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Mikor láthatják a feltámadás 
napjának korongját a magyarok? 

JÉ tükör, amely megmutatja, hagy 
lakóira a nagy 

milyen élet vár Magyarország 
feltámadás után. 

Tavasz .. . . A természet csodá
latos szépségeinek felébredése... 
A reméuyy a bizakodás, azöröíti 
évszaka . , , Feltámadás. . • 

A magyar földön szomorúan 
népnek az idei tavasz felé. A re
mény, a bizakodás, az örömök év 
szaka nem sok jót igéi* a esőn 
kaországban az idén. Sehol sem 
látható még a feltámadás napja 
fliic korongja. v -

A magyarországi gazda k«o 
rtífn nézi a veteisek kikelését. M 
hárszna, ha bőséges is lesz a ter
mése? Nem tudja eladni a«buzát 
a rozsot, a kukoricát, a szőlőt, íi 
bort. Nincs piaca a terményei
nek. A munka nem kevesebb 
mint máskor, a földet éppen ug> 
meg kell művelni, mert különbéi 
elparlagosodik. A kereskedő nei> 
tudja eladni még a raktáron lé 
vő portékáját sem. Nincs pénz. £ 
gyáros, a kisiparos a legkisebbr-. 
redukálja az üzemet. Csak annyit 
dolgoznak, hogy éppen ne áll.iíi 
líak a gépek, ne rozsdásodjani'1 
el a szerszámok. A tisztviselő hó 
napról hónapra jobban siilyed r 
nyomorúság, az eladósodás iszap 

A szegénység, a nyomor, kese
rűvé teszi az évszakot, amely az 
örömök és remények ideje Volt 
Magyarországon azelőtt. 

• V 

IttAaileriká'ban sej* javultak 
még az állapotok. De a láthatá
runkon mégis fellobbant már a 
jobb idők jele. A gazdasági de
presszió először az amerikai ég
boltozatról fog elvonulni. Csak ha 
itt.már kitisztul minden, akkor 
várhatják az európai országok, 
utolsó sorban a világháborúban 
vesztes országok, hogy rendbe jö

hessenek. Itt is nagy a iw^fcység 
most. De hogyan lehet ezt össze
hasonlítani a magyarországi sze
génységgel. ítt még azoknak is, 
akik egy héten csak három napot 
dolgoznak, több jut. mint Ma
gyarországon azoknak, akik ugy-

. nevezett jó viszonyok között 
vannak. 1 

Az amerikai magyarság, még a 
mai viszonyok között is sokat, 
mérhetetlenül jiokat segíthet az 
óhazaiakon. S ezt a segítséget 
nem szabad megtagadnia senki
nek sem, akinek az óhazában kö
zeli rokonai, barátai élnek. 

Tudják, hogy mit jelent raa egy 
nyomorban sínylődő magyaror
szági családnak a legkisebb segít
ség is! A remétnyt, a bizalmat, 
hogy áz Isten nem hagyta el őket. 
Hogy meghallgatta őket a legne
hezebb órákban. Amikor a leg
jobban szükségük volt segítségre. 
A hitet, hogy ha késik is a régi 
viszonyok feltámadása, nem fog 
elmaradni. 

• • 

Magyarok, akiknek szülei, test
vérei, barátaik élnek az óhazá
ban ! Szerezzünk nekik egy szép 
tavaszi örömet! Olyat, amelynek 
fényében a régi reménydus tava
szok tükröznek vissza. Olyat, 
amely megmutatja, hogy milyen 
lesz az élet Magyarországon, a 
nagy Feltámadás után. Küldjünk 
szeretetcsomagokat óhazai roko
nainknak. Pedlow kapitány már
cius 31-én, az "Európa" gyorsha
jóval viszi a tavaszi szeret-eteso-
mag szállítmányt Magyarország
ba. Küldje el mindenki szeretet
csomagját máris Pedlo^v kapi
tány raktárába, a, ne\^ ^rké 'First 
Avenue 150.1 szám alá. 

AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP 

HORVÁTH ANTAL ÉS NEJE 
ÜJ VÁLLALKOZÁSA 

EGYLETI KALAUZ 
MERICAN- HUNGARIAN 

A NEW BRUNSWICKI I. MAGYAR 
H6ZT. IMRE HERCEG FÉRFI ÉS NŐI 

J&S. ÉS TEMETKEZÉSI EGYLET 9-IK 
OSZTÁLYA YOUNGSTOWN, O. 
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OLYMPIC COMM 

WURLITZER ZENE-STUDIÓJA 
FÖLHÍVJA AZ ANYÁKAT, 
IL O G Y GYERMEKEIKET 
KÉPEZTESSÉK ZENÉRE \ 

A Wurlitzer Zene-Studiója föl-
hibást intéz mindazon anyákhoz, 
akiknek gyermekei nagy szerete
tét és kedvet mutatnak bármi
iyen hangszer elsajátítására és 
tökéletes kiképzésébe. 

A Wurlitzer Company megad
ja mindenkinek a lehetőséget és 
alkalmat arra, hogy valamely 
hangszeren játszani tudjon. 

Lapunk#e heti számában kó'oll 
hirdetésében Wurlitzer az alábbi 
kijelentést tesz: 

"TFozzn vatrr ftiíldje oT gr ér

mékéit hozzánk, .mi kipróbáljuk 
zenei tehetségüket, ingyen leckék 
ben részesítjük és adjuk a hang
szert is hozzá ingyen." 

Ennél szebb és jobb ajánlattal 
manapság ritkaság találkozni. 
A zene-studióban harminc első
rangú zenetanár tanítja a gyer
mekeket a különböző hangsze
rekre. 

A AVurliCzer-féle zene-stúdió,iá
ban fölvétetnek minden korbeli 
gyermekek, akik hajlandók bár* 
milyen, hangtszert elsajátítani. 

OLVASSA AZ "AMERIKAI 
MAGYAR IIIRLAP "-0T ÉS 
T Á M O G A S S A  A Z  A B P ' N "  
HIRDETŐ JÓ CÉGEKET 

iL«v.'v 

? 

A művészek mindegyike sikerét eredetileg 
szüleinek apjának vagy anyjának köszönheti. 
Mi van az Ön gyermekeivel? Megadja nekik az 
alkalmat, amelyet megérdemelnek? 

* A Wurlitzer Company mindenkinek meg
adja a lehetőséget, hogy valamely hangszeren 
játszani tanuljon. 

Hozza vagy küldje el gyermekeit hozzánk, 
íü1 kipróbáljuk zenei .tehetségüket, ingyen lec
kékben részesitjük és adjuk a hangszert is hozzá 
teljesen ingyen. 

A LECKÉKET YOtTNGFSTdWN 
LEGJOBB TANÁRAI ADJÁK 

... - • : _ ' ,,i • • •;<. 

. HERMAN, GRUSS, Piano 
PROF. CHAS. LOWRY, Violin 

MARTHA BAILEY WALTON, Voice 
VIRGINIA BLEVINS, Harmony, Theory " '-"j" 

, . LILLIAN DESMONDE, Drama 
BESSIE MAY BARROWS, Dance 

WATALIE KENNEDY, French 
OTTO MRAZEK, Cello 
IiOTTA MOYER, Harp 

RUTH AUTENREITH, Pop. Piano ' 
RITA COLLINS, Pop. Piano 

ISABELLE IRWIN, Accordion 
&£S BEAU de CÖFFEUR, Guitar, Bföjo 

ROY SITTIG, AL OCKER, Saxophone, Clariiiet 
WILI4AM CARROLL, THOMAS MOYER, Trumpet 

THSRUf EDDY, Xylophone, Drums .. , 

r*l- ^5en« Studioi 

iio EAST FEDERAL STREET 

A South avenue 2800 szám alaütt 
megnyílt Horváth Antal uj cipő
javító műhelye és Horváth A»-

talnó női ruha divatterme. • 

Youngstownban nagyon kev&i 
azon magyarok száma, akik rte 
ismernék Horváth Antalt és lult-
gyarságunk által kedvelt nejéi V 
Horváth *Antalnét, akik a 513 Ev 
Florida avenue szám alatt lak-
halt József, Arthur és János gvei-
uiekeikRel. ' 

