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Ha a népen állana, agy Hoo-
vert, a népszerű kereskedelmiig^ 
minisztert már régen jelölték 
volna a Républikán*,orvV 

féle nagy konvenciá^^ ̂  
Hoovert azonban , Wtek Ajv£ 

a politikusok. Itt C •MVWlUi 1X1111* 

dent elkövetnek, hogy megakadá
lyozzák olyan delegátusok meg
választását, akik kijelentették 
hogy a konvención Hoover mel
lett fognak szavazni. 

Maricza grófnő 
jyar színpadon - - i l  

v®z®té*e alatt kerül 
bemutatásra- a világhírű operett 
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A mi 19-ik kerületünkben is ér 
különösen itt Mahoning megyé
ben kigyót békát kiáltanak a hi
vatalos politikusok Hooverre. 

Megvádolják, hogy nem Re
publikánus és hogy még csak nem 
is amerikai, mert hosszabb ideig 
külföldi országokban dolgozott. 
Pedig éppen az teszi Hoovert kí
vánatossá a mi szemünkben, hogy 
látóköre szélesfebb mint a mindir 
itthon ülő amerikainak. Hoover a 
világ minden táián nagy dolgokat 
müveit. Számtalanszor beigazolt? 
fényes tehetségeit, vezetői képes 
ségét. Hoovernek mindegy volt, 
hogy hol van Amerikában, Kíná
ban, Angliában, Belgiumban, Né
metországban és még a mi kicsi 
Magyarországunkban. Mindenütt 
beicazolta, hogy ember és pedig a 
legkiválóbbak egyike. 

De hiába Hoover a politikusok
nak nem barátja, ö alatta dolgoz
ni kell az állami tisztviselőknek, 
ez pedig nem egyeztethető össze a 
politikai munka fogalmával. Ezért 
nem kell Hoover a politikusoknak 

•de annál inkább az adófizető nép
inek. 

Saját magának tesz szolgálatot 
abban az esetben, ha a Republiká
nus párthoz tartozik,, hogyha el
megy április 24-én, most kedden 
jffiavazni és azokra a delegátusok-

szavaz, akiknek a neve mellett 
ott látja Hoover nevét. 

* * * 

As előválasztások alkalmával a 
következőket jó lesz a polgárnak 
ifigyeimébe tartani: Mindazok, 
akik a mult ősszel regisztráltak, 
most szavazhatnak ujabb regisz
tráció nélkül. Azok, akik nem re
gisztráltak és ezek között vannak 
azok, akik azóta nyerték el pol
gárlevelüket, mult november óta 
lettek 21 évesek vagy azok is, 
akik ez év novembere előtt töltik 
be 21-ik életévüket, csak akkor 
Szavazhatnak, ha regisztrálnak. 

y Regisztrálni lehet hétfőn reggel 
9-től délután 3-ig és délután 5-től 
este 10-ig a város összes szavazó 
kerületeiben. Ha regisztrálni kí
ván, akár Youngstownban, akár 
Campbellben, akár Struthersben. 
akkor keresse fel a kerületében 
levő szavazó helyet és regisztrál-

' Jan. A polgári levelet el kell vin
ni a regisztráláshoz. 

* 
As elnöki előválasztás kedden 

. lesz. A szavazó helyek reggel fé1 

hétkor nyílnak meg és nyitva ál-
; Janak este fél hétig. Amikor a sza-
>Vazó jelentkezik, kérnie kell párt-
• .állása szerint a Republikánus 

Vagy a Demokrata szavazó lapot. 
A Demokratáknál nincs harc. A 
Republikánus szavazó lap egy 
Hagy lepedő nagyságú papírlap. 
Az első hasábon találja felül az 
j>rszágszert« választandó állami 
^delegátusok, névsorát. Tizennégy 
|lyen jelölt van. Hét Hoover mel-

