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Nt. Laky Zsigmond kimerülten, 
betegen került Youngstownba 

....fe, i 

•§ 
" 'ír' .$>'<-

* V •-

!5fv 

(Folyt. az 1-ső oldalról) 
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" Elmentem a városba azzal a 
Oldattal, hogy elmegyek Canton-
üa. A legközelebbi dologra amire 
tisszaemlékezek az, hogy Pitts-
burghban egy nagy Greyhound 
autóbuszban ültem. 

Laky tiszteletes, aki nem tud 
Vissza emlékezni arra, hogy ho
gyan került Pit-tsburghból Tren
ton N. J>-be, csak arra emlékezik 
vissza, híogy 'Trentonban volt. 

''Érdeklődnöm kellett,' llőgy 
hol vagyok — mondotta 1/aky 
feleségének •—•» i -s akkor tudtam 
ifcak meg, hogy közel vagyok 
New Brunsvvickhoz. Fölhivtam 
fe nővéremet, és elmentem hozzá." 

Hogyan került Laky tisz
teletes New Brunswickba? 

Laky tiszteletes New Bruns-
Wickba való megérkezése után 
Jlövére, illetve a lelkész felesége 
telefonon érintkezésbe léptek egy 
mással. A lelkész nő-vére a követ
kezőket mondotta feleségének: 

"Amidőn Laky fölhívott ben
nünket Trentonból, mi azt mond
tuk neki, hogy azonnal jöjjön 
New Brunswickba. Ő megérke
zett gyűrött, szaggatott ruhában 
és négy centtel a zsebében. Lát
tuk, hogy rettenetes lelkiállapot
ban van, azonnal ágyba fektet
tük. Egyszerre a hazamenetel vá
gya fogta el. Mi elkísértük őt az 

állomásra, hogy a legközelebbi 
Youngsto wn«f el£ induló vonattal 
hazamehessen". 

Mi indította Lakyt az el-
. menetelre és mi idézte elő 

beteg állapotát? 
Mint már közöltük, Laky tisz

teletes állítólag egy névtelen fe
nyegető levelet kapott, melynek 
irója azzal fenyegette meg a lel
készt, hogy ha nem hagyja el ál
lását, életét teszi kockára. 

Másodsorban annak tudható be 
a lelkész hirtelen emlékezőtehet
ségének elvesztése, hogy az utób
bi időben az egyháznál felhalmo
zódott nehézségek és viszályok, a 
Mahoning Presbytery hivatalos 
vizsgálata az egyháznál, annyira 
megtámadták idegeit, hogy kép
telen volt ellentállni a bekövet-;  

kezett szerencsétlenségnek. | 

Laky iránt nagy a részvét. 
Nt. Laky iránt nagy a részvét 

az amerikai lelkészek körében is, 
amelynek legjobb bizonyítéka 
Rev. McAllister baptista pap pré
dikációja, aki nagy gyülekezet 
előtt felhívta a prezsbiteriánuso-
kat, hogy menjenek Lakyhoz és 
segítsék őt teljes erejükkel. 

Reméljük, hogy mire ezen so
rok t. olvasóinkhoz eljutnak, 
Lakv tiszteletes teljes egészség
nek örvend. * 

Módosítani fogják a 
V olstead-törvény t 

(Folyt, az 1-ső oldalról) 
Minden kilátás megvan tehát 

arra ,hogy a 73-ik kongresszus 
közmegelégedésre fogja megol
dani az italkérdés régóta vajúdó 
problémáját, de az is lehet, hogy 
még a 72-ik csonka kongresszus 
is módosítja a Yolstead-türvényt. 

Nagy előkészületeket tesznek 
& sörgyára^ 

, Több mint valószínű, hogy a 
Volstead törvény módosítása még 

-a decemberi csonka kongresszusi 
ülésszak alatt meg fog törtéuni. 
J\>hn N. Garner, a képviselőház 
elnöke és az ország uj alelnöke 
ti jelentette, hogy véleménye'' sze
rint karácsonykor már törvénye
sen gyártott jó sört ihat az *or-
szág lakossága, miután a decem
berben összeülő kongresszus elwc 
áolga lesz keresztülvinni a Vol-
#tea<l-törvény megfelelő módosí
tását. 

