
ving-téren levő Washington High 
Sehoolban. 'í * 4 •. 

A bemntatltoBás 11 j darab kere
tébon törtérit és pedig Martos Fe
renc* Gábor Andor és Szirmai Al
bert nagysikerű Operettjével: 
Gróf Rinaldo-val. 

A bemutatkozás kellemes meg
lepetést szerzett a közönségnek. A 
közünspget meglepte a jó darab 
éfra jó játék.. -

A Gróf Kínáidé IráÜves, kelte
tés darab, amelynek fülbemászó 

fenéje mellett az idő röpülni lát
szott. A eimszerepben Hegedűs 
Lajos és a fő női szerepben Vá-
rady Juliska mindvégig pompá
san játszottak és jól énék eltek. 
Erdélyi, Horváth és Zsadányi ugy 
szólván állandó derültségben tar
tották a közönséget, nemcsak az
zal; amit mondottak, hanem, aho
gyan mondották. Torday Erzsi, 
T. Kondor Mariska, Thury Ilona 
a.Tóth ügyes játékukkal nagyban 
hozzájárultak az előadás sikeré
hez. Kautz István karmester ér
deme, hogy a szép zenét a közön
ség élvezni tudta. 

gesö viszonyokat.—Egy zempléni 
levél 

Az uj színtársulat első előadása A £ggK uralom v 

arra a reményre jogosít föl, hogy 
a süinhAzi idény változatos és kel- Nem merik megirni a 

lcmes lesz. Ha igy lesz, a színház-| váki4ban élő magyarok a tényle. 
látogató közönség sem lesz fukar ' 
és a szinházat mindig meg fogja 
tölteni'.; . 

Ez a névsíóí' igazolja azt, hogy 
a szerepek a legjobb kezekben van 
nak. A helyárak a következők: 
$1.65, $1.10 és 85 cent. A hely-
árakat az igazgatóság kénytelen 
volt felemelni, mert a vasúti díj
szabást 20 percenttel emelték és 
tudvalevőleg a színtársulat min^ 
(len nap másutt játszván, óriási 
isszegeket fizet ki a vasúti je
gyek árában. 

Jegyek kaphatók a kövétk^^íV 
irélyekeii: Ress Testvérek üzletei
ben, Filsihgér Aurél patikájában, 
fözer Ferenc patikájában, lapunk 
szerkesztőségében és az előadás 
napján este 6 órától kezdve a 
Kossuth Körben a pénztárnál. A 
oénztárnál Kövesi Mihály, a tár
adat üzletvezetője fog ülni és a 
'ti korábban jön, annak jobb je-" 
*?yet fog adni. 

•I lit—m-mH^imíltiM 

VÁROS HARCA A 
VITELDÍJAK ELLEN 

BREMER KAPITÁNYT 
VISSZAHELYEZTÉK 

RABLÁS — EGY MOZIFILM 
MINTÁJÁBA. 

A városi tanács hétfői ülésén 
megtagadtak, a. villamos vasúti 
társaság kérelmét, hogy tekintet
tel az üres pénztárra, a viteldíja
kat emeljék fel kilenc centről 10 
centre és ha ez sem volna /elég, 
akkor 1 1 centre. A városi ügyész 
azt javasolta a tanácsnak, hogy a 
város engedje pörre az ügyet, 
mert most már biztos, hogy a vil
lamos vasúti társaággal megkö
tött szerződésben a város közön
sége károsodott és a társulat 
nyert. A közlekedési igazgató 
jelentése szerint teljesen célta
lan a viteldijakat felemelni, mert 
bebizonyosodott, hogy amikor 8 
ccntről 9 centre emelték a dija
kat, néhány hónappal ezelőtt, ak
kor megcsappant a jövedelem, 
mert kevesebben használták a vil
lamos kocsikat. 

KIADÓ 
bútorral vagy anélkül, front vagy 
hátsó szoba, férfinek vagy nő
nek, magyar családnál. Cim: 117 
Garlick street. A város központ
jában. 

IA NAGY BANK 
U The Dollar Savings & Trust Company of 
HI Yoiiiigstown, Ohio,' a legnagyobb takarókpénz-
• tár Cleveland és Pittsburgh közüít. Ez a bank 
IS most fiókot nyitott Struthersben. 
§§f A bank olvan, mint a csolnak — minél na-
Jj gyobb, annál biztosabban állja a viharokat. 
Ill A Strutters fióknak is van bevándorlók osz-rp=S 

IH tálya a bevándoroltak kényelmére. Szívesen 
jl mcghivjuk, hogy vegye igénybe szolgálatunkat. 