A nehéz gazdasági viszoilyok 
kövétkezteben Horváth Antal ar
ra az elhatározásra jutott, hogy a 
2800. South avenue szám alatt, a 
mai kor igényeinek megfelelő 
eipöjavitó műhelyt nyit. Elhatá
rozását végre is hajtotta és a leg
modernebb gépekkel, glsőranguau 
berendezett műhelyt nyitott, ame
lyet József nevű fiával üzembe is 
helyezett. 

rIlorváthék elvállalnak férfi, 
női éis gyermek eipőlc talpalását, 
sarkalását, gummival való sarka-
lást és foltozást. A munka tartós
ságáért, az anyag elsőrendű minő
ségéért jótállnak. Nagy raktáruk 
van különböző gyártmányú gutó-
ttii rtarkokbqp, selyem és cérna 
cipőfűzőkben, selyem és cérna 
férfi, női és gyermek harisnyák
ban a legjob minőségben és a 
jutányosabb árakban. 

Ezen uj cipőjavító műhely meg
nyitásával egyidejűleg (Me^itjük 
városunk magytff közönségét, 
hogy ugyancsak a 2800 South 
avenue szám alatt Horváth An-
talné, akinek eddig is a 51-í E. 
Florida avenue szám alatti ott
honában volt elsőrangú mji szabó 
terme, ő is áthelyezte női szabó-
termét ezen uj helyiségbe. 

Horváth Antalné szabó termé
ben készülnek a legegyszerűbb és 
a legfinomabb ruhák mérték sze
rint. szabásminta-iv szerint a leg-
mérsékeltebb árakon. Továbbá 

•utcai, estélyi és menyasszonyi,ru
hák a legelegánsabb kivitelben. 

Horváth Adtaínénak a magyar
ság körében kifejtett, munkássá
g á t  n é m  a k a r j u k  i t t  k i d k i é - !  
melni, mert' azt magyarságunk 
már ismeri és tudja, hogy Hor
váth Aníalnénak sohasem volt 
sok a fárasztó munkából, melyet 
magyarságunk és- a mairyar név 
dicsőségéért eddjg kifejtett és 
ezután is ki fog fejteni 

ilorváthék uj üzleti vállalkozá
sát a legmelegebben ajánljuk vá
rosunk magyar közönségének; 
látogassa meg és tisztelje meg a 
<ierék magyar házaspárt. 

A magunk részéről sok szeren
csét kívánunk az uj üzleti vállal
kozáshoz! . • 

A magyar dit'&őívégér.t,. a íiia-
gyar lobogó dim la Iáért újból 
megindul a küzdelem. A magyar 
élet tele van tí'hetségekkel s kü
lönösen a sport fejlődött olyan 
magasra, hogy fiaink mindenütt 
az elsők között, foglalnak' helyet 
s a vadidegen világban, a gyűlölet 
tengerében felszaladt a "magyar 
zászló, jelezve a diadalt s hirdet
ve a magyar sport erejét s hatal
mát. Ma is arra itftrekszűnkj hogy 
diadalt arassunl|» ^mde szíígé-

AMERI CAN-HUNGARIAN 
1901 Trinity Street, 

nyék. yagyuuk lio^zá. De még 
összetörve is akarunk s minden 
módot megragadunk arra, hogy 
valamiképpen boldoguljunk. Min
den • magyal emberre, minden 
centre szükség van s nagyon so
kat segíthet. Testvér! Ne sajnáld 
a centedet a .magyar sport diada
láért, vegyél ebből a bélyegből, 
mert sok jót cselksz'el vele! Saját 
fiaidat segíted s ugyanakkor 
szolgálod a magyar igazságot ! 

Az olimpiai bizottság cime: 

OLYMPIC COMMITTEE 
Los Angeles, Cal. 