* 4ett és Hoover ellen. Az ellenesek 
' jieve alatt a meghalt Willis sze
nátor nevét olvashatja. Ezek kő

éül hétre vagy kevesebbre szavaz-
it. Ha többre szavaz, szavazata 

törvénytelen, 

v As állami delegátusok listája 
elatt ugyancsak az első rovatban 

. |űul van a kerületi delegátus je
löltek listája. Ezen négy név sze-
jrepel a négy közül essük kettőre 
fueavazhat. A Hoover delegátusok 

v neve L. B. MoKelvey és J. B. Ss-
látja ' /^Jtarbroofc. Nevük alatt ott 

v?;1 %'Hoow nevét. 

Kálmán Imre, az egész világon 
sikerről bemutatott nagy operett
je kerül bemutatásra Tóth Jstván 
rendembe alatt álló New Yorki 
Magyar Színpad által. A nagysze
rű operetette Now Yorktól Chica
góig mutatják be. A címszerepet 
T. Kondor Mariskanlakitja pom
pás művészettel. "Kft vend'ége is 
van a darabnak, Jfcridányi Aladár 
az angol sziiiipa dóiktól visszahódí
tott táncos komikus é's Morisili 
Lya grófnő. A társulat többi tag-
íai Vas Jenő, Sarkady Gusztáv, 
Bodroghy Sándor, "Tóth István 
Gallér Ilonka, Bíró Vera, Végh 
Rózsi, Zoimbory Juci, Roban And
rás. Manager Whitney R. József. 
Youngstownban május 2-án adják 
elő e hires színdarabot a Kossuth 
Kör helyiségében. Belépti diijak 
lesznek: $1.25, 1.10 és 85'cent. Jó 
előre felhívjuk a magyarság fi-
gyclm'ét erre az estélyre# Jegyek 
már kaphatók a szokott helyeken 
Katóes Ödön megbízottnál és Ga
gyi Jánosnál a. $^mdfi-b£to.Tele
phon : 36077. . : ' 

Betörők a Salts 
Springs Roadon 

Két «ÉHbert elfogtok, mert gyer
mek leányokat megtámadtak 

-m otthonukban. 

MAOYAK Flü KITÜNTETÉSE 
Eíjsen a címen af idült héten 

megemlékeztünk Bodnár Pál hon
fitársunk László nevű fiáról, aki 
az iskolában nyert elismerést ta
náraitól mint jó tanuló, sőt ösz
töndijat is nyert. Tévedésből a 
híradás a cantoni hírek közé ke
rült, holott Bodnár PáJ youngs-
towni lakos, a Walt or Streeten 
lakik családjával. g^jnáljuk, hogy 
a eantoniaicat .még íell fojtani* 
attól a dicsekvéstől, hogy Bod
nárok ca.ntoniak. Örömmel írjuk, 
mint youngstowniak, hogy ilyon 
törekvő és buzgó magyar ifja ink 
vannak, akik gondolnak a jövőre 
is és felhasználják azt a kínálko
zó alkalmat, melyet a. műveltség 
megszerzésére ez az ország nyújt 
nekik, 

iSzordáji este, kevéssel éjfél 
előtt kél ember mozgására ébred
tek fel llriiekó Lajos leányai, 13 
és 15 éves gyermek leányok, a 
Halt. Springs Road 1521 számú la
kásukon. Amikor a leányok észre 
vették, hogy idegenek mozognak 
a szobában, sikoltozni kezdtek. A 
két betörő a revolver tussal fej
beverte a leányokat. A sikolto
zásra bVsie<ttek a leányok apja én 
fivére. A betörők amikor látták, 
hogy bajban vannak, menekülni 
akartak. Az ^gyik, Robert Coul-
ton ki is ugrott az ablaikon, de a 
másikat Danny Webstert- a kéí 
házban lakó férfi nyakon csípte 
és fogva tartották addig, ,mig a 
rendőrség emberei meg nem ér
keztek. * 

Egy pár perccel éjféí elÖtt ka
pott. a rendőrség telefon hívást a 
Hriczkó otthonból és a rendőrség 
azonnal kiküldött embereket. A 
rendőrök azonnal meg is jelqntek 
és átvették Webstert- és azonnal 
letartóztatták. A másik betörőt 
egy óra múlva fogták el, heves 
revolverharc után. El akart me
neküli}*, utánna lőttek, s a revol
vergolyó csípőm1 érte. Most a kór
házban fekszik. 

