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|  n HÍREK AZ ohazabol 
Ifl' 11 11 ' 

ELADO 
Gyors cipőjavító üzlet eladó a 

tulajdonos betegsége miatt, igen, 
olcsó áron. ölül: 1125 West 
Rayen avenue. 

Senki többet? . . . Harmadszor 
Kis tragédiák az önkéntes Árve

rési Csarnokbea. 

Két-három hónap előtt meg 
nagy volt a zálogházak és éksze
részboltok forgalma, az elszegé
nyedett középosztály, a t.iszvis|-
lök utolsó értékeiket vitték oda, f az árverező elé az asztalra. 

gokból, két szolga foglalatosko
dik körülötte. Az első tátgy, amit 
előhoznak, egy négyszemélyes ká
véskészlet, négy tányér, .négy fin-
dzsa, az egyik kissé sérült. A szol
ga körüladja, szakértő "• szemek 
viszgálják végig, azután leteszik 

ma azonban ez is megszűnt és e-
gyik ékszerésziizlet tulajdönosfil 
mondotta nekem: 

— Uram, most pár perce járt 
itt egy asszony, aki a nyakán lé
vő hajszálvékony ezüstláncot kí
nálta eladásra. Mit tegyek? In
kább igy adtam neki pár koro
nát, az értéktel«n lánccaf mit csi
nál íak?# 

És megemlítette, nézzek el a 
Központi Zálogház Önkéntes Ár
verési Csarnokába, ott meg fo
gom látni a nyomor és szegény
ség képét. A Kinizsi-utcában, a 
hatalmas épület egyik földszinti 
•termébe elmentem hát és láttam, 
hogyan sir, zokog a nyomor egy 

* 

Egy kávéskészlet — mondja 
30 korona! 

— Harmincöt! 
— Negyven! 
— Negyven elősaör, másodszor, 

senki-többet,.. harmadszor ! 
A készletet egy szőke bajuszos 

ember vette meg, most nősül, 
mondja, szüks^e van rá. Azon
nal meg is kapja, lefizet öt per
cent illetéket és a kalapács to
vább suhog. Egy jégszekrény. Ki
kiáltási ár .'5000 korona. Nincs a-
jáulat, visszamegy. Egy szép sár
ga utazóbőrönd van soron. Há
romszáz korona a kikiáltási ára, 
de hamarosan felverik 970 koro
nára, az ej^yik hiéna vette meg. 

ivotlal, egy pléhc.igarettatárca, 
kuleskötegtartó megy vissza, hiá
ba ajánlja a kalapács. Viszont 
gyorsan ér el 500 koronás árat 
egy pár magas női1 cipő és 670 ko
ronát egy régimódi női köpeny. 
Egy gyermekkocsira is nagyban 
licitáltak, viszont nem lehetett e-, 
ladni egy hegedűt, pedig egyik 
árverező megjegyezte: 

—r Valódi Stradivárius! Senki 
se hitte el, a kalapács hiába csa
pott le, visszament a hegedű és 
vele együtt több apróság. Közben 
változtak az árverezők, ujak jöt
tek és érdeklődtek volt-e valami 
"jó dolog". Nem lehetett sokáig 
nézni és hallgatni, hogyan sir*a 
nyomor a kalapács alatt. > 

4 * 

VÖRÖS LOBOGÓ ALATT ÉRKEZ
NEK HAZA SZIBÉRIÁBÓL A CSEH 

LEGIONÁRIUSOK 

fakalapács ütései alatt. Egész nap Most egy furcsa tétel kerül árve-
fölyik itt az önkéntes árverés, a 
tárgyak vagy ki nem váltott hol
mik, vagy a hősiesen küzdő, a be
csület útjáról le nem térő ma
gyar köztisztviselők utolsó tár
gyai, egy réjjí almáriom, egy e-
reklyeszámba menő kép, egy pi
patórium, mind-mind olyan relik-' 
via, amitől1 az árverező bizonyáfa 
sirva vált csak meg. Az eljárás 
egyszerű. Az árverező a tárgyat 
elszállítja az árverező csaronkba, 
Ott megszámozzák és megállapít
ják az árverési napot. A kikiál
tási árat a tulajdonos szabja meg, 
ha ezen alul ígérnek, nem adják 

és értesitik a tulajdonost, hogy 
vagy szabjon olcsóbb árát, vagy 
vigye $1. 