<íyiilétteit tartja minden bó második 
\;).s.inrapján a Szt. István Otthonban 
(Wilson Ave.). Elnök: Szilájryi János, 
J«$() N. Portland Ave.; alelnök Győri 
MiliáJy, 75 Bright Ave., Campbell. O.: 
jegyző Magdics Vilma, 504 Crescent 
$t., tekfon 43221; pénztárnok Olajos 
Andrásné; pénztári ellenőr örosz Ist
ván; levelező-titkár Hauzer Fülöp. 3 75 
S. Forest Ave., telefon 7.1683; bet.eglá-
togjitó a Bteeltonon és Brier Hillen: 
Táosik György; C;inibeTlben: Győri Mi
hály; zászlóvivők Balla Sándor és Pei* 
kó Vinc-e. Egyleti orvos Dr. Elder Jenő, 
601 Steel St. Hivatalos lap az Ameri
kai Ma^ryar Hírlap. Betegség jelenthe
tő az eliuök, alelnök, jegyző éa titkáT-
nál a fenti címeken. 

SZENT GYÖRGY GÖRÖG KATH. 
SZÖVETSÉG 12. OSZTÁLYA 

Magyarországba 
rshajójárat minden szerdán 

éjjel New Yorkból 
ALBERT RALLIH - KEW YORK 
DEUTSCHLAND - HAMBURG 
l'i{yauvív.;.k. ;; lul^zcr. s ji'irntok it népszerű 

kabinhn jók kai: 
MILWAUKEE - ST. LOUIS - CLEVELAND 

Gyors és ked\ ozii vasúti összcköttei'ések 
Hairtbillából vagy (MK-rbourgból 

Fi'K'ilíícositá.st nvuit ÍI 

PiAiilJHO-AlEiiüáN UNE 
33 Broadway, New York 

Cherbourgig 
HARMADIK 
OSZTÁLYOK 

FARRELL, PA. 

SZABADLÁBRA HELYEZTEK 
NÉGY CSALÁDAPÁT 

(loorge lf. Gessner biró sza-
li.ullábra helyezett né^y' esalátl-
;<l>át, névszerint Joe Fűin. Willi" 
Koberts, Robert H. Jones és Joe 
Zyae, akik azzal voltak vádolva, 
iiogy * kiskorú fryemekoiknek 
i!«ím. viselték gondját é.^ eltartá-
s111<rol nem •fondoskodtíik. 

SZERKESZTŐI ÜZENÜL 

Cs. I., Niles. — Kéziratok be
küldési határideje kedd délí 12 
ora. Ivésöbl) beérkező kéziratok
nak a lapban való megjelenéseért 
nőm vállal felelősséget a szer
keszt őség. 

ELADÓ 
122 akeroR farma 12 mi!era YoiHígs. 
towntól délre fekvő, állami uton, nagj^ 
házzal és istállóval, jó állapotban, ol
csón eladó 10 napon belül. Home Sav
ings & Loan és a Federal Savings ta
karékkönyvek teljes értékben átvétet
nek. Tudakozódni lehet FRED CRUM-
BACHER-ntl a WilkiiLS-Leonard Hard
ware Co.-nál, 27 .East Federal Street. 

TELJES ELLÁTÁST KERES 
serény, tisztességes magyar csá
bi dnál rendes fiatalember heti 

.$•'].50-<''írt. Emellett szívesen segít 
:i házi munkában. Szives értesíté
seket lapunk kiadóhivatala Box 
-117 továbbiig ' ' t 

HAJDÚ JÁNOS 
ÜGYVÉD ÉS KÖZJEGYZŐ 

418 Dollar Bank Bldg. 
fchone 31780 ' 

T ÁN CMUL ATSAG 

A Farrel—'81mr<m-i magyar da
lárdáról hetek óta semmi hír nem 
jött a nyilvánosság részére. A 
daltársak serényen díílgoi^ak. 
tanultak, liotry juinél előbb egy 

Skellemes megk^peV^el álljanak a 
nagyközönség elé.- £JK idő közele
dik rohamosan és esak annyit sza
bad előre mondanom ;i tervbe 
vett estéiyrtH, liogy nagyszabású 
])rogram előzi meg a táncmulat
ságot. A műsoron a dalárda 'mu
tatkozik be, n<'iÍJÚny .szép dallal, 
ezt azután magán énekszámok 
zeneszámok, kuplék <*« egy víg 
szinelőadás követik, éjfél után pe
dig tánc lesz; A rendezőség a ion 
fárad, hogy a közönségnek na
gyon kellenu'tS estélyt szerezzen. 