HERBERT HOOVER 

f 

o. 

A két betörő alaposán elkészült 
a munkára. Létrán másztaik be a 
második emeleti szobába, ahol a 
leányok; szobája volt. Kalapjukat 
és cipőjüket lent hagyták a ház 
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MEGHALT PINTÉR jbwtT 

Nagy szomorúság költözött be 
Pintér Józsefek hajlékába az el
múlt pénteken, a,mikor a ház feje, 
a családid, a 48"éves Pintér Jó
zsef megszűnt élni. ; # 

Pintér József nagy fstoere'tsé'g-
nek örvendett, mert hiszen régi 
youngsowni lakos és a Szt. Ist
ván hitközségnek is ala>pitó tagja. 

Temetése a rótmai katholikus 
egyház fczertartása szerint ment 
végbe az elmúlt hétfőn. Főt. Vár-
lakyvSándor róm. kath. plébános 
végezte a gyászszertartást ugy a 
háznál, valamint a templomban. 

A miegözomorodott szivü öz
vegy, Pintér Józsefné családja, 
hálás köszönetet mondanak mind
azoknak, akik virágokat küldtek 
a temetésre, mint Gurdon István 
és családja, Elyria, O., Mezey Ist
ván és családja, Sándor Iván és 
családja, Varga Zsiga és családja', 
Takács Mihály és családja, Vargí>» 
Imre és családja, Drózdik Mihály 
és családja, Tóth András és csa
ládja, Filiipcsin Sámuel és család
ja, Stadlet Ferenc "és icsaládja, 
Ozika István és családja, Incze Jó
zsef és családja, Igli Péter éís csa
ládja, Sándor Mihály és család
ja, Csernay Lajos * és családja, 
Mrs. Casper és családja, Csillag 
János és családja, Szt. István 
Egylet, Magyarok Nagyasszonya 
HitiközÉÍég, Steelton, Boys of the 
43 Mill, Ohio Works, Room 171 
Ohaney High School. . ' 

köszönetet mondanak azoknak 
is, akik automobiljaikat rendelke
zésre bocsátották, vagy bármiféle 
adományokkal késsék voltak se
gíteni. 

mellett a földön.. ' 
A szomszédságban lakol na

gyon izgatoittan tárgyalják az ese
tet, s ez természetes is, mert az 
ilyen támadások sorozatosak és 
attól tartanak, hogy ez a betöré
ses támadás nem az utolsó, dacá
ra anna'kt; hogy a két bűntársat 
elfogtak. - : 

A Magyar Szövetség 35-ik osz
tálya ünnepre készül. Bállal kap
csolatban megünnepli fennállásá
nak 35-ik évfordulóját. Az elő
készítő bizottságba a következők 

.válasatattaft bei ItwHM-zky József, 
Gagyi János, Lovas Lajos, Ilarsá-
nj'i Sándor, Bé'nyei László, Ágos
ton István, Látó József. - ; 

SZT. GYÖRGY GÖR. KATH. 
MAGY. HITKÖZSÉG BÁLJA 

A Kossuth Hallban rendezzük 
színeiöadásu/nkat nagjiszabásu bál 
és táncmulatsággal egybekötve 
május hó 28-án, pünkösd má$od-
naipján es'te 7 órai kezdettel. 