A kongresszus nedves tagjai 
azt akarják, hogy a söradó olyan 
alacsony legyen, hogy •elriassza a 
bootleggereket, akik magas adó 
esetén kontúrráltak volna a sör
gyárakkal. Valószínűleg pinten-
kint- egjf ceM » törvényei sör 
adója. \ 

A sörgyárosok annyira biznak 
abban, hogy hamarosan megin
dulhat a sörgyártás az országban, 
fcogy erre már minden előkészü
letet megtesznek és telepeiket 
készen tartják a sör gyártápára. 

CANADAl DOLLÁROK 
VANNAK FORGALOMBAN 

^Valamikor a canadai dollár, 
egyenlő^volt az amerikai dollár 
értékével, ez azonbaii azóta már 
ínég változott, 'mert ft canadai 
dollár árfolyama napról-napra 
hanyatlik. A múlt hét végéig a 

•banadai dollár értéke 86 cent volt. 
Jó lesz figyelni a canadai pén
zekre. Különösen a tiz dollárosok 
Vannak nálunk az Egyesült Alla-
mokbaii elterje&vé, " 

. -* ... imVWfc')* ." 

MUNKÁHOZ JUTOTT 
- t  ;  öijQ^OOO mUN^ANÉLKÜU 

\ < [ ' *."" 1 " -

4 "TAi Amorican Federaton oí'La-
,|>or jelentése szerint a 11 millió 

. immkanélkiili ember közül 560 
fzer ember ismét munkába állott. 

1 'Á szövetség augusztus íi 1-től ok
tóber l-ig helyezte munkába eze
ket az emberekét. Green elnök 
szerint augusztus végén kezdő-

• <lött meg a munkanélküliek Szá
rmának a csökkenése. 

Az utóbbi napok 
jrendöri krónikája 
folytatás az 1-ső oldalról) 

Kossman Dry Cleaning telepé
ről a betörök négy női ruhát, lő 
férfi öltönyt és égy szőrme ka
bátot vittek el. 
; A. J. Sheban üzleti alkalmazot
tat a 1028 "Wilson avenuei üzlet
ben egy bandita megtámadta és 
kényszeritette, hogy a kézipénz
tár pénzkészletét adja át neki. 
Sheban teljesítette a parancsot. 

Mary Morrison, a Furance Ice 
Cream Co., 812 Oak Hill avenuei 
alkalmazottól, a mesterségéhez 
értő rabló 12 dollárt vett el. C 

Betörök jártak a Báseom Co., 
328 W. Rayen avenuei raktárá
ban, ahol megkíséreltek a pán
célszekrény kinyitását, melyet 
azonban erejük legnagyobb meg* 
feszítésével sem tudták kinyitni. 
A raktárból elvittek 40 font va
jat, két tucat tojást és hat doboz 
sajtot 

Ké rabló megtámadott Harrv 
Smith és Mary Clarkot a Fleish
man Yeast Co. 1203 Market stree-
ti üzletében és tőlük $50 kész
pénzt raboltak el. 

A NILES, 0 -I REFORMÁTUS 
EGYHÁZ 

Lelkész: 
C8ÉPKE ISTVÁN* 

Templom a WeS; Second Street-en. 
Parókia a templommal szembea. 

Disznótoros vacsora. Nőegvle-
tünk nagyban készül a jövő va
sárnap este tartandó disznótoros 
vacsorájára. Frigs hurka, kolbász, 
finom sütemények és tea lesznek 
a vacsora főbb fogásai, de nem 
feledkezett meg a figyelmes ren
dezőség egyébről sem.. A közön
ség szórakoztatására'érdekes mii-
sor számokról gondoskodott. 
mindezt csekély 25 cent vacsora-
jegy ellenében adja., Reméli a 
rendezőség, hogy mindenki mél
tányolja majd törekvésüket s ha 
nehéz időket élünk is, azt a 25 
centet nem sajnálja senki s lesz
nek annyian, • hogy az ízletes va
csorából nem-fog maradni majd 
.semmi. 8 ez lesz a szakács asszo
nyok legnagyobb -dicsérete. 