3=3 

H - A -
| DOLLAR SAYINGS & TRUST COMPANY 
I STRUTHERSI FIÓKJA 

Már többször irtuk, hogy S2I0-
venszkóból, Magyarországnak a 
csehek által elszakított északi ré
széből nagyon panaszos hangú 
levelek érkeznek az amerikai ma
gyarokhoz. A csehek kapzsisága 
ugy látszik, nem ismer határt és 
nemcsak a magyar, der a tót ai\ya 
nyelvii lakosság is egyre jobban 
és jobban elkeseredik Aa csehek 
szemtelen viselkedése és roSsz bá
násmódja miatt. 

A napokban megint levelet ho
zott a postás,, ezúttal a Donation 
avenuen lakó Bodzás Jánosnak, 
aki mindig részt vett és vesz min
den magyar mozgalomban. A le-

elet édesanyja küldte a Zemplén 
megyei Kis-Tárkányból, amelyet 
a békecsinálók nagy bölcsesége 
ösehoszlovákiának itélt, pedig a 
falú csaknem tiszta magyar. 

A levél leginkább köszönettel 
foglalkozik. Köszönettel azért, 
mert Bodzás küldött csomagban 
ruhaneműt, szöveteket és egy kis 
elemózsiát is, amit hiánytalanul 
megkaptak. A csehdulta Zemp
lén viszonyairól a következő jel
legzetes részét közöljük a levél-
nek: , ( . 

"Bizoay kedves gyermekeim, 
nagyon /szeretném magamat ve
letek kibeszélgetni, mert igy le 
nem lehet mindent irni. Hacsak 
annyiba kerülne áz utazás, mint 
tinektek került, amikor ti kimen
tetek, akkor mink is kimennénk 
az egész csalá(J. Azért, mert még 
azt is kimérik, hogy mennyit kell 
megenni. Ha malomba akarunk 
menni, akkor előbb a jegyzőhöz 
kell mennir Cédulát kel váltani. 
Ez 4 koronába kerül. És minden 
méterből kivesznek 10 kilót. Ezt 
a bíróhoz kell vinni. A malom
ban megint jól kivámolik és azon 
kiviil, hogy megőrlik, (még 20 
koronát kell fizetni. Minden sze
mélyre egy hónapra mikor 9 ki
lót, mikor TÖ "kilót adiiafeT An
nál ha többet visz, akkor elve
szik a csehek. Bizony, kedves 
gyermekeim, jobb volna most ne
künk meghalni, mint élni. Most 
az ember még avval sem szabad, 
amit megkeres." 

Hát bizony ez a sokat mondó 
í sas nemcsak az öreg Bodzásné-
nak, fáj, de nekünk is. No de 
.ion Ínég kutyára dér. Az öreg 
;i>szony igy végzi levelét: "Ugy 

veretném, ha egymással kibeszél
hetnénk magunkat, nem adnám 
< zért a megbukott Magyarország
ért." 

Vagy hat héttel ezelőtt Scot! 
közbiztonsági igazgató (safety 
director) felfüggesztette, majd 
pedig álásjból elmozdította Bre
mer Károly rendőrkapitányt, 
mert állítólag szolgálati idő alatt 
ittas állapotban találta. Bremer 
azonban tudta, hogy az egész ügy 
ellene irányult személyes hajsza 
volt és ezért ügyvédje, Barnum 
volt biró utján megfelebbezte a 
Warnock polgánnester által is 
jóváhagyott ítéletet a public ser
vice komissiohoz. Szombaton dél
után tárgyaltá ez a bizottság az 
ügyet, amelyen * kiderült, hogy 
Bremer, aki 18 éjv óta hűségesen 
szolgálta -a várost, tényleg szemé
lyes boszu áldozata volt, a bizott
ság, amelynek pedig két táját a 
mostani polgármester nevezte ki, 
egyhangúlag visszahelyezte jo
gaiba Bremer kapitányt, sőt az el 
bocsátás óta járó fizetésének jneg 
fizetésére is kötelezte a várost. A 
város polgárainak jórésze elitéli 
Warnock polgármestert és Scott 
közbiztonsági igazgatót. 