* Már jó előre tesszük közzé1 ezt 
^ 'kedves hirt. Jó előre hívjuk fel 
a figyelmét minden magyar test-
vérnek, ki szereti a szépen elő
adott színdarabokat, élvezni és 
ma gyáros ked vvei mulatni; tin* 
col ni. . 

Kedves magyar testvér, jól je
gyezd meg ezt: a görög katholi
kus magyar ifjúság minden szín
játékáról eleddig minden azon je
leri volt néző elismeréssel és lelke
sedéssel besteélt, mert az pompás 
volt. Hogy mi lesz a fentjelzett 
estén, azt elbeszélni nem lehet. A 
színdarabok (kacagtatok lesznek. 
Ez jó hangulatot ad mindenkinek, 

•hogy a táncot igazi magyar tem
peramentummal lejthesse. E'aivi és 
inni lesz bőven, a javából. Tibát 
ne felejtsük el május 28-át. 

NEM SZÉLESÍTIK ' ' 
v .*--  A  WATT STREETET 

Az fc ríe vágányok áthelyezésé
vel kapcsolatban s®óba került az 
is, hogy megszélesitenék a "Watt 
Streetet s a vágányolk felett hi
dat csinálnak. A város vezetősé
ge netm tuidott a Watt Streeti in
gatlan tulajdonosokkal megegye
zésre jutni, & azért a legutóbbi 
tervek szerint fe Watt • Streetet 
ugy hagyják, amint van, s hidat 
sem építenek a vágányok felett. 
Ehelyett a Walnut Streetet vá
lasztják ki. Állítólag a Walnut 
Streeti hid minden (tekintetben 
alkalmasabb lese. 

HARMINCÖT ÉVfcS 
* MAGYAR SZÖVETá&G 

MAGYAR EMBER 
GILLEN McVEAN CO.-NÁL 

Az előnyösen ismert Gillen Mic-
Vean temetkezési intézet a ma
gyarok iránti figyelemből magyar 
alkalmazottat fogadott, a magya
rok által ismert Molnár M. Ist
ván személyében. Ha valakinek 
szüksége van gyors betegszállító 
kocsira, vagy akármilyen temet
kezési szolgálatra, hívják fel az 
intézetet. Iroda cim 507 Elm St. 
az Arlington sarkán. Telefon szám 
32101. Molnár István telefon szá
ma 8337<6. A magyarság sízives fi
gyelmét felhívjuk ezen intézetre. 

6ZÖKŐ ÉVI NAGY BÁ& . 

A Magyarok Nagyasszonya Hát
község április 28-án az Eagles 
Hallban érdekes bált fog rendez
ni. A szolíő évi báljának nevezik. 
Ezen a bálon nemcsak táncolni 
fognak, Ihanem egy másik neve
zetes dolog is fog történni. Ezen 
a bálon választják meg a szökő 
év királynéét és mint ilyent meg
koronázzák. Minden vendég kap 
egy szavazó lapot és azt kitöltve 
a szavazó urnába helyezi. Este fél 
11-kor lesz vége a szavalásnak 
Amelyik leány a legtöbb szavaza
tot kapja, afc'iesz a szökő , év ki-
rálynőfjeií A* jelölteket a; kiüön-
böző egyházak ifjúsági köíei ne
vezik ki a saját körükből ,s ezek^ 
bol a jelöltekből kell majd válasz
tani királynőt. Eddig a Független 
Református, a Görög Katholükus 
és a Római Katholikus Ifjúság' 
Körök jelentkeztek részvételre. 

Tekintettel arra, hogy a bál 
tiszta jövedelme a Magyarok 
Nagyasszonya Hitközség javára 
lesz fordítva, a rendezőség kéri 
az összmiagyarságot, hogy minél 
nagyobb számban jelenjenek meg 
ezen a mulatságon, hogy megjele
nésükkel is elősegítsék annak, a 
nemes célnak a sikerét, melyért a 
bált rendezik. 