Uj tagokat még .díjtalanul vesz 
fel a dalárda az előadásig. Attól 
kezdve a beállási dij kötelező 
lesz. Azért aki szereti a dalt. je
lentkezzen a pénteki- dalórákoA, 
este 8-kor, ahol lehangol ás után 
már tanulhat a többivel. 

Rajta magvai- testvérek, jöjje
nek minél tübbeu. j^özénk, tegyük 
naggyá és erőssé a mi dalárdán
kat. Jöjjön apa a fiával és legye
nek büszkék arra, hogy magyar 
testületben, magyar nyelven éne
kelhetnek együtt nagy Ameriká
ban, a magyar kultura elismeré
se érdekéért. Jelszavunk "A ma
gyar dal — minden dal felett" — 
ezért küzdünk és fáradunk. Kí
méljük fáradozásunkat siker ko
ronázza, ha magyar testvéreink 
megértik a magyar dalárda fon
tosságát és pártfogolják a dalár
dát azzal, hogy ünnepélyeiken tö
megesen megjelennek... 

Komlós Andor, 405% Idaho 81 

Vegye meg jegyét 

a helyi ügynöknél 

A beállási dijat 25 centben, mig 
a havi dijat 15 centben állapítot
ták meg. Az ismerkedési estélyi 
február 23-án este tartották, ami
kor is a taglétszám már 43-ra sza
porodott. 

Gyűléseiket minden hó utolsó 
csütörtökjén este 7:#0-kor fogják 
tartani a templom basementjé-
ben,.— Kzen ifjúság körében je
lenleg nagyban folynak az előké-
sziileték a húsvéti ünnepekre, 
amikor a "Tépett rózsa" népszín
művet fogják ifjaink előadni. A 
próbák sikeresen haladnak előre 

•Szabó Ferenc kántor vezetése 
alatt. Sok szerencsét a megkez
dett' lnunkához! . Kuti Tamás. 

Elnök: Lengyel Péter, alelnök: Bo«l-
n<tr Jánosnié, titkár-jegyző: ifi. Kaczur 
Mihály (cime: P. O. Box ő 17, Camp
bell, O.), akinél a betegség bejelenten
dő és minden hivatalos levél is kül-
dondű, pénztárnok: Hajdú József, pénz-
túri ellenőr: Kondás András, gyermek-
oszt. iigyk.: Nagy János (cime, 560 
Avondale ave., Youngstown, O.), be-
teglátogatók Campbeirben Kondás An
drás, nőknél: Szatmárv Károlyné. So 
iSideoon: Nagy János. Steelronon: Sol
tész Mihály, nőknél: Csolinszky Fe-
renené. Warrenben: Varga Péter. Há
rom tagú számvizsg. biz.: Huluska Ist
ván, Legény Ferenc és BUIÍOYÍ Mihály, 
zászlóvivő: Vaskó János, ajtóőr: Ki
rály István. Három tagú nagybiz. ta
gok: Lengyel Péter, Bodnár Jánosné 
és líajdu József. Hiv. orvos: I)r. Lau-
risin Jenő. Hiv. lap: Amerikai Magyar 
Ilirlap. Gyűléseit tartja a magyar gör. 
kntJi. templom 702 Mahoning ave.-i he 
Iviségic-tben minden liónap második va-
sámapján a szent mise ntán. 

.'ános, Toi>ies Józaefné, telefon 37061. 
South Sideon Oaál Lajos, Ctecne Gábor-
né, East Sildcon Szabó Ferenc, M&tyás 
József né, zászlótartó Caölinszky Fe
róin*. Hivatalos orvos Dr. Lauri«rin Je-
nö, hivatalos lap: Amerikai Magyar 
Hírlap. G.viiMs mánden hónap himna-
dik vasárnapján a Magyar fieliorm&* 
tus Eg>ház g>-íiléstterníében 737 Maho
ning avenue sízáim alatt. 