Szeretet munkája folytatódott 
a mull pénteken asszonyaink ré
széről a Vörös Kereszt Egyesület 
felügyelete alatt. Kőt a segíteni 
készség szelleme ugy látszik erő
södik hétröl-hét^e; mindig többen 
jelentkeznek s'btt fogjuk látni 
valláskülönbség nélkül a magyar 
asszonyokat, akik versenyre kel
nek egymással, hogy minél több, 
még náluknál is szegényebbnek 
készítsenek valamilyen meleg ru
hát a közelgődéire. A.múlt pén-

1Ttéfa afct 
figyelni 

aytag 
mennyit 
takarít" 

Minden héten egy pár dollárt 
őttnek—dollárokat, amit szüksé
gesebb dolgokra költhet—ez as, 
ami azt jelenti egy Maytag bit-
tafeában lenni. 

De ez csak égy rSszé a regény, 
íitfk. Mialatt Ön a ruhamosásnlí 
tákarit, ugyanakkor takarít a 
ruhán is. Az alapos és tökéletM 
Maytag metódus valóban tárté* 
sabbá teszi $ ruhát. Természe
tesen, hogy ezáltal a legtisztáb
ban mosott ruha kerül birtokába, 
mély előnyére válik a friss lere-

és napsütésben egyaránt. 

'yíJöjjön be és engedje meg ne. 
|&nk, hogy megmutassuk Önnek 
a Maytag-ot. Győződi ön meg ró
la, hegy mily csekély összegbe 
kerül, ha, egy Maytag otthont* 
ban van. Telefo.náljon egy ottho
ni próbáért. 

The Maytag Company . Manufacturers 
Tie VT tort Founded tW3 * low* 

T A i  

MODEL "A' 
.Square Cast-

Aluminum Tub 

MODEL IS 
Round Porcelain 

Tub 

20-23 

W AID II S 

TH® 
Company 

Í02 Wick Ave. Telefon 43733 
ANY MAYTAG MAY BE HAD EQUIPPED WITH GASOLINE MULTI-MOTOR 

teken száz darab ruhát varrtak 
meg tizenketten. 

Egyházunk gondnoka adomád 
nvokat gyiijt tagjaink és jóaka
róink körében szükségeink fede
zésére. Nem adnak sokat, de so
kan adnak. És éppen ezt esik jól 
lejegyezni egyházunk vezetőségé
nek. hogy dacára annak, hogy az 
gyháztagság legnagyobb része 
maga* k segítségre szoml> még
sem tagadja meg egyházát, ha
nem ad ki-ki amennyit adhat. Há
lás köszönet érte mindnyájuknak. 

GYÖNGYSZEMEK 

Akit az Isten el akar veszíteni, 
körülveszi barátokkal, akik nem 
mondják meg neki az igazat és 
ellenségekkel, akik igazat mon
danak róla. Az ember mindig a 
barátoknak hisz é/s nem az ellen
ségeknek és ez a veszte. De akit 
az Isten meg akar mentem, körül
veszi barátokkal, kik megmond
ják neki az igazat és ellenségek
kel, akik csak hazudnak róla, 
i g a z á n  c s a k  h a z u d n a k ,  . #  

7 ' ' •' 

— Bn legyőztem ellenségemet, 
mikor rám támadt. 

— Én legyőztem magamat, mi
kor ellenségemre akartam tá
madót " ' 

-V 
' -• ' 1 -

Aki előbb hallgat el a vitában, 
az az okosabb. Be aki a ma$j|($| 
elhallgattatja, az az erősebb, 

* 

Ne tégy különbséget gyerme
keid között, mert ezzel feldúlod 
családod békéjét. Egyformán 
kell őket szeretned. 