Mi sem hagyhatjuk igy szó nél
kül ezt az ügyet* Bremer kapi
tány mint rendőr, majd később 
mint őrmester és végül mint ka
pitány mindig igazságosan bánt 
a bevándoroltakkal. Igen. sok, 
bajba jutott magyaron segitétt, 
ahelyett, hogy mint más rend
őrök oly gyakran megteszik, a 
dutyiba juttatta volna. Derék, 
becsületes ember volt és a haj
szát a minden áron reformálni 
akaró Scott leginkább azért indí
totta ellene, mert Bremer több
ször tiltakozott az ellen, hogy a 
közbiztonsági igazgató a kapi
tány tudta és megkérdezése nél
kül, szó nélkül elviszi a detekti-
veket és a motoros rendőröket, 
hogy üldözze azokat a szegény 
bevándoroltakat, akik ebben a 

Bécsből jelentik: A minap egy | 
délelőtt a Verkehrsbank épülete j 

előtt a bank őrizetlenül hagyott i 
autójában Brack János soffőr és 
Hoffmann József lakatossegéd el- j 

hajtottak a postatakarékpénztár 
épületéhez azzal a szándékkal, 
hogy a pénztárnál meglesik, hogy 
kik vesznek fel nagyobb össze
get, hogy a:: Illetőket azután az 
utcán kirabolják. Á postatakarék 
pénztár helyisegében Hoffmann 
meglátta, hogy a Mann bankház 
szolgája 70,000 koronát vett fel 
és az összeggel eltávozott. Hoff
mann az utcán követte á bank
szolgát, Brack pedik utánuk jött 
az autóban. Egy alkalmas helyen 
Hoffmann megtámadta a szolgát, 
ez azonban védekezett és segít
ségért kiáltott. Rendőr jött, a ki 
Hoffmannt letartóztatta. Brack 
egy ideig még bolyongott a vá
rosban, későbben azonban? ott 
hagyta az autót a Schiller-kávé
ház alőtt. A rendőrség a soffőrt 
is letartóztatta. A rablók a rend
őrségen elmondották, hogy egy 
filmen látott jelenet mintájára a-
karták a tettet elkövetni. 

MEGTAKARÍTOTT PÉNZE UTÁN 
1 f i  kamatot fizetünk és betétjét bármikor visszafizetjük 

Í-ÉNZKÜLDÉS a legolcsóbb árak mellett. 
HAJÓJEGYEKET minden vonalra eladunk ? 

ÚTLEVELÉT rövid idő alatt megaMWSuriflc // 
ROKONAIT az óhazából kihozfttjufc 

NÉMETH ÁLLAMI BANK 
NÉMETH JÁNOS, elnök ' 

Föüzlet: 1597 SECOND AVE. 
10 IS AST 22d STREET NEW YORK CITY Fióküzlet t  

ft Bankpalotában Cor. 83r4 Stréqt 

A CSEH SZÍNÉSZEK OTTHAGYTÁK 
A POZSONYI SZÍNHÁZAT. 

É - Üzlet-cimek - É 
MwwmwtMmm 
YOUNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ 

31 W. Commerce Street 
Szemben az Erie állomással. 

A legjobb órák, ékszerek és 
órajavitás. A tulajdonos magyar. 

A r. Arm 
Gyémántok, órák és ékszereit 

Olcsó házbér, olcsó árak 
&4k emelet, Federal épület 

10 N. Phelps Street 

MGALSZKY £8 ZAJ AC 
820 South Avenue 

M A G Y A R  S Z A B Ó K  
Elsőrendű öltönyök mérsékelt 

áron. 

T . J .  Ő R I Ü L  
S Z A B Ö M E Í Í t *  

257 West Federal Street 
Bell telefon: Ham 682 ' 

>r TF 
EtADtif ,;JJ| 

bútorozott szoba közel a villanyos
hoz. Esetleg reggeli is. Hivja 
78301-4$ ftX automatikus telefo
non. 

Pozsonyból irják: Mikor a cse
hek birtokba vették Pozsony vá
rosát, a magyar színházból kite
lepítették a régi társulatot, s at
tól fogva cseh elóadásokat ren
deztek, de majdnem minden este 
teljesen üres ház előtt. Szomba
ton a cseh színészek, nyilván fel
sőbb rendeletre, kivonultak a szin 
házból s már újra német a és ma
gyar nyelvii színielőadások lesz
nek felváltva. 

JO FESTEK 
mindig olcsóbb, mint az olcsó festék. 