Hogy ott jártunk egy ilyen ár
verésen, már kora reggel sokan 
álltak ^z ajtó előtt és várták be-
foocsáttatásukat. AJigfiogy2 a te
remajtó megnyílt, rohamszerűen 
foglalták el az árverező asztal kö
rül felállított padsorokat és síé-
keket.. Ahogyan végignéztük a ve-
•fiket, láttuk, hogy bizony ezek 
Is mind szegény emberek, de fel
tűnt köztük p4r tipikus hiéna, a-
kiket már más árveréseken is 
volt szerencsénk látni. Percekig, 
hangosan zsibong a terem, mint 
egy méhkas, a vásárlók mind is
merik egymást és kicserélik üzle
ti észleleteiket. Mellettem három 
idősebb ember áll és megfogadja, 
hogy nem licitálnak egy-másra. 
#débb egy tüdőbeteges asszony 
jmgja a szomsédjának: 

— Az ördög vigye %l a Schle-
singert, megint itt van és elvisz 
mindent. 

Ez a Sehlesinger bizonyosan 
egy hiéna, aki mindig elviszi a 
johJ) dolgokat. Hirtelen egy éles 
ütés hallatszik és' csend lesz. A 
terem közepén kis asztalkánál ül 
az árverező és mondja: 

-— Csendet kérek, az árverést 
Ifcegkezdjük! 

A háttérben egMjf Ifís Jiogyek 
etnelgednek az árverezendő dol-

résre: egy iiipp-angyalka törött 
szárnyakkal, egy legyező, egy e-
sernyő. egy téntatartó és egy taj-
tékpipához való saár. Kikiáltási 
ára 100 korona. 

— Megtartom, — kiáltja- egy 
hang. 

Száztíz! 
Százhúsz! 

Í5á innen kezdve öt és két ko
ronás ugrásokkal felhajtják 140 
koronára. Elnyerte egy piros
pozsgás képű fiatalember. 
,— Jó vétel — mondja mellet

tem valaki, az esernyő egymagá
ban. megéri a pénzt. 

Azután egy kopott cilinder ke
rül elő, kikiáltási ára 30 korona. 
Csend, senlíi sem felel. A cilinder 
visszavándorol. Egy nagy fekete 
selyemkendőt 50 koronáról 170-re 
licitálnak fel, egy üvegtölcsér és 

bofszivóeső kilencven koro
nán kel cl. Most egy csomó apró 
tárgy kerül az asztalra, ami meg
ríkatja a szemet, olyan irtózatos 
rágondolni a szegénységre, amely 
idehozta: egy kis baba, (kitépett 
hajzattal) egy gyüszü, négy darab 
gilletpenge, egy hajkefe, két u-
borkás-dunsztos üveg és egy fá
ból való szivarszipka. Mindez'.">0 
korona. A kikiáltó jaegindultan 
mondja: 

— Na senkise jelentkezik? ] V -

dig megéri! 
Hiába, az árverezők részvétle

nül néznek, senkinek se kell. E-
gyik szolga még körül is viszi, 
hátha mégis. Egészen könyes a 
szeme, amikor megjegyzi: 

—t Már negyedszer keriil árve
résre ! 

E&y gyermekruhácsika, egy zöld 
kötény, két színházi látcső, egy 
sátapálca és egy fonográf nem 
talál vevőre. Viszont egy tizenkét 
személyes porcellán-garniturát 

150 koronáról, 790 koronára haj
tanak fel. Sehlesinger ur vette 
meg. Nagy harc indul meg egy 
gummiesőkabát körül, 200 koro
na a kikiáltási ára, elkel* 440-ért. 