De tégy különbséged tanítvá
nyaid között, mert csak igy vi
szed előre a világot. Csak a jót, a 
tehetségest, a szorgalmast szabad 
látüntetnedL . . 

I I H I . . I I H  I I  I . , ,  •  

Mondta vagy 

nem Mondta? 

A lapunkban hirdető cégeknél 
vásároljoD^^il^ásaiutí eiolitse 

[ént lapunkban 
ím nekünk. 

me lioj 

látta: 

í ik&yA'iA'lA '&H; « » 'i w 

Helyreigazítás « 

Az Anierikiii Mugyár tti: 
november 3-iki számának egyik 
tudósitásában idézi 0anish Jó
zsefnek Strutliersbea, tót politi
kai gyűlésen tartól beszédének 
egy részét. ' * 

]Mr, .Danish hozzánk bekül
dött levelében tiltakozik a tudó
sításban közöltek ellen s többek 
között a .következőket irja: 

"Ki? Te? Kicsoda? Micsoda? 
cím alatt ellenem közölt pisz
kos támadásban nekem vin
dikált tót beszédet nem én 
mondtam, tehát én megismé
teltem azokat a szavakat, 
melyeket a tótok által innen 
2 év előtt elküldött tót veze
tő A. M. Palkovic, mostani 
tót republikánus vezér, Prá
gában .mondott a czecho-

; szlovákok által Wilson el
nöknek emelt szobrának a le
leplezésénél és ünnepélyé néi," 
Tehát, Mr. Danish azt állítja 

fenti soraibari, hogy ö nem mond
ta az Amerikai Magyar Hírlap
ban közölt beszédének egy részét, 
ö csak "IDÉZTE"- A./M. Palko-
viesnak Prágábanj 
déliek egy részét. ' \ ' 

•Sem terünk, sem időnk nincsen, 
hogy ezen üggyel behatóbban 
foglalkozzunk, azt azonban meg 
kell jegyezzük, b&gy ha a Mr. 
Danish által phigizált beszéd egy 
részét A. M. Palkovics mondotta 
Prágában; ö mint hazailag auto
nómiáért küzdő tót. juggaV te
hette, .különösen Prágában. l>e, 
bögy' Mr. Danish • Struthersliaií; 
tót politikai gyűlésen mi célt 
akart elérni PaHcóvies beszédé
nek megismétlésével, azt mi nem 
tudjuk. Hogy ir•*.magyarság di-
císős^gére nemr vált a beszéd 
egy részének ^fl>É2íÉ8E", az 
biztOÉk ;  í 

"-"í, 
W 

Dr. ELDER E. FERENC 
FOOOBVOS 

512-514 City Bank Bldg. — Bendelő 
6ttk 4. e. 9-től d. n. 5:30-lg. 

Telefon 35231 
601 Steel St. — Bendelfi órák d. u. 
6-tól este 8-ig. Telefon 38133 

BUDAPESTIG 
fis VISSZA 

HARMADIK 
OSZTÁLYON 

50 

Kitűnő elhelyezés éa el
látás . . . Indulás New 
Yorkból hetenként. Köz
vetlen és gyors vasúti 
öttzeköttetés Hamburg-

hói Magyarországba 

Felvilágosításért fordul ion 
bármely Helyi ügyaökbiw 

vágy 

UNE 
39 Broadway, NewVarfc 

FARMÁK ÉS FÖLD ELADÓK 
VAGY CSEBÉBE 

VÉTETNEK 

94 AKER, jó 6 szobás ház, 
•%xG0 istálló, termő föld, gyii-
inölesÖK, gépek, mag, lóhere, 
krumpli, 7 tehén, ló, $6,50'). 
l»;inkkönyr elfogadtatik, vagy 
kis farma a várostól nyugatra, 
de nem városi birtok. 

60 AKER, farma Fairfield 
Towitóhip, gyümölcs negyed
ben, nagyon jó ház és istálló. 
l."> aker gyümölcsfa, villany-
nyal berendezett istálló 1000 
esirke számára. Évi $46.00 íu ló.  
$8,500 ké.szpénz vagy bank
könyv is elfogadtatik és 10-íűl 
25 akerig farma, főúton, mint 
az összeg része elfogadtatik. 

