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1931 OKTOBER 22 •AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP1 

;a oioimroK kisálya s;* ? t ^íí ' kK 

36-ik RACZLACI iiiiiiiiiniiiiitiii 
; ;ííj,«. 

és til Ugu budapesti aenekvin&k együttes vendégjátéka. 

Younfrtownban, u Btgie'i Hallban 1931 OKTÓB1R 26-ÁM, 

ÜTTÖK ESTE »:18-KOR 36-ik Sáci Uoi é» zenekara 

Nagy Hangversenyt 
rendez 

illlllllllllllllR 

üÜpM 

•tínre kerül Horváth Lajos és V&rady Juliska felléptével a 

VARÁZS HEGEDŰ 
operett, valamint hegedű, cimbalom és cselló siólók; 

HELYÁRAK: $1.00, 75c, 50c, KARZAT 25c. 
Jegyek kaphatók Gagyi János managernéi, a szokott helyeken és a péutáraáL 

$1.00 A VILLAMOSVASÚTI ÉS 
BUSZ HETI BÉRLETJEGY 

Lapunk egyik legutóbbi szá-
luában jelentettük, hogy a „hely
beli villamos vasutakon és buszo
kon érvényben ,lévü heti bérlet
jegy árát le fogják szállítani#" 

Október 18-ától, kezdve a villa
mosvasút és butus tárwa*súg a heti 
bérletjegy árát $Uö-rői $l.QU-ra 
szállitotta le. 

Ezen leszállított áru bérletje
gyeket a társaság esak próbaké
pen helyezte forgalomba, melyek 
érvényben maradnak a jövő és 
elejéig. Ha a leszállított áru bér
letjegyek nem fogják kimutatni 
a forgalomban azt az eredményt, 
melyet a^társaság elvár, akkor a 
régi áru bérletjegyeket kerülnek 
ismét forgalomba. 

Xyolc hónappal ezelőtt a városi 
tanács ajánlatára a társaság le
szállította ezen bérletjegye^ árát 
$1.50-ről $1.25-re. 

56,000-EN REGISZTRÁLTAK 

, A. november 3-án, Youngs town-
Ban tartandó választások alkal
mával 56,000 regisztrált állam
polgár fog szavazni. A szavazó
polgárok számát a mult napok
ban állapította meg a Választási 
Tanács. A regisztrálás utolsó nap
ján 4,000 regisztrálni akaró pol
gár jelent meg a Választási Ta
nács hivatalos helyisége előtt, 
melyből arra lehet következtetni, 
hogy a polgárság élni fog szava
zati jogával a november MKr'ftv* 
zajló választáson. 

JŐ HIR ZENEKEDVELŐKNEK 

REFORMÁTUS BS. GYŰLÉS 

A Youngstown, <É;4 Magyar 
Kef. Egyházi Férfi és Női lis. E. 
f.# hó 25-én, vasárnap délután 2 
órai kezdettel tartja rendes havi 
gyűlését. A tagok kéretnek, hogy 
nagy számban jelenjenek meg, 
mert ezen a gyűlésen lesz a har
madik negyedévről szóló pénztári 
jelentés megtéve. 'Függesztettek: 
J*alog Balázs, id. IIürcsik Mihály, 
ifj. Hörcsik Mihály és Jancsurák 
János. Ezen függesztett tagok 
kéretnek, hogy okvetlen jelenje
nek meg a gyűlésen hátralékjaik 
rendezése végett. Töröltettek Ba-
lázsné, Fülöp Menyhértné és Ka 
pitány Jánosné. > 

 ̂ Menyhért János, titkár. 

SZENT ISTVÁN EGYLET 

Beteg tagok r (Lengyel András 
2037 S. Heights ave. Barkó Já
nosné 1201 Donation ave. Balogh 
János 171 Millet ave. és Fedor-
ehak Ferencné, Stop 21* Sharon 
Line. — Betegség a titkárnál je-
lentendv, kinek cime: £41 Pasa
dena ave. Telefon szám: 74530. 