Kremsierből jeléntik: Nemrég 
érkezett a városba a harmadik 
szibériai cseh légionárius fczred, 
mely a Mount Vernon hajóról lé
pett európai szárazföldre. Az 
ezred légionáriusai piros virágok
kal voltak feldíszítve és vörös 
zászlójuk a következő felírást vi
selte : A 3. cseh-tót kommunista 
ezred. Az állomáson fogadásuk
ra kirendelt katonai zenekar nem 
tudta nekik eljátszani a bolsevis
ta indulót, mire ők maguk énekel
ték el. Vonatjuk véges-végig fel 
Írásokkal volt ellátva, a melyek 
Lenint és az orosz bolsevistákat 
éltették. 

Ugyanevvel a hajóval 140 ma
gyar hadifogoly jött Szibériából 
Amerikába, de Norfolkból másik 
hajóval tették meg az utat haza. 

Regisztrálási napok: 
itember 30., oktőber 7. és 14. 

FORDOK 
Készpénzt fizetek használt Ford 

gépekért, vagy eladok önnek egy 
használt vagy átépített Fordot 
$100 lefizetésre és $25 líati tör. 
lesztésre. Vagy ha ujat akar, köl
csönadom a vételárt 6 százalék 
kamatra. 

L. M. SALSGIVER 

Eladó 
FARMÁK 

48 aker * JVIcGuffy uton, 
street car mellett, 5 -szobás 
ház és jó istáló, folyó viz 
Csekély lefizetéssel megve
hető. 

25 aker a hutíbardi uton. 
Vi 7 szobás bungalow és 
nagy istáló, Cserébe elfo
gad east youngstowni vagy 
youngstowni házat vaky tel
keket is. 

70 aker Cortlandban. Ol
csó és mégis jó. Hét szobás 
ház. Jó istáló és egyéb mel
léképületek. Kukorica sa
vanyító (silo), folyó viz és 
jó erdő a farmon. Az.első 
lefizetés igen csekély ennél 
a jó vételnél. 

80 aker Willowmaryben. 
Gazdája hajlandó elcsehélni 
akármilyen városi biztokért. 
Kitűnő 7 szólás ház. Jó is
táló és melléképületek. A 
farmon kivlil az egész élő és 
holt felszerelés is eladó. El
fogadok csekély lefizetést 
és kényelmes évi törlesztést. 

F. C. MAD1CK 
Real Estate Company 

TELEFON, AUTO 5965 
P. O. Bok 414 

A postaépületben -
EAST YOUNGSTOWN, O. 

ELADÓ 
a legméltányosabb áron egy tel
jes gyors cipőjavitási gépfelsze-^ 
relés és ugyancsak ott egy lószer
szám készülék. Valódi olcsóság. 
Cim: F. M. Einley, Kinsman, Q. 

X Ékszer-üzlet 
SAMUELS 
16 South Phelps SL 

LEÁNY KERESTETK 

általános házi munkára, azoniiáll 
belépésre, igen jó fizetéssel. Cim: 
Mrs. Neuman, Norwood ave., 
Yonngstown, O. 

1744 Market St. Nyitva este. 

% 
CA 

Kérje az ön 
Patikusatol 
Cúlgal c'ot 

kellemes ize a föntisztí
tást élvezetessé teszi. 

Gyermekek szeretik a fogukat tisztítani, mert kedvelik 
a COLGATE'S izét. 

A "COLGATE" név toiletoU* Felnőtteknek szintén fiagyon jó é naponkénti használata. 
ken biztosíték tisztaság, meg- Tisztán és frissen tartja a száját, mert "A jó fog — 
bizhatóság és finom minőség ^ v 

iránt. Alapítva 1806-ban. jó egészség." 