26 AKER, gyönyörű ház. jó 
iís-tálló, nagy tyúkól. Kitűnő 
csatornázott föld. $6.750 kész
pénz,, bankkönyv vagy 5 aker  
Warren vagy Youngstown mel
leit, vagy jó helyen, városban 
levő egy családos házért. ('.s;ik 

•4í2500 mortgage. Lefizetés 
$25 havi. 

88 AKER, a No. 7 Road-on 
Kinsman fölött. Jó szántóföld, 
épület félig készen van. Patak 
folyik a legelőn. Sok. bokor. 

Tyúkólak, ixtálló. Raktár tfle 
takarmánnyal.' 17 Holstein te
hén, bivaly, néhány borjú, hV-
szerszám, traktor, t^aktov gé
pekhez szerszám, raktár töltő, 
krumpli ültető és kapáló, ter
mést szántó gépek, kukoriea 
ültető, gereblyegép, széna rak^ 
tározó és más farma-gépek. A 
legjobb állapotban. Megérnek 
$4500.00-t. Az egész eladatik 
$S800-t, vagy egyrész készpénz 
és mortgage, vagy 5-től 15 ake
rig jó helyen, mint lefizetés. 
Nem városi birtokot. 

• 

KÉSZÜLJÖN a teíre 10«ker 
Wood worth-ban, $1.:>00. Nincs 
kötöttség. Ez az UToiso aaral) 
föld ezen áron a Boardman 
íSchool District-bén fonton viK 
lamosnál. Ezen és a többi bir
tokok képei láthatók irodám
ban minden hétfőn,4 kedden és 
szerdán reggel. 

License brókerek figyeljenek! 
C. F. McCALL 

704 Central Tower Tel. 33165 

VERHOVAY m 

Farmák 
47 AKER, kitűnő épületek, 

áru és termények $4,600. 
90 AKER, jó épületek, far

ma teljesen fölszerelve $5,800. 
35 AKER, két szobás ház. is

tálló $795.00. • - - • 

35 AKER, épületei* nélkü 1, 
város közelében $675.00. 

20 AKER, Mahoning Avenue 
kiilter. épületek nélkül $850. 
$300 készpénz szükséges. 

95 AKER, 5 szobás ház, vil
lannyal $1950. $500 lefizetés. 

50 AKER, 8 szobás ház, is
tálló, 12 drb. szarvasmarha. 2 
ló, szerszámok, termény. $4,950. 
Készpénz vagy bankkönyv. 

Nekünk van nagy listánk ki
sebb-nagyobb farmákról, me
lyek teljesen föl vannak sze
relve. Valamennyi jó vétel. 11a 
érdekli, jöjjön be hozzánk. Ha 
takarékbetét könyvét el akar
ja adni, jöjjön be hozzánk és 
mi'megvesszük. 

R. CL Vasú 
302 Lerner Bldg. 

A Citj- Bank Phelps Streeti 
bejáratával szemben. 

Naptára 
NOVÉMfifcR 24, 25, 26. A Fuf* 
getlen Református Egyház éH 
bazárja sajáts termében. 
NOVEMBER 26. A CampbeHf 
Kultur Kör bálja. 
NOVEMBER 27. A Magy.'Nag^* 

j asszonya hitk. tea-estélye. 
i DECEMBER 2, 3, 4. A Bet Egy-
| ház karácsonyelötti vásárja tj 
! református teremben. 
| DECEMBER 25. A Magy. Nagy. 
! asszonya hitk. pásztorjátéka. !  

| DECEMBER 25. A g. kath. egy-
: ház ifjúságának pásztorjátéka. 
| DECEMBER 26. Karácsony bál, & 
; Magv. Ref. Egyház rendezésébeifc 
! DECEMBER 26. A Független 
j Református Egyh&e karácsonyi 
! bálja. 