1 és saebb. 
Tartósabb 

Mi évek óta csakis jó festéket árusítunk. 

The Yonngstown Glass & Paint Co. 
140 EAST FEDERAL STREET 

Automatikus 6224 Bell Main 1120 

Rózsák 
és mindenféke 
élövirágokból-
állandó raktár. 

Díszes Virágok 
Lakodaimaf&&, 
Keresztelésekre és 

. Temetkezésekre. 

FEDERAL STREET YOuNGSTOWN, OHIO 

• 
ét't 

• %: 

t 

Keresünk 
r. Embereket'a Generál Fireproof ing Co. Lath 
Departmentjéb«n a követkelő munkákra: Pick-
erelek, rubber rollösok, sajtó gépek, szállítói:, 
lath csomagolok. Forduljon az Employment Of* 
fice-ra. Vegye az Elm street kárét. 

DR. FÜZY PÁL GYÁSZA ( 

——— '' 

Súlyos csapás érte a mult lj£-
'n Dr. Füzy Pált, a youngstow-

ii magyarság fiatal, de mindenki 
.iltal kedvelt orvoS&t, a youngs-
towni magyar egyletek hivatalos 
• mberét. Ugyanis öcscse, a 19 
• ves Füzy Béla, vérmérgezés kö
vetkeztében rövid szenvedés után 
meghalt Bufaloban a mostoha ap
ja, Kiss Ferenc, azelőtt szintén 
youngstowni lakos, 105 Lafayette 
street alatti otthonában. A fia-
alon elhunyt, magyar származású 
^üzy Béla Pittsburghban szüle-
ett és nyolc évig élt Youngs-
ownban, ahol iskolái legnagyobb 

részét végezte. Halált mostoha 
szülein és Dr. Füzyn kivüi két 
leánytestvére, Füzy Róza és Ju
lia, valamint Kiss Ferenc, ifj. és 
Kiss Irén mostoha testvérei gyá
szolják. A temetés pénteken ment 
végbe Buffaloban. Dr. Füzyt 
mindenfelől elhalmozták a ma
gyarok részvétük megnyilváni-

"száraz" világban egy kis pálin
kát égetnek odahaza. Gyakran 
megtörtént az utóbbi pár hónap 
alatt, hogy a kapitánynak szük
sége lett volna a szolgálatban levő 
detektivekre és motoros rend 
őrökre valami nagyobb bűntény 
nyomozásában. A kaitánv kereste 
az embereit ,de nem találta őket. 
Mikor előkerültek, kiderült, hogy 
a motoros, rendőr Scott gépét 

I hajtotta, mig a detektívek segi-
• tettek neki egy í.-íoreigner" le-
1 fogásában, mert tgy félliter "ré-
zindzseket" találta *k házánál. 
Ez?k a rendőrök vádolták aztán, 
természetesen előléptetés remé
nyében, Bremer kapitányt avval, 
hogy szolgálatban ittas volt. Az 
ítélet nagy megnyugvást keltett 
a városban, ahol már arról is re
besgetnek, hogy Warnock pol
gármester lemond, hogy elvállal
ja egy nagy- truszt ügyvédségét, 
természetesen vele menne Scott is. 
Nem lenne kár érte. 

A PLUMBER SZTRÁJK lé 
VÉGET ÉRT MÁR. 

Május elseje óta, tehát 19 héten 
sztrájkoltak k plumberek (szere
lők). A héten a munkaadók bead
ták derakukat- és megadták a 
plmnberek által követelt $1.25 ó-
rabért. Tehát a plumberek napi 
fizetése nyolc óra munkáért tiz 
dollár lesz. A mult évben egy dol
lár volt az .órabér. Az uj szerző
dés 1921 május l-ig érvényes. 

EGYLETI KALAUZ 
A YOUNGSTOWNI ÉS KÖRNYÉKI MA-
~YAB EGYLETEK ÉS EGYHÁZAK Air 

LANDO NAGYBIZOTTSÁGA 
A nagybizottnág gyűléseit osetről-esetre 

* tisztikar hivja egybe. Tisztikar az 1920. 
évre: Elnök Hahó Jász Gusztáv, alelnökök: 
Horváth István és Balaskó György, titkár 
Xíményi Miklós, pénztárnok Hoffftr András, 
pénztári eHenőr Géressy Sándor. A nagy-
liizottság kötelékébe a következű egyházak 
és egyletek tartoznak: Szent István róm. 
katholikuR egyház, Református egyház, Szent 
György gör. kath. egyház, Verhovav egylet 
108-ik fiókja, gzt. István egylet. Reformats 
Férfi Egylet, Református Női Egylet, Kos
suth Közművelődési Egylet, Magyar Beteg-
segélyző Egylet, a Benwoodi Szűz Mária 
Egylet 4-ik fiókja East Youngstownban, & 
Petőfi Sándor Egylet East Youngstownban. 