BIZOTTSÁGI GYŰLÉS 

A Magyar/Nap rendezésére %$-
Nagybizottság elnökén éfc titká
rán kivül Gagyi János, .Nt. Laky 
Zsigmond, Nt. Borsy ̂ Kerekes 
György, Molnár Lajos, »Mixich 
Gáspár, Darázs Frigyes, Balogh 
Balázs ép &ova»s Lajos kéretnek, 
hogy most szombaton este 8 óra
kor a Kossuth Körben tartandó 
gyűlésen okvetlenül megjelenni 
szivesked jenek. > 

A bizottság ugyancsak kéri a 
derék magyar asszonyok közül 
azokat, a;ki-k részt kívánnak ven
ni a Magyar Nap megrendezésé<-
nek fáradságos munkájából hogy 
a gyűlésre jöjjenek el. 

Neményi Miklós, nb. titkár. 

KI LESZ MÁJUS KIRÁLYNŐJE 

Egy nagyon udvarias ember 
egyszer azt mondta, hogy ahol 
egy magyar'lány is van, már ott 
királynő van. Eszerint az udva
rias ember szerint minden magyaT 
lány méltó arra, hogy királynő
nek nevezzék, tartsák. Mi nem1 vi
tatjuk ennek az, állításnak a való-j 

ságát. Sőt inkább azt mondjuk, 
hogy van igazság benne. l>e to
vább megyün-k. A királynők kö
zül Május Királynőjét alkarjuk 
kiválasztani. S erre nagyszerű 
lesz az az alkalom, amit a Loránt-
ffyak fognak .nyújtani május ötö
dikén, amikor az Eagles Hall
ban, a hires májusi bálon Youngs-
town jós környéke magyar leá-
nyainiak, amikor a vendégek fog
ják megválasztani Május Király
nőjét és mindjárt ott a bálon meg 
is fogják ^koronázni. 

De nemcsak arra vagyaink kí
váncsiak, hogy kit fognak kivá
lasztani Május Királynőjének, ha-> 
nem arra is, hogy az óhazából 
jött honfitársaink és társnőink^ 
közül ki tudja legjobban eljárni a 
magyar csárdást. Több pár fog 

^versenyre kelni, barátságos lesz 
ez a verseny és a nyerők nem 
kapnak emeletes házat a Federal 
Streeten, de azért érdemes lesz 
megtekinteni, hogyan táncolnak. 
Amugy jó mflgyanosan eljárják a 
magyar csárdást, cifrázva, fűsze
rezve, hogy az itt született fiata
lok lássák,' melyen tiiz éís hév van 
a magyar csárdásban. Már most 
felhívjuk az összmagyarság fi
gyelmét erre & ' nagyszerű ese
ményre. 

Jól sikerült 
szinelőadás 

|$1 mulatott a közönség a Függet
len Református Ifjúság va

sárnapi előadásán. " 

Herberf; Hoo^tr, az Egyesült Államok jelenlegi kereskedelem
ügyi minisztere (secretary of commerce), a Republikánus párt ve
zető jelöltje az elnökségre. Alkalma lesz rá szavazni a kedden meg
tartandó elnöki előválasztásokon. * • <• 
. Megérdemli a magyarság igjrtá pártolásét. 

A modern magyar népszinmü-
vek egyik legjobbikát mutatták 
be vasárnap este a Kossuth Kör 
helyiségében a Független Refor
mátus Égyház derék ifjai é's leá
nyai. A darab, amelynek a eime 
"'Süt a nap", élethűen rajzolta e' 
tetszésének gyakorta kifejezés' 
adó közönség elé a háború után 
magyar falusi életeit, a paraszt 
gazda gazdagságával éís az ugvne 
vézett uri osztály szegénységével 

A darab főszerepében igazái 
nagyon jót produkált Németh Jo 
lánka. Kedves volt, hangja kelle 
iriesen csengett és szépen beszél 
magyarul. A falusi urileány bak
f i s  szere ipe  nagyszerűen i l le t t  r i  
Igen jó volt a darab hőséttek sze 
repében Katócs Ödön. Nagyszer 
alakítást produkált Póznán Jo 
Ián a dtekiöte.tes asszony szere 
pében. . c" > . 