CAMPBELL! POLGÁRI KÖtf 
Bbiok: TLmkó István, titkár 

Ignáf: (29 Blackburn 8t.), pén*tárni)k 
Török Jóasef, jegyző György Tamás 
(114 Tremble Ave.), truateek Varga 
József, Palvtók Miklós és Fehér Mi
hály, szi'wnvizsgáló bizottság Palytók 
Miklós és Varga József. Gyűlés min
den, hő eilső vasáriifipián délmtán 2 órai 
kezdettel a ikör saját helyiségében .160 
Jefferson street szám allatt. Hivartalog 
lap az Anu-rikai Maigyar Hírlap. 

YOUNGSTOWN, O.-I MAGYAR RBF. 
EGYHÁZI FÉRFI ÉS NŐI BS. EGYL. 

Alakult 191i6 aze-pt. 2-án, Nőegylet 
alakult 1917 okt. 14-éii, a két egylet 
egybeolvadt 1921 jan. 16-án. Gyűléseit 
tartja minden hó negyedik vasárnap
ján délután 2 órai kezdettel a Kef. 
Egyház gyüléstermé1>en. Elnök: Gaál 
Lajos, alelnök: id. Molnár István, 
jegyző-titkár: Menyhért János, 610 
Mabel ave., pénztárnok: Kovács Elek, 
pénztári ellenőr: Szabó István, bárinas 
szüimvizsgálő bizottságot az elnök ne
vez Ki, bizalmi férfiak és nők Steclto-
non: Barta István és Janesurák Jáuos, 
Brier llillen: Téglás Gvula, South Si
deon: Horcsik Mihály és Zuti Fercnc-
né. Haseltonban: Kovács Elek, Gamp-
bellben: Bányácski János és Király 
István né. Hiv. lap az Amerikai Ma
gyar Ilirlap. 

VERHOVAY SEGÉLY EGYLttB 
108-IK FIÓKJA 

if 

A SZEITT ISTVÁN KIRÁLYBÓL EL
NEVEZETT EGYESÜLT RÓM. ÉS 
GÖR. KATH. TEMPLOMI ÉS ETS. 

EGYLET 

A'lajrátt&ttttt 1901 augusztusi 25-én. « 
Elnök: Horváth István: Alelnök: 

Benis András. Titkár: Gól>er János 
761) Cassiús ave. Telefon 30869, kihe> 
az összes egyletet érdekLő levelek kül
dendőik és betegjségek jelentem'ök. 
Pénztárno'k: Kahu'/.ki János Kt49 .Re
public ave. Ellenőr: Bodzás János. Bi-
/.oltHági tagok: Balaskó Györgv, Hof-
fer András, Hahodász Gusztáv" és 
Mixieh György. Nagy bizottsági tagok: 
Habodász Gusztáv és .Kaluczki .János. 
Hivatalos orvos: Dr. Mahrer Márton 
Pál. Hivatalos lap az Amerikai Ma
gyar Hírlap. Gyülésterem: a Szent 
István Otthon; gyűlés minden hónap 
első vasárnap, d. u. 2 órától kezdődüle;?. 

OLVASÓINKHOZ! 
Az Amerikai Mágyar Ilirlap 

t. olvasóinak szíves tudomásár*1 

hozzuk, liogy lapunk kollektorai: 
Szabó István és (Jlagyi János, va
lamint Sharon, Pa.-ban Kuti Ta
más vannak mejíbizva lapunkra 
előfizetéseket felvenni és azokat 
nyugtázni. 

Kolektoraink a jövő héten 
látogatják a magyar otthonqkat. 

.Kérjük előfizetőinket, — aki esak 
teheti — fizessenek elő lapunkra. 