A Yjahrling-Rayner Music Co 
egyike Youngstown legöregebb 
hangszer,üzleteinek, tudomására 
adja a n. é. közönségnek, hogy a 
mai naptól kezdve elfogad a zárt 
bankok bármelyikében elhelye
zett pénz takarékbetét könyveit, 
vagy csekkeket, amelyek azokhoz 
a bankokhoz, vagy Savings and 
Loan Co.-hoz szólnak, amelyek 
jelenleg zárva vannak Youngs-
townban, ha ezen híres zeneüzlet-
ben vásárlást eszközölnek, mint 
fizetési eszközt a fentieket elfo
gadják. Ezen ajánlatból követ
keztetve, nagy forgalomra van 
kiliitás ebben a hires zeneüzlet
ben. 

A Yahrling-Rayiíer Co. fönn
tartja magának azt a jogot, hogy 
ezen ajánlatot bármikor módosít
hatja, vagy visszavonhatja, mint 
azt már több alkalommal tette. 

BAKE SALE-T RENDEZ 
. AZ OLTÁR EGYLET 

A Szent István Hitközség kebe
lében működő női Oltáregylet 
október hó 31-én az International 
Instituteban nagy bake salet ren
dez, amely reggel 9-kor kezdődik 
és tart délután 5 óráig. Kitűnő 
ételeket fognak felszolgálni. Lesz 
különféle magyar sütemény, tész
ták és torták. A bake salen csi
ga-tésztát is lehet kapni. 

Az Oltáregylet női meghívnak 
mindenkit ezen nagyszabású bake 
sale re. 

A Szt. István Hitközség tagjai, 

"20,000 KARÁCSONYI SZERETETCSOMAG 
A NYOMORGÓ ŐHAZAI ROKONOKNAK 
EZT KÉRI AMERIKAI MAGYARSÁGÁTÓL PEDLOW KAPIT. 
aki & karácsonyi szexetetcsomagokat ugyancaak KOttálysp 

mellett a 

B E R L I N  
hajóval viszi New Yorklftt . v 

NOVEMBER 17-ÉN 
Készítse el tehát csomagját mindenki már most és küldje be a new 
yorki főraktárba. A küldési dij 10 fontos csomagért $3.50, azontúl 
minden fontért külön tiz cent. Senki sé küldjön 00 fontnál nehe-
sehb csomagot. A csomagok tartalma csakis nem romlandó élelmi 
szer és ruhanemű, cipő, stb. lehet. Dohányt, szivart, cigarettát, uj 

ffíymet, pineapplet, ékszert, stb. senki se ktttdjlfc 
, , Cimezze csomagját Igjr: 

From: 

For: 
(irja ide az Öh nwét és cimét) 

•  • « •  <  • « » ^  . # .  

{irja ide az 61iaz>ai rokon iwivét é* cúnát) 
'(Jx'ut a jobb o&takban c% irandió): 

OAPT. JAMES G. PEDLOW 
- 1505—1st Avenue, 
" " ' ' New York, N. Y. 

I
_ Esuttal csakis Magyarországba és Cs»hsclayifóiJ)&. küldhetők 
• I sseretetcsomagafc. 
11 hűi ni 'in i •. i mi ftfurwVi iriJn'Xmijiinr u i • memoir | jw i i i ij.ijn' 

J CAPTAIN JAMES G. PEDLOW .. 
|l| 1505 FIRST AVE., NEW YORK, N. Y. || 

tJ J**', 

Csakis a legjobb szenet adja 

THE REED BUILDERS 
-"SUPPLY CO.; 

Campbell 'mi Okio 

• súlyért jótáiunk és szallitásttnk elsőranp. 

;; Telefon 4-4121 í 
•  v ' . - ' .  '  ,  

PIÍOLY OTOIJL, kanaf#: 
•Üür=Jf=Ji=Jr=jf=if=«=in=ir=ir=jr=ir=ir=ii=if=ii=ii 

akik szeretnének hozzájárulni a 
bake salere süteménnyel vagy 
tésztával, hogy ezen bake sale mi
nél jobban sikerüljön, azok hoz
zák el azokat reggel 8-9 óra kö
zötti időben p helyszínre, vagy 
hívják föl a 30362 telefonszámot. 