Dicsérefpt érdemelnek az dsr 
szes szereplőik és pedig Borkó M). 
líálj", Hizsnyai Lajosné, Katóc 
Margit, Tóth József, Korcsmárc 
Béla, Németh Margit, Molná 
András, Tóth Ilona, ifj. Barta P( 
ter, Almásy Lídia, Olajos Erzs<' 
bet, Hizsnyai Lajos, Boda Ilon? 
Szalma Oszkár, akinek hegedüj. 
téka igen .szép volt, Kovács Dezső 
Veres Margit. A ®otfgoránál 
szokott ügyességgel Jerabek A 
szerepelt. Sugó: Jerabek Mihál 
volt. - t 

A nehé« darabét ügyesen 
dezte és tanította be Nt. fiorsv 
Kerekes György és kedves neje 

MAGYAR Flü A ZENEKARBA! 

M-agyar fiaink különösen a ze 
ne terén érnek el szép sikereke 
Amerikában. Most megint eg; 
youngsitowni magyar ifjú sikeré 
röl számolhatunk be. A héten le? 
Chicagóban az összes am erika 
közép (high) iskolák legjobb ze 
nészeinek hangversenye. A 30' 
fiúból, álló zenekarban Iháror 
youngstowni fiu lesz. A háror 
közül Omeisz Vilmos, Omeisz Ká 
roly'ismert üzletember fda, aki •• 
Rayen iskola egyáik legjobb zené 
sze és aki a zenekarban hegedül 
ni fog a hangversenyen. 

A CAMPBELLI POLGÁRI 
$ÖR GYŰLÉST 

A Campbell, O.-i ^Polgári Ki' 
április 22-én, este 7 órai kezdette 
gyűlést tart a Robinson Road 12 
szám alatti helyiségében. Ezuto 
is kéretnek a tagok, hogy telje 
számban jelenjenek meg, mert so1 

fontos, életbevágó dolog lesz meg 
tárgyalva, Ugyanekkor lesz r 

pénztári jelent'és is megtéve. E^ 
b ő i  a  j e l e n t é i b ő l  m e g t u d j á k  a t ?  
gok, hogy a pénz mire le4t for 
ditva. ' ' 

Akik niég n'ern tagjai a Polgár' 
Körnek, álljanak be. Tagsági d: 

az egész évre csak1 1 dollár. / 
Körnek jelenleg 914 dollár ép 
centnyi vagyona van. v 

• . ^ödő Sándor, titlcar 
-

KEDVEZMÉNYES BEÁLLÁS 

Át-

A Szt. István Egylet legutóbb" 
gyűlésének határozata -alapján a 
Szt. István Egylet május, jiunius 
és jxdius hónapokban 30 éven alu
li férfiakat beállási dij nélkül és 
a 30-on felülieket csekély egy dol
lár beállási dij mellett veszi fel. 

A Sizt. István Egylet Youngs-
town legnagyobb független egy
lete, amelynek nagy vagyona biz
tosítja a tagokat, hogy kötele
zettségeinek mindig meg 
felelni. i 

v  '  - r ; "  '  V ,  / "  • *  

Kiszélesítik a 
Market Streetet 

v i fi 
A Hfarket Streetet szélesitik k* 

két blpeknyi hosszúságban a tu-
lajdonoiiok kérésére. A Whakmer 
és Willis utieák közptti, valamint 
a Delason és Warren Street kö-
TÖtti részeket szélesítik először. 
Az ntaa mindkét oídalán 17 láb
bal szélesitik kii az uteát. 