A. hátralékban levő előfizetőin
ket is kéj-jiik hátralékaik rende
zésére. 

Az Amerikai Magyar Hirlap 
kiadóhivatala. 
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Elnök.: Gagyi János, alelnök Gaál 
Lajos, ügykezelő Katócs ()dön, KW 
Boqiu't ave., telefon 40784, jegyző Cso-
linszk.v Fireiwi, nagybizot-tsági tagok 
Gagvi Jánih és Szaibó Fofeue. ellenö-
Wík Szabados János és Látos József, 
bvleglátoiguitók a AVt-st Sideon: I>aukó 

Álapiittöitott 1908 október 10-én. 
Bittök: D^brovszkv András, aletlttok 

Turner Jóás»ef, ti-t kár Hoffer András 
(.211 Edward st., telefonszám 7ő7:'«2), 
kihez az egyletet érdeklő Jevrlok kül-

\ dondők, pénztárnok Juhás-z József, eK 
knőr IJray Károly, számvizsgáló bi-
zottsátgű tagok Neménvi Miklós, Mixich 
Gáspár és Habodász Gusztáv. Jíubbard, 
O.-i ügykezieílö B;itta József. Na.gybi« 
Eot*tsági tagok Debrovszky András, Ba. 
Jáz« Ferenc, Hoffer András cs Mixich 
Gáspárné, póttag Netnényi Mi'klóa. Ili-
vaitalos orvos Dr. Füzv J. Pál. Hiva4a-
loí lap ítz Amerikai Magvar Hirlap. 
Gviiléselit tartja minden hó második! 
vaMárnaíMán az ev. rtd. tcinnlom alatti 
gyűlésteremben (7ii7 Maliouiag avc.). 

ELSŐ PETŐFI SÁ2SI.JOR BETEGSE. 
GÉLYZŐ ÉS TEMETKEZŐ EGYLET 

Alakult líHI.'5-ban. IJlnök: Kelenn ti 
György, alolnök Török József, titkár: 
Ráti János, akinek nevére küldendő 
minden hivatalos értesités egyletünk 
részére. Cime: 1SS4 Lawrence St. Jvgv. 
ző: Varga József, pénztárnok: Sági 
Ignác, irénzt. eilenör: Molnár Vendrl.r 

Hármas számvizsg. bizottság: Fodö_ 
István, Majoros István, Timár János
né, trusteek: Varga József. Födő 1st-' 
ván. Beteglátogatást az elnök látta
mozza. Hivatalos bejelentést az elnök
nél kell tvnni. Hivatalos lap az Ame
rikai Magyar Hirlap. Gyűléseit tart
ja minden hó iívgvedik vasárnapján; 
Helyiség 160 Jefferson St. 

|:J 

, *-i 

Magyarok Naptara 

JOHN J. YUHÁSZ 
Magyar biztosító ügynök miudcufóle |  

biztosítást elvégez 
413 Dollar Bank 

Tel. 3-1789 
BMsr. 

KATH. IFJ. SZERVEZKEDÉSE 

EUROPEAN" TRAVEL BUREAU 
DANISH JÓZSEF 

Bus. Phone 35911 Res. Plione 36115 
I^özje^yzö — Biztosítás — Real 
Estate — Pénzküldés — Hajójegy 

Iroda 
19 E. Boardman Street és 11 Queen 

Street off Wilson. 

Február 21-én, egy hívó sseór i 
35-en jelentkeztek, liog5r  megala
kítsák a Farrell és Sharon-i K'. 
Kath. Ifjúsági K%t, az eszme 
nagy lelkesedésre talált ifjaink 
közt, amikor i« elhatározták, -

•liogy rövid időn beliil maguk kö
ré fogják gyűjteni az összes ka-
itholikiis ifjúságot. I / 

Első összejövetelük 
miudjájrt megválasztották 1 tiszt
viselőiket. Diszelnök lett Ft; Ma
jor Dezső, elnök Takács János, 
alelnök ifj. Szakács György, jegv 
ző Szalai Róza, pénztárnok szalai 
Géíía, pénztári ellenőr Kúti -Jolápná 

Matyasy J. István 
TíIAGYAR ÜGYVÉD 

ÉS KÖZJEGYZŐ . :  

Phone 30324 
211 Realty Bldg . 
Youngstown, Ohioc , 

HA AZT AKARJA, HOGY 
* YOUNGSTOWN ISMS&T 

PROSPERÁLJON 
írja alá a City Bank és a Dollar 
Sank ujranyitási tervét, melynek 
alapján mindkét bank megnyílik! 