•A bake sale elnöknője Horváth 
Antalné, aki munkálkodásával 
sok ízben bebizonyította önzet
len, hasznos munkálkodó készsé
gét. A bizottság tagjai: özv. 
Schmidt Józsefné, Gregosits Jó-
zsefné, Orosz Istvánné, Nagy Ig-
nátzné, Bunehy Jánosné, Mrs. 
Majoros, Habodász Gusztávné, 
Mrs. Haszonies és Pejkó Vineéné. 
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Beteg tagjaink: Szabó István, 
Ellsworth, 0. Ajvász Mátonné 57 
Glacier Ave. Balogh János 171 
Millet St. Bártfai János 2339 Do
nald Ave. Czika Ferenc 748 Cale
donia (St Korbács László 1428 
Salt Spring Rd. — Betegség a 
titkárnál jelentendő: 211 Edward 
St. Telefon 75732. 

SZÜRETI MULATSÁGOT 
RENDEZ A KOSSUTH KÖR 

A Kossuth Kör vigalmi bizott
sága értesiti a n. é. magyar kö
zönséget, hogy a jövő hónap fo
lyamán újdonságokkal telitett, 
nagyszabású szüreti mulatságot 
rendez. A dátumot csak Göre Gá
bor biró uram levelének megér
kezése után a jövő heti számunk
ban fogjuk közölni. 

MEGLŐTTE A BARÁTJÁT 

Tatarká János lakására hívta 
Iliil Pál, 17 éves, Victoria ave. sz. 
alatt lakó barátját, akinek bemu
tatta .38-as kaliberfl fegyverét. A 
revolver vizsgálat közben elsült 
és Hill Pál jobb karjába fúródott 
s áthatolt a vállába, ahol erős 
roncsolást végzett. 

A véletlen szerencsétlenség ál
dozatát beszállították a Youngs
town Hospital south sidei osztá
lyára, ahol ápolás alá vették. Ál
lapota sulyo's, de nem veszélyes. 

FEGYENCEK ÉLELMEZÉSE 

Adanffltone, a heíybííi megyei 
börtön sheriffje benyújtotta a 
megyei börtönben elhelyezett ál
lami fegyenceknek julius 1-től 
október l-ig terjedő időre szóló 
ellátási számlát. Az állami fe* 
gyencek után az állam 60 centet 
fizet naponta ellá,tás fejében. A 
számla melyet Stone benyújtott 
$306.60-ról szól,, amelyben 511 
élelmezési nap van számítva* 

HÁROM BANDITA 
GARÁZDÁLKODÁSA 

Három elvetemült bandita ga
rázdálkodik Youngstownban s a 
rendőrség minden igyekezete el-
fogatásukra irányul, de eddig 
még nem sikerült őket elfogni. 

Az első rablást a Glenwood 
avenuen levő> Sunoco gazolin ál
lomáson követték el, ahol sikerült 
nekik íj>35 készpénzt elrabolni. 
Tnnen folytatták utjukat és Bel
mont avenuen lévő Cocoanut Inn 
iunch roomba, ahol Albert Curtit 
tulajdonosra fogták fegyverüket 
és kényszeritették, hogy pénztá
rának tartalmát adja át nekik; a 
tulajdonostól $20-t raboltak el, 
valamint J. R. Valecentitől $3-t, 
George Donleytől $5-t, akik mint 
vendégek jelen voltak az étkez
dében. A banditák, akik egy lo
pott automobilban utaztak, a leg
vakmerőbb rablást a 105 Wick 
avenue sz. alatt lét# Roek's 
Sandwich shoppe-ban követtek 
cl, ahol a tulajdonost és 40 ven
déget "föl a kezekkel" kiáltás
sal kénvsaeeritették, hogy a tulaj
donos adja át nelíik pénztárának 
tartalmát. A tulajdonos ellenállás 
nélkül átadta $170-t tartalmazó 
pénztáfkészletét, mellyel a bandi
ták kereket oldottak. 

A banditák után a rendőrség 

Négy hét múlva 
indul a Szeretethajó 
Ne várjon senki az utolsó napig 

a csomag elkészítésével. 

Á karácsonyi szeretetakció si
kere elsősorban attól a pontos
ságtól függ, amellyel a szeretet
csomagok küldői Pedlow kapi
tány nagy munkáját támogatni 
fogják. ^ 

Húszezer szeretetcsomagot kér 
Pedlow kapitány az óhazai szű
kölködők számára, de ha ez a 
húszezer szeretetcsomag az utolsó 
napokban érkezik be a new yorki 
főraktárba, teljesen kizártnak 
tartja az akció vezetősége, hogy 
a csomagok a szeretethajóra ke
rüljenek. 