EGYLETI KALAUZ 

C U N A R D  L I N E  
•ÍM*##*-

A YOUNGSTOWNI ÉS KÖRNYÉKI MA
GYAR EGYLETEK ÉS EGYHÁZAK ÁL

LANDÓ NAGYBIZOTTSÁGA 
A nagybizottság gyűléseit esetről-Metre 

a tisztikar hivja egybe.. Tisztikar az 1920. 
évre: Elnök Habodász Gusztáv, alelnökök: 
Horváth István' és Balnskó György, titkár 
Xjményi Miklós, pénztárnok Hoffer András, 
pénztári ellenőr Géressy Sándor. A nagy
bizottság kötelékébe a következő egyházak 
és egyletek tartoznak: Szent István róna. 
katliolikus egyház, Református egyház, Sient 
György gör. Icath. 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 Sziiz Mária 
Egylet 4-ik fiókja East Youngstownban, a 
Petőfi Sándor Bfylet East Yowngstownban. 

MUNKÁS-BETEGSEGÉLYZÖ ÉS ÖNKÉPZÖ-
SZEEVEZET 

49-lk osztálya, Yonngstown, Ohio 

PANNÓNIA 
INDUL OKTÓBER 30-ÁN 

Fiúméba és Triesztbe 
^ Harmadik osztályú jegy . . . $125.00 

és $5 hadiadó 
• 7 

Bővebb felvilágosításért forduljon a legközelebbi Cnuard 
t i < r v n ü k h o z  "  

A NAGY BANK 
Thé Dollar Savings & Trust Company of 

Tóun&stown, Ohio, a le'/nagyobl) takarékpénz
tár Cleveland és Pittsburgh között. Ez a bank 
most fiókot nyitott Struthersben. 

A bank olyan, mint a zsolnák — minél na
gyobb, annál biztosabban állja a viharokat. 

A Struthers fióknak is van bevándorlók osz
tálya a bevándoroltak kényelmére. Szivesen 
meghivjuk, hogy vegye igénybe szolgálatunkat. 

- A-
DOLLAR SAVINGS & TRUST COMPANY 

STRUTHERSI FIÓKJA 1 

0*10* 

* . 
i A YOUNGSTOWNI SZENT ISTVÁN KI-
j EÁIJVBOL ELNEVEZETT ROM. ÉS GÖR. 
j KATH. TEMPLOMI ÉS BETEGSEGÉLYZÖ j EGYLET 

Alapittatott 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 
Gáb«r, pénzügyi titkár Csenterics Pál, be
teglátogató ellenőr Balaskó György, 11 Queen 
street (uutomatikus telefon sz&m 77415), 
kinek a betegség bejelentendő. 

Bizottsági tagok: Orosz István,*' Kalucki 
János, Kuti Gáborné, Neményi Miklós, 

Zászlótartók: amerikainál Hochvart Já
nos, Kalóczi János, a magyarnál Valtar Já
nos; 

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

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

Rénd fen tartók minden fflUMa klneTe-
zendők. 

Gyűléseit tartja minden hó elstf va-
űrnapján a Kossuth Kösmttvelödési Egye
sület lemében, 124 K. Federal St., délután 
2 órátöl kezdve. 

Elnök Homolya István, pénztárnok Móri 
Imre, pénzügyi titkár Papp László (251 
Superior street), jegyző Spitkó Sándor, e'-
lenőrök: Szikora László és Hauser András. 

Hivatalos orvos: Dr. Fűzi Pál (Home Sav
ings Bldg.) Rendelő órák: 8—® ig és 7—3-

Gyűléseit tartja minden M 8-!k vasárnap* 
ján d. u. 4 órakor, az Athletikai Glnb West 
Federal streeti helyiségében. 

A betegsegélyző tagja lehet minden er
kölcsilek kifogástalan férfi vagy női mun
kás, a ki a 15-ik életévét már bttöltötte, de 
a 45-iket még tul nem haladta. Beiratúsi 
dij nines, csak |4 forgalmi tőke fizetendő be. 
mely azonban kilépés esetén visszaadalik. 

A tagok jogai azon naptól kezdődnek, 
melyen a központi intézőbizottság a felvé
teli ivet és orvosi bizonyítványt láttamozta 
és helybenhagyta. 