Az elmúlt, két héten keresetül 
íoka-t emlegették, hogy a Maho-, 
ning Avenuet is ki. fogják széle
síteni a Spring Opmmontól a Steel 
Streetig. Erről az egyik 1 elybeii 
ingol lapban tudósítások is jelen
jek meg, de még ezideig semmi 
'Tatarozottabb . lépés ebben a* 
rányban nem történt. A Maho
ning Avenue kiszélesítése annyi
ban érinti a magyarokat. hn<rv a 
égy magyar templomból három 
Mahoning Avemien van, s mind 

1 három abban a részben, ams-
viiknek a szélesitéiséről beszél

getnek. ; ' 

Az fddig kiszivárgott tervek 
'érint az utca két oldalán 12-12 
'•bbal szélesítenék ki a kocsiutaí. * 
természetesen ea azt jelenti* 
ogv a járdát, is ugyanennyivel 
ellene kiszélesíteni,,' .,1, V *• - i* " 'i 
Az bizonyos, hffgy H M&hoíílh|jf 

Wenue sokkal szélesebb lenne, 
lint amilyen most, s az is bizo-
lyos, hogy az ingatlanok értéke '• 
-nelkedne, de egyébként nem se
at jelentene az ingatlan tulaj-

'onosoknak a szélesítés. Ha a. 
áros vagy a megye követeli, szé
díteni fogják az utcát, akár be-, 
e egyeznek a tulajdonosok, akáf 
em. De azt aligha követelhetik, • 
ogy ingyen adják 

•es földet, amiért pénzt adtak,^ 
mi után eddig adót fizettek. Ha 

i tulajdonosok érdeke volna, 
'ogy szélesítsék az utcát, akkor 
bizonyára nagyobb volna a lelke-
edés, de nem annyira a tulajdo
nosok követeliik a szélesítést, mint 
nkább a kényszerűség. Annyira 
orgalmas lett a Mahoning Ave-
ue, hogy gyakran nem lehet az 

iutomobilok4ól keresztül menrn 
\ 

yz utcán, s bizony nem ritkán 
negakad a forgalom a ftagy to»-
ádás miatt. . -

A magyar egyházak elöljárói 
érdeklődései figyelik a mozgal-
nat, s ez természetes is, mert ha 
•alóban szélesíteni fogjálk a Ma-
boning Avenuet, ugyancsak meg 
?ogja változtatni a szélesítés a 
emplomok előtti helyet. Egyik--
íek sem lesz szebb az eleje, hanem 
nindegyik majdnem az utcára 
terül, egészen köael a jármüvek 
ajos forgalmához. 
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\ CAW[PBELLI PETŐFIE* -
GYŰLÉST TARTANAK 

A Campbell, O.-ban székelő Pe* 
v8£i Sándor Betegsegélyző Egy
et ezúton is felhivja az érdeklő
dők figyelmét, arra, hogy kedve«-
nényesen be lehet állani az egy-
atbe három hónapon keresztül. 
Vzok a jelentkező uj tagok, akik 
lmultak 16* évesek, de nem idő-

^ebbek nwnt 2^. minden beállási 
üj nélkül vétetnek fel. Csak a 
"endes havi dijat kötelesek meg
fizetni. A 2Í évestől 45 éves korig 
kérjenek a felvételüket, illetőleg 
felvilágosítást a titkártól. Cime: 
Urlaub Antal, 92 Robinson Road, 
vagy az elnöktől Födő Istvántól, 
eime 31 Blackburn Street. 

A Petőifi Sándor Egylet £ftg- ^ 
közelebbi gyűlése április 22-én 
lesz és ezúton is kérjük a tagokat, 
hogy teljes számiban jelenjenek 
meg, hogy a fontos dolgok tár
gyalásából kiveheasék részüket. 

Urlaab Asii3» tiÉM^ 
88B»bH«»on»9«í, 

- < 4*'. ^ V * 
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