Önmagának tesz jó szolgálatot 
az a csomagküldő, aki a szeretet-
csomagot 10 nappal a hajó in
dulása előtt juttatja el postán, 
avagy az American Express utján 
a new yorki főraktárba. — Mert 
aki hamarább küldi be csomag
ját a főraktárba, az abban az 
előnyben részesül, hogy csomag
ját hamarább is kézbesítik az 
óhazai címzettnek. • 

Aki csomagját egyenesen a fő
raktárba küldi, Pedlow kapitány 
cimére, 1505 First Avenue, New-
York City, az ugyanakkor irja 
meg levélben is a kapitánynak, 
hogy kinek küldte a csomagot és 
egyúttal mellékelje a csomagnak 
a küldési diját i«s, ami 40 fontig 
$3.50, azontúl minden fontért kü
lön tiz cent. 

OsakLs nem romlandó élelmi
szer és használt (de tiszta) és uj 
alsó és felső ruhanemű, cipó, ka
lap stb. küldése van megengedve 
Xe tegye ki Pedlow kapitányt an
nak, hogy az óhazai hatóságok 
előtt kellemetlen helyzetbe hozza 
a magyarságért oly sokat fárado
zó kapitányt azáltal, hogy a sze
retetcsomagba olyan dolgokat 
tesz, ami odahaza vám alá esik. 
Aki árut akar küldeni az óhazá
ba, hogy odahaza azt haszonnal 
eladják, ne használja fel erre a 
célra az olcsóbb, gyorsabb és biz
tosabb szeretetesoniajr akciót. 

nati könyörgéseket tartunk fél 8-
tól kezdődőleg. , 

•aariiM**. 

A RENDŐRSÉG NAGY 
RAZZIÁT TARTOTT 

A NILES, O. I REFORMÁTUS 
EGYHÁZ 

Lelkész: 
CSÉPKE ISTVÁXe 

Templom a Weafc Second Street-en. 
Parókia a templommal szembeo. 

Nőegylétünk összejövetele a< 
elmúlt liéten Gézus Károlyné ott
honában a legkellemesebben.folyt 
végbe. Ugy látszik az a nyomasz
tó hangulat, mely heteken ke
resztül megiili a lelkeket, szinte 
kényszerit bennünket, hogy ke
ressük egymás társaságát s még 
ha nem is kerülne vidámabb 
tárgy a beszélgetésre, a kölcsönös 
panaszok kicserélése is se«j*it kön
nyebben viselni saját terhünket. 
— A frissítők elfogyasztása után 
felül 8 dolláron adtak -össze a je
lenlévők egyházmik támogatá
sára. 

Színielőadás. Jövő vasárnap es
te kerül előadásra templomunk 
basementjében az Obsitos cimü, 8 
felvonásos népszínmű. Ifjúsá
gunk gyakorlott műkedvelőinek 
a kezeiben vannak a szerepek. Ez 
a tény és hozzá magájiak a darab
nak a szépsége, változatossá téve 
a benne előforduló nóták dalla
maival, biztosíték arra nézve, — 
hogy mindenki élvezni fogja az 
előadást. Megszabott, dij nem 
lesz, de reméljük, hogy ki-ki te
hetségéhez és jó szivéhez mérten 
fogja honorálni azt a fáradságot, 
mellyel egy ilyen darab betanulá
sa jár. 

Ujbori Urvaesoraosetás. Az uj 
borért való hálaadás alkalmából 
november 1-én lesz templomunk
ban megterítve az Ur asztala. — 
Már jóelőre felhívjuk híveink fi
gyelmét nemcsak városunkban, 
hanem "Warrenben, Newton Fall-
son és a környéken is, hogy k% 
szitgessék magukat s ha eljön no^ erős hajszát indított meg. t 

A rendőrség emberei nagy faz-
ziát tartottak a 17 E. Commerce 
street szám alatt lévő helyiség
ben, mely a rendőrség tudomása 
szerint egyike a legveszedelme
sebb tiltott szerencsejáték he
lyeknek Youngstownban. Ezen 
razzia alkalmával a rendőrség 15 
dollárt foglalt le és három sze
mélyt kisért be a megyei börtön 
fogházába. A többi ott tartózkodó 
személyt a rendőrség igazoltatá
suk után szabadon bocsátotta. 