Betegsegélyt ad a belépéstől fczámitva: 
1. 25 hétre hetenkfrit $10-t és 25 hétre 

hetenkint $5.00-t 
2. A Il-od osztálya tagoknak ^nőknek) 

25 hétre hetenkint $8-t és 25 hétre 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 nejeilt után, ha as utóbbiak 

a szevezetnek nem is tagjai, halál esetén |50 
temetkezési járulékMfen részesülőik* 

ÉPPEN MOST ÉRKEZETT 
EGY KOCSIRAKqglÁNY AZ UJ mi-

HARLEY - DAVIDSON 
MODEL# " " 

JlQTORCIKLIKfiŐL ÉS OLDALKOCSIKBÓL 

Jöjjön, el bármilcor és nézze meg a Nemzeti ^ftÍTHr gépet i 
, ' kiállitáai termünkben'  ̂

JAMES H. BERNARD CO. 
A legnagyobb ilyen üzlet Pittsburg éá. Cleveland között 

YOUNGSTOWNI KOSSUTH KÖZMŰVELŐ
DÉSI EGYESÜLET. 

Gyűléseit tartja minden negyedév első va
sárnapján a 124 East Federal Streeten 
•V levő saját helyiségében. 

Elnök Molnár Mihály, alelnök Géresi Sán
dor, titkár /Neményi Miklós, pénztárnoki 
Péli Ferenc, háznagy: id. Molnár János. 

Választmányi tagok: Balaskó György, Ga-
gyi János, Molnár Lajos, Buckey Károly, 
Bogdány Gábor, id. Molnár János és Llsi* 
szay Gábor. 

Az egylet célja a magyar társadalmi élet 
fejlesztése, ttgj.ainak szórakoztatása és a 
magyar nyelv fejlesztése és megóvása. Tart 
népies felolvasásokut és tervbe van véve 
angol iskola nyitása is. Az egylet helyisége 
nyitva minden este a tagok részére. Könlv-
tárhasználat és egyéb szórakozások állanak 
a tagok rendelkezésére. 

Tagsági dij férfiaknak $1.75 negyedben-
kint, nőknek 91.00 negyedévenkint. Beál
lási dij férfiaknak $2.00, nőknek $$1.00, és 
a rendes negyedévi tagsági dij. Azok a ta
gok, a kik tagsági dijaikat a rendes ne
gyedévi gyűléseken fizetik be, minden ne
gyedévben 2S eent kedvezménybea részesül
nek. / 

AZ AMERIKAI MAGTAR REFORMÁTUS 
SZOVETSEG 22-IK 06ZTALYA 

Elnök Oláh György, titkár-pénztárnok 
Molnár István, Salt Spring Road 711, péns-
tári ellenőr Debrócski András, jegyző: 
Szabó P. István.' 

Gyűlését tartja minden hó 4-ik vasárnap
ján délután 2 órától ketdve, • r*t. egyház 
gyűlésiemében. 

•ERHOVAY SEGÉLYEGYLET 108-tif 
FIÓKJA, YOUNGSTOyTK, O. 

Alakult 1908 október 10-40 

Elnök Debroczki András, alelnök Turner 
JózBef, titkár Hoffer András, 716 John st., 
kihez az egyletet érdeklő levelek külden
dők, jegyző Nagy József, pénztárnok Ka-
Inczki János, pénztári- ellenőr Bodzás J^-
nos, 3 taga 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 titjeár bizatott 
meg. Zászlóvivők: Sebő Lajos és Farkas 
Péter. Nagybizottsági tagok: Nagy József, 
Turner Jézsef, Gregosits József és -Hajdú 
Pál. 