HAZAI HÍREK. 
'ÉLETUNTAK' 

A budapesti lapok állandó rova
ta ez. Sok embert nem birja a 
nyomort, az éhezést, a munkahi
ányt és eldobja magától az életet. 
Az alábbi csak egy napi mutató. 

A Rudas-fürdő 14. ífeámu kabin
jában dr. Szilágyi Gyula 32 éves 
menekült tisztviselő ciankálival 
megmérgezte magát és meghalt. 
Holttestét az orvostani intézetbe 
szállították. — A Nagymező-utca 
9. számú házban Friedman Ferenc 
22 éves kereskedősegéd morfium
mal megmérgezte magát.. Egy hát
rahagyott papírszeletre azt irta, 
hogy tfettét azért követte el, mert 
nincs jövője. Súlyos állapotával 
a Rókus-kórházba vitték. — La-
taider Pálné, született Misek Blan 
lka a Nagydiófa-utca 3. »zámu ház
ban aszpirinnel megmérgezte ma
gát. A mentők a 

;jba vitték. 

GYILKOS JOGHALLGATÓ 

Miskolcról jelentik: Soltész 
Gyula' joghallgató hir^len' fell$-
borodásában néhány tiappal ez
előtt agyonütötte Recski Lajos 
szendrői* gazdálkodót. Ügyét a 
statáriális bíróság tárgyalta, a 
mely a megejtett tanúkihallgatá
sok és a perbeszédek titán az ügygfc 
a rendes bírósághoz^tette át. 

A YOUNGSTOWNI SZENT ISTVÁN KI
RÁLYBÓL ELNEVEZETT ROM. ÉS OÖR. 
KATH. tEMPLOMI ÉS BETEOSEGÉLYZÖ 

EGYLET. 
Alapíttatott 1901 augusztus 25-én 

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

Bizottsági tagok: Orosz István, Kaiueki 
János, Kuti Gáborné, Neiflényi Miklós, • 

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

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

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

Rendfentartók minden fíyüléseft kineve-
zendők. 

Gyűléséit tartja minden hó elstf va
sárnapján á K&ssutk JCű'tíartiveWdéíi Egye
sület termében, 124 X. federal >t., délután 
2 órfitól kezdve. 

YOUNGSTOWNI KOSSUTH KÖZMŰVELŐ
DÉSI EGYESÜLET. 

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

levő saját helyiségében. 
Elnök Molnár Mihály, alelnök Géresi Sán

dor, titkár /Neményi. fcliklós-, pénztárnok1 

Póli Féreue, háznagy: id. Molnár János. 
Választmányi tagok: Balaskó György, Ga-

gyi János, Molnár Lajos, Buckey Károly, 
Bogdán? Gábor, id. Molnár János és Liái-
bzsy G4bor. 

Az egylet célja a magyar társadalmi élőt 
fejlesztése, tagjainak szórakoztatása és a 
magyar nyelv fejlesztése és megévása. Tart 
népies felolvasásokat és tervbe van véve 
angol iskola nyitása is. Az egylet helyisége 
nyitva minden este a tagok részére. Könlv-
tárliasznélat és egyéb szórakozások állanak 
8 tagok rendelkezésére. 

Tagsági dij férfiaknak $1.75 negyed„ren-
kint, nőknek $1.00 negyedévenkint. Beál
lási dij férfiaknak $2.00, nőknek $$1.00, és 
> rendes negyedévi tagsági dij. Azok a ta
gok, a kik tagsági dijaikét a rendes ne
gyedévi gyűléseken fizetik be, minden ne
gyedévben 25 cent kedvezményben TésaéBtU-
*><*• , - ,5 

AZ AMERIKAI MAÖYAK BEFOKKATUS 
SZOVETSEO 22-IK OSZTALÍA 

} Eláök Oláh Oyörgy, titkér-pénztárnok 
Molnár István, Stflt Spfing Road 711, pént-
tári »llefe#r Deferéeahi András, jegyzó: 
Szabó t*. István. 