A helyiség tulajdonosa, vala* 
mint a letartóztatott személyek 
ellen megindult az eljárás. 

vember elseje, ne legyen senki 
aki elforduljon a szent vendég
ség asztalától. Az azt megelőző 
héten, 29-én és 31-én este bünbá- EGYLETI KALAUZ 

A SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL EL
NEVEZETT EGYESÜLT RÓM. ÉS 
GÜR. KATH. TEMPLOMI ÉS BT*. 

EGYLET 
Alapíttatott 1901 augusztus 254n. 

Dr. ELDER JENŐ 
értesiti pácienseit és a magyar

ságot, hogy rendelését a 
601 STEEL STREET 
szám alatt folytatja. 

Elnök: Ifj. Balaskó György. Alelnök: 
Benis András. Titkár: Mixich Gáspár 
441 Pasadena avenue. Telefon: 74530, 
kihez az összes egytetet érdeklő leve^ 
lek küldeuiLök és betegségek .jelenten-
dök. Pénztárnok: Kaluczki János 1349 
Republic ave. Ellenőr: Bodzás János. 
Bizottsági tagok: Xcinényi M. Ernő, 
'iloffer András, Habodász Gusztáv és 
Horváth Isfcván. Nagybizottsági tagok: 
Habodász Gusztáv, Horváth István, 
Kaluczki János éfc Bodzás .János. Hiva
talos orvos: Dr. Maihrer Márton Pál. 
Hivatalos lap az Amerikai Magyar 
Hiiilap. Gyülésfcerera: A Szent István 
Otthon; gyűlés minden hónap első va
sárnap, déután 2 órától kez<I;wtöleg. 

ELADÓ! 
A Weatl Sideon hat szobás ház, Rhoda 
Ave., modern, keményfa p;»>dlók, fire
place, reggeliz# szoba, garázs 1 autó
nak. A tulajdonos $7,000-t fizetett,él
te. Ezt most föláldozza íH.SOO-ért. El
fogad Home Havings & Loan takarék-
hetét könyvet, mint lefizetést. Tulaj
donos Parola. .Iános, .057 Éhorwoiod 
Ave. Phone 26746. •/ 

/• s> 

Magyarok 
Naptára 

OKTÓBER 25. Reformáció Emlékünne
pe a Reforni'áitus Egyházban. 
OKTOBER 29. A Szent István Kör 
Halloween táncmulatsága az Eagle's 
Hallban. 

OKTÓBER 31. Reformációi einlék-ün-
jk P a I-'iijsgc4 len Ifief. Egyháznál. Utá
na tea-estély a Nőegylet rendaésében. 
NOVEMBER 1. Lorántffyak ö-ik évi 
i'v<j)i<lulója a ref. iskola teremben. 
NOVEMBER 8. Falusi Verebek előadá
sa. 3 felv. )iépszinmii. Református If
jak a református iskola teremben. 
NOVEMBER 13, 14, 15. Magyarok 
Nagvasszonya Hitközség őszi nagy "ba
zárja, .347 X. Belle Vista Ave% 
NOVEMBER 14. A Független Ref. 
Kgyház ifjúságának, bálja a Szuligán 
Hallban. 
NOVEMBER 26. A Szent István Kör 
TImuIísgiving táneinulatsága az Eagles 
Hallban. Kitűnő zeue1. 
NOVEMBER 26. A Független Magyar 
Ref. Kgyház ötéveeí jubileuma. Ünnepi 
istentisztelet és diszebéd. 
NOVEMBER 27, 28. A Független Ref, 
Nőegylet Bazárja. 
DECEMBER 4, 5, 6. Református Egy
ház évi kat'áesoiiv előtti bazárja a 
református termekben. 
DECEMBER 13. Magyarok Nagyasz-
szonya. tenipkuns/enteléiséneik évforduló 
estély e, .347 X. Be He Vista Ave. 
DECEMBER 20. Református Egyház 
karácsonyi g.vermekünnepélye a refor
mátus iskola teremben. 
DECEMBER 26. Karácsony másod napi 
bál, rendezi a Református Egyház kö
zönsége a Ward Bakery tánctermében 
a Mahoning Avenuen. 
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Alapíttatott 1908 október 10-én. 