Gyűléseit tartja minden hó második va
sárnapján délután 2 órakor a Mahoning 
avenuei magyar refotiaát>'« templom »l»Ui 
gyűlésteremben. -

YOUNGSTOWNI MAGYAR REFORMÁTUS 
EGYHÁZI MÖI BETEGSEGÉLYZÖ EGYLET 

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

hért Jánosbé, alelnök Kolozsváry Józsefné, 
jegyző Géresi Sándorné, pénztárnok Her-. 
czegh Andrásné, ellenőr Patkanóczy János-,, 
né, beteglátogatók: a hegyen Németh Fe» • 
reiicné és ifj. Batary Andrásné, a Brier 
Hwen Jakab Istvánné, a South Sideon: 
Vaskó Jánosné, Szabó P. Istvánné és Zsurkl 
Istvánné, East Youngstownban: Boda Ist
vánné és özvegy Szilágyi Györgyné, pénz
ügyi bizottság: Bartha Péterné, Juhász Pé
ter né és Belenszky Józsefné, hivatalos or
vos dr. Fü»f Pál, 403 Xloms Savings B&nk 
Building. 

YOUNGSTOWKT MAGYAR BETEGSEGÉLY
ZÖ EGYLET 

Elnök: Mecsei András, alelnök: Molnár 
István, titkár: Menyhért János (610 
Mabel st.), pénztárnok: Sebők Gábor, 
pénrtári ellenőr: Szakács Lajos, számzivsgá-
lók: Oláh György, Erdei András és Kopcsó 
Mihály, bizalmi tagok Steeltonban: Fűzi 
Bertalan és Kovács Jánosné, a hatházon: 
D. Varga János és Oláh Györgyné, a Soutk 
Sideon: Szakács Lajos és Gecse Sándorné. 
Nügybizottsági tagok: Géressy Sándor és 
Monár István. A rendfentartókat as elnök 
nevezi ki minden gyűlésen. 

E. YOUNGSTOWN, ©. 

TÜRHOVAY SEGÉLYEGYLET 321-XK 
iFIOKJA, BAST YOUNGSTOWN, Q. 

Alakult 1919 szeptember 1-én. JP 
OyWéseit 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 Gu
lyás iSi.moá, Ajtóőr Dudás Mihály. 

AZ SAST TOÜNGSTOWNI X. PBTÖFI 
SÁNDOR MAGYAR BETEGSEGÉLYZÖ 

EGYLET 
Elnök TomSri István, alelnök Födő 1st' 

ván, titkár Tóth Lajos, cime: P. O. B. 
60, East íoungstown, O., jegyző Korodl Jd-
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. Hármai 
bizottság: Bende György, Horváth Józs^. 
és Kelemen Pál. Ajtőőrök: Vékás Mihály í 
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 délután 2 órakor. 

YOUNGSTOWNI REFORMÁTU8 EGYHÁZI 
I-ÉRFI BETEBSEGÉLYZÖ EGYLET 

Elnök 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 hegyen Molnár István, hatház: 
Szadai Benjámin, South Side: Dólca Sán
dor, Haselton és Edgcwood St.: Bernát 
Oreszt, East Youngstownban Bányácski Já
nos. Nsgybizottsági tagok: Göncz Gyula, 
Belenszki János, Dicső B. István.' Zászló
tartó Dankó István. 

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

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

Az egylet rendes havi gyűléseit az egyhás 
gyttléstermében tartja • hó harmadik vasár

napján d, ty. 2 órától kesére. 

A BENWOODI, W. VA., SíffZ MÁÉTA 
MAGYAROK PÁTRONÁJA ROM. ÉS GÖft, 
KATH. X. MAGYAR BETEGSEGÉLYZ&* 
EGYLET EAST YOUNGSTOWNI 4-IK 

FIÓKJA 
-Elnök Lnkovszky 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 Kálmáit, 
beteglátogatók, Bistyucz Mihály, 117 Ree4 
ave., Majoros István, 106 Adam street 4* * 
Puli Jó;sef, 177 12th st. Ajtóőrök Korcfc^ 
mors János és id. Letoha Antal, bizottság 
tagok: Bordás János, Gazsó József és Pa| 
tok yiklós, zászlótartók Sztankó József 
Kranyiciky • Ferenc (magyar), Ambrusk# 
Ferenc és Gfzsó Jósseá (amerikai). Egy* 
leti gazda: Varga Gábor. 

Gyűléseit, tartja minden kó *1*4 TMáV» 
napján a Crew-íéle hallban. 
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