Gyűlését tartja *6 4-ik 
| ján délután 2 órától kesdvt, a ref. egyház 
. gyűlésiemében. 

MUNKÁS-BETEGSEGÉLYZÖ ÉS ŐNKÉPZÖ-
SZEEVEZET 

4§-ik osztálya Youngstoira, OU( 

* —  ̂ , 
Hin&olya István, {?éü/cc&fn«k lÖöré 

Imre, pénzügyi titkár Papp László (251 
Superior street), jegyző Spitkó Sándor, el
lenőrök : Szikora László és Hauser András. 

Hivataléra orvos: Dr. Füri Pál (Home Sav
ings Bldg.) Rendelő órák: 3—6 ig és 7—3-
>g-

Gyűléseit tartja minden hó 3-'.k vasárnap
ján d. u. 4 órakor, az Athletikai Club West 
Federal streeti helyiségében. 

A betegsegélyző tagja lehet minden er
kölcsilek kifogástalan férfi vagy női mun
kás, a ki a 15-ik életévét már betöltötte, de 
a 45-iket még tnl nem haladta. Beiratási 
dij nincs, csak $4 forgalmi tőke fizetendő be, 
mely azonban kilépés esetén visszaadatik. 

A tagok jogai azon naptól kezdődnek, 
melyen a központi intézóbizottsAg a felvé-
tHi ivet és orvosi bizonyítványt láttamozti 
és helybenhagyta. 

Betegsegélyt ad a belépéstől sx&tbtfva: 
1. 25 hétre hetenkint $10-t és 25 hétre 

hetenkint $5.00-t 
2. A Il-od osztályú tagokná"k (nőknek) 

25 hétre hetenkint $8-t és 25 liétre hetenkint 
$4-t. , A segélyfizetés a betegség ötödik nap
jától kezdődik, 

Havi illeték kivetés szerint lesz fizetve. 
Haláleseteknél $300 temetkezési összeget 

fizet a szervezet. 
Férfi tagok nejeik után, ha az utóbbiak 

a szevezetnek nem ie tagjai, l«lál esetén $50 
temetkezési járulékban részesülnek. 

VBRHOVAY SEGÉLYEGYLET 108-IK 
FIÓKJA, YOUNGSTOWN, O. 

Alakult 1906 október 10-én 

Elnök Debroczki András, alelnök Turner 
József, titkár Hoffer András, 716 John st., 
kihez az egylétet érdeklő levelek külden
dők, jegyző Nagy József, pénztárnok Ka-
luczki János, pénztári ellenőr Bodzás Já
nos, 3 tagú 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 Youngstovaban Tamás Aiadrás, 
Beteglátogatói ellenőrzéssel a titkár bizatott 
meg. Zászlóvivők: Sebő Lajos és íark#* 
Péter. Nagybizo>tt8ági t»gek; Nagy József. 
Turner József, Gregosits József és Hajdú 
Pál. 

Gyűléseit tartja minden hé második va
sárnapján délután 2 érakor a Mahoning 
avenuei magyar ÉÜtfi 
gyűlésteremben. , 

YOUÍTGSÍOWNI JtEFORMÁTUS E4YHÁKI 
1#RFI BETEBSEGÉLTItt KGYLBt 

fülnek Sebők Gábor, alelnök Géressi Sán
dor, titkár Szabó P. István (534 Tyndalé 
ave.), pénztárnok Göncz Gyula, pénztári el
lenőr Dicső B. István, beteglátogató bizalmi 
férfiak: a hegyen Molnár István, hatház: 
Szadai Benjámin. South Side: Doha Sén-
dor, Haselton és Edgewood st.: Bernát 
Oreszt, East Youngstownban Bányácski Já
nos. Nagybizotts&jfi ta*$t: G8nc» 6»níá, 
frelenszki János. Dicső B. István. Eássló-
tartó Dankó István. 

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

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

Áz egylet rendes havi gyliléMft ft* 
g;,-üléstermében tartja a hó harmadik vasár
napján d. u. 2 órától kezdve. 