Elnök: Dvbrovszky András. Alelnök: 
Turner Józaef. Titkár: Hoffer András 
(211 Edward St., telefonszám: 75732), 
kihez az egyletei érdeklő levelek kül
dendők. Pénztárnok: Juhász József. 
Ellenőr: Uray Károly. Számvizsgáló 

[bizottsági tagok: Neraényi Miklós, 
: Mixich Gáspár és Habodász Gusztáv, 
jHubbard, O.-i ügykezelő: Batta József, 
i Nagybizottsági tagok: Uray Károly, 
| Balázs Ferenc, PebTovszky András és 

Lengyel Péter. Hivatalos orvos. T)r. 
Fíizy* J. Pál. Hivatalos lap: Amerikai 
Magyar IJirlap. Gyűléseit tartja min
den hó második vasárnapján az ev. re
formátus templo*n alatti gyüló»ter«m-
ben (737 Mahoning avenue). 

YOUNGSTOWN, O.-I MAGYAR REF. 
EGYHÁZI FÉitFI ÉS NŐI BS. EGYL. 

Alakult 1916 szept. 2-án, Nőegylet 
alakult 1917 okt. 14-én, a két egylet 
egybeolvadt 1921 jan. 16-án. Gyűléseit 
tartja minden hó negyedik vasárnap
ján délután 2 órai kezdettel a Ref. 
Egyház gyiiléstennében. Elnök: Tóth 
Károly, alelnök :Kovács Elek, titkár: 
Menyhért János, G10 Mabel ave., pénz
tárnok: Gaál Lajos, pénztári ellenőr: 
őrösi Juhász Józaefné, hármas számv. 
bizotlságot az elnök nevez ki, bizalmi 
férfiak cs nők Steeltonon: I). Barta 
István, Jancsurák János, Brier Hillen: 
Téglás Gyula és Balogh Balásné, South 
Sideon: Ííiircsik Mihály é's Zuiti Ferenc 
né, Ilaseltonban: Orosz Bernát, Camp-
bellben: Bánvácski János, Király Ist
vánné, trusteek: id. Molnár lsíván, Re-
lenszki János, Menyhért János, nagy-
bizottsági tagok az elnök és a titkár, 
póttagok: Géresi Sándor, Menyhért Já
nosné. Hiv. lap az Am. Magv. Hírlap. 

Stavrovszki stúdiójában, a Keith-A]bee 
building negyedik emeletén. 

SZENT GYÖRGY GÖRÖG KATH. 
SZÖVETSÉG 18. OSZTÁLYA 

Gyűléseit tartja á magyar gör. kath. 
templom 702 Mahoning ave.-i helyisé
gében minden hónap második vasár
napján a szent mise után. Elnök: Ba
log István. Alelnök: Nagy János. Pénz
tárnok: Hajdú József. Pénztári elle
nőr: Kondás András. Titkár-jftgyzfi; 

Youngstown, O.). Zásaló vivő: Vaskó 
János. Számvizsgáló bizottság: Balog 
István, Orosz Mihály, Lengyel Péter. 
Ajtóör: Király István. Betegiá-togató 
Oampbellbon: Kondás András. Sonth 
Sideon: Nagy János. Steefltonban: Cso-
linszki Feronené és Soltész Mih&lv. 
Warrenben: Varga Péter. Nagyhizott-
s&gi tagok: Hajdú József, Kacznr Mi. 
hály, Nagy János. Hivatalos orvos: Dr. 
Lauris&in Jenő. Hivatalos lap: 
kai Magyar Hirl&p. 