OLVASSA AZ AMERIKAI 
MAC VAR HÍRLAPOT 

ás PlaTOIiJAmaDETÓINKEa'' ri piknikje-

MÁRCIUS 13. A XiiKvIiizult.si'iir 
által* rendezendő Máréiiw 15-nek 
megünneplése. Kezdete délután 
2 ól akor, Central Auditóriumban. 
MÁRCIUS 13. A G. Katii. Ilitlc. 
Március Idusának megünneplése 
fémdarabbal saját termében. 
MÁRCIUS 13. Lorántffy Egylet 
iinisoros tea-estélye a ligonieri 
árvaház javára, 
MÁRCIUS 20. A Független Ref. 
Egyház Sándor-József e^tje az 
egyház saját helyiségében. . 

MÁRCIUS 27. Szt. István hitköz
ség műkedvelőinek szinielőadása 
liusvét napján Eagle's Hall-ban. 

MÁRCIUS 27. A farrelli r. kath. 
magyar lütközség szinelőadássai 
egybekötött bálja. • ' ' 

MÁRCIUS 28. A Lorántffy Í5s. 
nőegylet húsvéti bálja a Ward 
Bakery termében. Kitűnő zene. 
ÁPRILIS 24. György napi vacso
ra a Független Béf, Egyház saját 
helyiségéiben. 
ÁPRILIS 24. Lorántffy Egylet 
iszinelőadáist rendez. Szmre kerül. 
"A betyár kendője 4 felv. 
MÁJUS 8. A Független Reformá
tus Egyház rendezésében Anyák 
Napja, saját helyiségében. ) 
MÁJUS 8. Anyák Napjá.n&k fiiég-
ünneplése a Ref. Egyház rende
zésében a Mahoning Avenuen. ' 
MÁJUS 8.* Anyák Napja, a Ma
gyar Református Egyháznál. 
MÁJUS 16. A Gör. Kath. Hitk 
ibolya bálja a "Ward Baking Co. 
iiagyterlnó^íen^ Orosz muzsikál. 
JUNIUS 1!2. A Magyar Reformá
tus Egyház nyári piknikje a Csat
lós farmon. Kitűnő zenekar. 
JUNIUS 19. A Függetleu Refor
mátus Egj^liáz nőegyleténel^ jiyá-

JULIUS 17. A Magyar Reformá
tus Egyház nyári pikniknikje 0 
Csatlós farmon. Kitűnő zene. 

JULIUS 31. A Függetleu Refor
mátus Egyház iskolai piknikje. 

AUGUSZTUS 7; A Magv. Ref. 
Egyház nyári iskolájának vizsga* 
ünnepélye a ref. teremben. 

AUGUSZTUS 14. A Független 
Református Egyháas gyülekezeté* 
nek kirándulása. . 

AUGUSZTUS 28. A Reformárus 
Egyház piknikje a Csatlós Sitífr 

mon. Kitűnő zenekar lews. . ^ 

SZEPTEMBER 5. A. Független 
Re formát tus Egyház-egyházi nagy,, 
piknikje. . ^ 

OKTÓBER 9. Az aradi 1J». vértan 
nu emlékünnepélye a Magyar 
Református Egyház terinébeto. ' 

OKTÓBER 15. A Független Ré& 
Egyház szüreti mulatsága. -

: n 
OKTÓBER 30. Lorántffy Egylet 
6-ik éves évforulőja. 
NOVEMBER 20. Lorántffy Egy* 
íet tea-estélye. Z1 

NOVEMBER Úf 25, 28, 
getlen Református Egyház évi 
bazárja saját termében. . ; 
DECEMBER 2, 3, 4. A Ref> J5gy-' 
ház karáesonyelőtti vásárja ; % 
református teremben. ... * 
DECEMBER 26. A: Függ-etletb 
RefoimÁUis - Sgyház . iiará«8ouyi 
b á l j a .  ,  ' *  "  •  '  .  : i -  * '  •  i  

PHONE 44431 

Joseph Friedman 
ügyvéd és közjegyző 

210 STAMBAUGH BtfW. 
Youngttown, Ohio, " . 

* *» t 
?•! 