YOUNGSTOWNI MAGYAR REFORMÁTUS 
EGYHÁZI NŐI BETEGSEGÉLYZŐ EGYLET 

Alakult 1917 október 14-én. 
Diszelnök Gerendav l.ftszlóné, elnök Meny

hért Jánesné, alelnök Kolozsváry Józsefné, 
jegyró -©érési Sándorné, pénztárnok Iler-
czegh Andrásné, ellenőr Patkanóczy János-
né, beteglátogatók: a hegyen Németh Fc-
rencné és ifj. Batary Andrá«né, a Brier 
Hillen Jakab Istvánné, a South Sideon: 
Vaskó Jánosné, Szabó P. Istvánné és Zsurki 
Istvánné, East Youngstownban: Boda Ist
vánné és özvegy Szilágyi Györgyné, pénz
ügyi bizottság: Bartha Péterné, Juhász Pé
térné és Belenszky Józsefné, hivatalos Ér-
ros ér. Filzy PAI, 408 Home Saving* bJk 
Building. f 

YOUNGSTOWNI MAGYAR BETEGSEGÉLY
ZŐ EGYLET 

Elnök: Mecsei András, alelnök: Molnár 
István, titkár: Mcnyhévt János (610 
Mabel st.), pénztárnok: Sebők Gábor, 
pénztári ellenőr: Szakács Lajos, számzivsgá-
lók: Oláh György, Erdei András és Kopcső 
Mihály, bizalmi tagok Steeltonban: Fűzi 
Bertalan és Kovács Jánosné, a hatházon: 
D. *Varjjfa JánoB és Oláh Györgyné, a South 
Sideon: Szakács Lajos és Gecse Sándorné. 
Nagy-bizottsági tagok: Géressy Sándor és 
Monár István. A rendfentartókat az elnök 
aevesi ki minden gyűlésen. 

1. YOUNGSTOWN, a 
TORHOVAY SEGÉLYEGYLET 321-ík 

fttOKJA, EAST YOUNGSTOWN, 0. 
Alakult 1919 szeptember l-6n. 

Gyűléseit tartja minden hónap 2-ik vasárnap
ján a Crow hallban. P. O. Box 726. 

Elnök Tosacsányi Oéaa, alelnök Les-
nyánszky István, titkár ' Ember Kálmán, 
pénztárnok Drinko Jáno3, pénztri ellenőr 
Rabirs Ferenc, bizottsgi tagok: Fedő Ist
ván, Kelemen György és Bauer Ferenc. Be
teglátogatók: özvegy Varga Gáborné és Gu-
ffM 8»«n, ttjtéór Dudái Hiháljr. 

AZ EAST YOUNGSTOWNI I. PLTÖFI 
SÁNDOR MAGYAR BETEGSEGÉLYZŐ 

EGYLET 
Elnök Tofcori István, alelnök Fődé Ist

ván, titkár Téth Lajos, cime: P. O. B. 
60, East Youngstown, O., jegyző Korodi Jó
zsef, pénztárnok Kiss Sámuel, pénztári el
lenőr Lukovssky Pál, trusteek: Tóth Lajos.': 
és Kiss Miklós. Beteglátogatók. East: 
Youngstownban Kelemen György és Sági Ig-
nác, Haseltooban kaposi András. Hármas 
bizottság: Bende György, Horváth József 
és Kélemen Pál. Ajtóőrök: Vékás Mihály 
és Itanée György. Zászlótartók (magyar) 
Horváth János, Cseh Mihály, (amerikai) 
Sági Ignác és BoroB Ferenc. Póttagok: Ro
mén András, Nagy Ignác és Sajda Kál
mán. 

Gytiléseit> tartja a Crow hallban mindep bő 
WJfr«m t«sá»M|yjtn détutAa | 

A BENWOODI, W. VA., SZŰZ MÁRIA 
MAGYAROK PÁTRONÁJA ROM. ÉS GÖR. 
KATH. X. MAGYAR BETEGSEGÉLYZŐ 
BGYLST £AST YOUNGSTOWNI 4IK 

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 Kflhaán, 
betfflátojatdk. fcistyujta Jktfcály; 115 Reed 
ave.,' Majoros István, '106 Adam street és 
Puli József. 177 12th st. Ajtéőrök Koros-
ö»org János és id. Letolta Antal, bizottsági 
tagok: Bordás János, Gaisó József ét Paj-
tok Miklós, zászlótartók Sztankó Jézscf és 
Kranyiczky FéíeUe (tftáfyar), itfliruskó 
Ferenc és Ga2só József (amerikai). Egy-
Ütl füa«|: V*ga Gábor. 

Gyűléseit tartja mindett hó als^t vasér-
napján a Crow féle hallban. : 
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