Dr. Elder Ferenc 
FOGORVOS 

512 City Bank Bldg. 
Rendel 9.12 és 2-5-ig. Phone 3«$SI 

601 Steel St. 
Esti rendelég 6—8-ig Phone 38133 

Tausz Bela Gyula 
KÖZJEGYZŐ 

PÉNZBESZEDŐ 
MAGÁNKÜTATÓ 

508 REALTY BLDG. 
Phone iroda: 43065, lakás: 65732 

HAJDÚ JÁNOS 
ÜGYVÉD ÉS KÖZJEGYZŐ 

706 Realty Bldg. 
Phone 31789" > 

OLVASSA AZ "AMEKLKAI 
MAGYAR HÍRLAP "-OT ÉS 
.TÁMOGASSA AZ AliF^N 
HIRDETŐ JÓ CÉGEKET 

BRIDGEPORT! SZÖVETSÉG 16-XK 
YOUNGSTOWNI OSZTÁLYA 

Elnök: Gagyi János, alelnök: Lovas 
Lajos, jegyző: Csolinszky Ferenc, ügy
kezelő: Katóch Ödön, 130 Boquet ave., 
telefonszáma 40784, nagybizottsági ta
gok: Gagyi János, Csolinszky Ferenc, 
Lovas Lajos, lieteglátogatók: Ivish An
drás, Czene Gáborné, Szacsuri Jánosné, 
Jancsurák János, zászlótartó: Szacsuri 
János, hivatalos orvos: I)r. Lanrisin 
Jenő, hivatalos lap: Amerikai Magyar 
Hírlap. Gyűlés minden hónap harma
dik vasárnapján a Magyar Reformá
tus Egyház gvüléstermébea 737 Maho
ning avenue alatt. » -

• l ' 
OAMPBELLI POLGÁRI 

Elnök: Tenkó István. Alelnök: ÚzS-
Wsi Mihály. Titkár: Sági Ignác (23 
Blackburn St). Jegyző: György Ta-
más. Pénztárnok: Török József. Szám
vizsgáló bizottság: Varga József, Fáj
tok Miklós. Trusteek: Fehér Mihály, 
id. Varga Gábor, Varga József. Ajtó
ör: Lőrinc József. Gyűlés minden hó el
ső vasárnapján a 100 Jefferson street 
alatti gyűlésteremben. 

KOSSUTH KÖZMŰVELŐDÉSI 
EGYLET 

Alakait ltK> augusztus lf-in. Célja 
a youngstowni magyarság társadalmi 
életéuek demokratikus alajiou való fej
lesztése, az njnerikai és magyar nem
zeti zsellem é« nyelv ápolása. Tagja le
het minden 16 éven felüli magyar férfi 
vagy nő. Az egyesület tisztikara: el
nök Molnár Lajos; alelnök Deák Pál; 
titkár Fercncv Jenő, cime: 127 Ridge 
avenuo, telefonszáma: 39202; pénztár
nok Katóch Ödön; ellenörök: Gagyi 
János, Szilagyi János. Hivatalos laj) az 
Amerikai Magyar llirlap. Gyüléí min
den hó első vasárnapján. 

A NEW BRUNSWICKI I. MAGYAR 
SZT. IMRE HERCEG FÉRFI ÉS NŐI 
BS. ÉS TEMETKEZÉSI EGYLET 9-IK 

OSZTÁLYA YOUNGSTOWN, O. 

Gyűléseit tartja minden hó második 
vasárnapján a Szt. István Otthonban 
(Wilson Ave.). Elnök: S/.ilágvi János, 
130 N. Portland Ave., telefon 94740; 
alelnök Győri Mihály, 75 Bright Ave., 
Campbell, O.; jegyző Magdics Vilma, 
504 Crescent St., telefon 43221; péaz-
tArnok Olajos Audrásné; pénztári elle
nőr Hegyi György; levelező-titkár Ilau-
zer Fülöp, J75 S. Forest Ave.; beteglá-
togató Hegyi György; számvizsgálók: 
Csubák István és Boncz János; zászló
vivők: Balla Sándor és Pejkó Vince. 
Egylet/ orvos rD. Elder Jenő, 601 Steel 
St. Hivatalos lap az Amerikai Magyar 
Hirlap. Betegség jelenthető az elnök, 
alelnök, jegyaő és titkárnál a , lenti 
cimeken. 

PRO HUNG ARI A NŐK VILÁGSZÖ
VETSÉG YOUNGSTOWNI OSZTÁLY 

Elnök: Zsámboky Tivadarné, társel
nök: özv. Mihók Sándorné, alalnök: 
Gagyi Jánosné, levelező titkár: Banyár 
Ágostonjié, 3021 Rush Boulevard, tele
fonszám 26391, jegyző: Horváth Mar. 
git, pénztárnok: Horváth Antalné, saj. 
tó képviselő: Ferency Jenedé, pénz
tári ellenőr: Molnár Lajosné, Danish 
Józsefné. Gyűlés minden hónap első 
szerdáján, este 8 órakor Mias Marion 

A BRIDGEPORTI, OONN., BÁKdCBS 
MAGYAR BETEGSEGÉLYZŐ 
EGYLET YOUNGSTOWNI 86. 

OSZTÁLYA 

Elnök: Kertész István, alelnök: Csu-
rilla István, titkár Góber János, aki. 
nél megbetegedés bejelentendő, cime: 
7G6 C'assius ave. Youngstown, O., jegy
ző: 8. Hildák Pál, pénztárnok: Balogh 
Ferenc, ellenőr: Bunehy János, szám
vizsgáló bizottság: Fodor István, Bun
ehy János, beteglátogatók: Brier Hil
len: Ivanóez István, Stcoktonon: Szűcs 
Já-nos, East Sideon: Szlivoeska Mihály. 
Hivatalos lap az A<nierikai Magyar 
llirlap. Hivatalos orvos: Dr. Mahrer 
M. l'ál. Gyűléseit tartja minden, hó 
harmadik vasámaoján Brier Hillen a 
Nilson Házban. 

•A YOUNGSTOWNI ÉS VIDÉKI MA
GYAR EGYHÁZAK ÉS BGYjuEXEK 

NAGYBIZOTTSÁGA 

Elnök: Habodász Gusztáv, alelnök: 
Molnár Lajos, titkár: Mixich Gásj^r, 
címe: 441 Pasadena ave., telefon szá
ma 74530, pénztárnok: Gagyi János, 
számvizsgáló bizottság: Katóch Ödön, 
Balaskó György. Hivatalos lap az Amc-
rikai Magyar Hirlap. Gyülésterem: a 
Kossuth Közm. Egylet terme. Gyűlés 
tartatik az elnök összehívására, évi 
közgyűlés január utolsó vasárnapján. 

ELSŐ PETŐFI SÁNDOR BETEGSE-
GÉLYZŐ ÉS TEMETKEZŐ EGYLET 

Alakult 1903-ban. Elnök: Kelemen 
György, alelnök, Török József, tifckár: 
Ráti János, akinek nevére küldendő 
minden hivatalos érteaités egyletünk 
részére. Cime: 1884 Lawrence St. Jégy-
ző: Varga József, pénztárnok: Sági Ig
nác, pénzit. ellenőr: Molnár Vendel. 
Hármas számvizsg. bizottság: Födő 
István, Majoros István, Timár János
né, trusteek: Varga József, Födő Ist
ván. Beteglátogatást az elnök látta
mozza. Hivatalos bejelentést az elnök
nél kell tenni. Hivatalos lap az Ameri
kai Magyar Hirlap. Gyűléseit tartja 
minden hó negyedik vasárnapján. He
lyiség 160 Jefferson St. 

JOHN J. YXTHÁSZ 
Magyar biitositó ügynök 

biztosítást elvéfes V ~ 
706 REALTY BLDCH 

Tel. 3.1789 

MOSÓ ÉS VASALÓ GÉPEK 
Uj és asznált, olcsó áron. Régi mosógé

pét részletfizetésként elfogadjuk. 
Jöjjön és beszélje meg velünk. 
f§EDERICK WASHEB JSfe 

342 W. Federal St. 
Phone 75234 

EUROPEAN TRAVEL BUREAU 
DANISH JÓZSEF 

Bus. Phone 35911 Res. Phone 36115 
Közjegyző — Biztosítás — Beat 
Estate — Pénxküldés -r Hajtjeg* 

Iroda ? 
19 E. Boardman Street és 11 Quee$ 

Street off Wilson. 

OLVASSA AZ AMERIKAI 

MAG YAB IlIKJjAl'OT, i 

1 FÍBTOLJAmBDETÓINK£T 

Mátyásy J. István 
HAOYAS ÖOYVÍO 

. ÉB KOZJXOVZO .-'íi 
Phone 30324 

 ̂ 211 Bealty Bldg* -
Youngstown, Ohi* ' 

1 ^ »!' l| 
PHOKS 44431 ; ^ 

? l_ p • « Ct'y j 
Joseph rnecunan; 

. ligyvM é» kösjegyxő j 
810 STAMSAUOH BLDO.|J 

Yoongstowo, Ohio. 

fMWii 