I 

PHONE 44431 

Joseph Friedman 
ügyvéd és közjegyző 

210 STAMBAUCrH BLDO. 
Youngstown Ohio. 

, V ipf 

Elfogadunk takarék-könyvet!! 
Kíirju-sőnyi ájiliKlékait Vi'isjro!;j:i 

T;ikíinékhct^t Könyvvel. Mi flfogii-
iluuk »/. öss/.<\s hxilyhcli lwinkdk tn-
!• .1 r'ók könyveit <*seráb(\ ba n/ilunk 
v.úsárol férfi ^8 női ruhaneműit, va-
1.•untint nr. nx*r.(»x i^nifrt ('ks/orclct. 
Ditts Rogers, 207 East Federal St. 

JOHN J. YUHASZ 
Magyar biztosító ügynök mindenik!* 

biztosítást elvégez 
418 Dollar Bank Bldg. 

Tel. 3-1789 
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OLVASSA ÉS TiMOÍlASSA AB 
AMERIKAI MAGYAR I11ELAP 

HIRDETŐIT 

PIIIIIIIIII!lllllllll!llllllllll!i|j|||||||||||||||||||l!llllll||||l|||||||[||||||[||!l||||||t(Iltl^ 

1 EGYLETI KALAUZ 1 
^iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
A NEW BRUNSWICKI I. MAGYAE 
SZT. IMRE HERCEG FÉRFI ÉS NŐI 
BS. ÉS TEMETKEZÉSI EGYLET 9-IK 

OSZTÁLYA YOUNGSTOWN, O. 

Gyűléseit tartja inimlen lió 2-ik va-
sAriiapjáa a S>.t. Istváu Otthonban. 
Elnök: Győri Mihály, 75 Bright Ave., 
Campbell, 0., .ipíryzö Smiedt István, 
SSI Rose Street, |w-n/.tárnok Olajos 
Andrásné; pénztári ellenőr Grosz Ist
ván; íevclezö-titlcár llauzer Fülön. 375 
S. Forest Av«., telefon 75f»83; bete^Iú-
toyató a Steeitonon és Brier Jlillen: 
Társik György; Cambollben: Győri Mi
hály; zászlóvivők Bulla Sándor és Pej
kó Vince. K&yJel i orvos Dr. Elder Jenő, 
0<»l Steel St. Hivatalos lap az Ameri
kai Magyar Jfirlup. Betegség jelenthe
tő az eliniik, alelnök, jegyző éa titkár
nál a fenti cimekea. 

SZENT GYÖRGY GÖRÖG KATH. 
SZÖVETSÉG 12. OSZTÁLYA 

Elnök: Lengyel l'éter, alelnök: Bod
nár Jáuosné. titkár-jegyző: if j. Kac/.ur 
Mihály (cime: 1\ O. Box 517, Camp
bell, O.), akinél a betegség bejclenten-
.iö és minden hivatalos levél is kül
dendő, pénztárnok: Hajdú József, pénz
tári ellenőr: Kondás András, gyermek, 
oszt. ügyk.: Nagy János íciine 500 
Vvondale ave., Youngstown, O.), bö--

teglátogatólc CampbcUben Kondás Aii-
drás, nőknél: Szatniáry Károly ne. So 
Sideoon: Nagy János. Steeltonon: Sol
tész Mihál.y, nőknél: Csojinszky Fe-
rencné. Warrenben: Varga Péter. Há
rom tagu számvizsg. biz.: flaluska Ist
ván, Legény Ferenc és Bujcovi Mihály, 
zászlóvivő: Vaskó János, ajtőőr: Ki
rály István. Három tasiu nagybiz. ta
gok: Lengyel Péter,' Bodnár Jánosné 
cs Hajdú József. Iliv. orvos: Dr. Lau-
risin Jenő. I l iv.  lap:  Amerikai  Magyar 
llirlap. Gyűléseit tartja a magyar gör. 
kath. templom 702 Mahoiiing ave.-i he 
lyiségóíljen minden hónap második va
sárnapján a szent mise után. 

A SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL EL-
NEVEZETT EGYESÜLT RÓM. ÉS 
GOR. KATH. TEMPLOMI ÉS ETS. 

EGYLET 

Beteg tagok: Gazdik Endrén 
141 Creed ave., Struth£rs, (). líad-
noty Pál 2018 »Salt Spring rd., je
leni. Mafcwilon, O. Mixlcs Gáspár-
né 441 Pasadena, ave. Magyar 
József, WilliamsfHjJd, O. Kozma 
Mihálynú 321 South Hazclwpoii 
ave. Varga Sándor, Hubbard. O. 
Fetlbr János 19 E. Faith st., Stru-
thérs, O. Ifj. Szesze István 411 
Steel st. Kovács Jnlia, Hubbard, 
O. Géresy Sándor .'Í24 W. Chal
mers ave. Borsodi -János 16*8 N. 
Brockwáy ave. a 
titkárnál jelenti 
st, JTelei'ou szárny 

AJapittalott 1901 augusatag 25-óu. 
Elnök: Horváth Istváfl. Alelnök: 

Ikiiis András. Titkár: Góber Jáno» 
7(Hi Cassius ave. Telefon kilio 
ur. összes egyletet érdekli levelek kiit-
dejidók és betey«égek .ielenteju'Ok. 
Pénztárnok: Kaluc/.ki János J:í49 ]{«-
pul^lic ave. JJIciiőr: Bodzás János. Bi
zottsági tagok: Balaskó György, Jlof-
l'cr Aiidrás, Habodász Gusztáv és 
Mixich Gáspár. ííagybizottsági tagok: 
llabodász Gusztáv és Kaluczki .JjVaos. 
Hivatalos orvos: Dr. Mahrer Márton 
Pál. -Hivatalos lap az ^intrikai My-
C.var Hirlap. Gyülésterem: a Szent 
István Otthon; gyűlés minden hónap 
első vasárnap, d. u. 2 órától kezdödöleg. 

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

AlakulF 3916 szept. 2-án, Noegvlet 
alakult J917 okt. 14^n, a két ügylet 
ygybeolnadt lüL'l jan. l(i án. G.viilcswit 
larlja minden hó negyedik vasárnap
ján' délután lí órai kezdettel a Kef. 
Kgyház gyülé^termében. Kínok: (Juúl 
|jajo», alelnök: id. Molnár látván, 
.K'grző-titkílr: Menyhért János, C!lü 
Mabel ave., pénztárnok: l£ováca Elek, 
pénztári ellenőr: Szabó István, hármas 
számvizsgáló bizottságot az elnök ne
vez Jii, b'ualmi férfiak és nők Stcelto-
«OÜ: Barta Jatváji és J^incsurák Jánoa, 
Brier llillen: Téglás Gyula, South Si-
deow: Uúresik Mihály és Zuti Fí?rvuc* 
né, líaseltouban: Ko\át*8 Elek, <;auip-
bellbeu: Báu.váeski János é« Király 
latváu né. Iliv. lap az Aaioiikai Ma
gyar HirUp. 

BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG 16-BK 
YOUNGSTOWN! OSZTÁLYA v 

LInük: Lovas Lajos, alelnök GaCSL ^ 
Lajos, ügykezelő Husóczky József, 1734 
Silliman st., telefon 92941, jegyző Cso. • 
linszky Fereuc, nagybizottsági tagol 
Gagvi János és Szabó Ferenc, ellenő
rök Szabados János és Látos József, 
beteglátogatók a West Sideon: Danké 
János, Topics Józsefné, telefon 37061. 
South bideon Gaál Lajos, Cizene (iábor-
né, Kast SLdecn Szabó Ferenc, Mátvátf 
Józsefné, zászlótartó Csoliuüzky l4 ,o» 
renc. Hivatalos orvos L>r. Laurisiu Je.' 
jio, hivatalos* lap: Amerikai Magvai 
Hirlap. (íyülés minden hónap liarma* 
dik vasárnapján Magyar KcfortuA* 
tus l*'gvház gyülésterinébeu 737 MulC9t> 
ning avenue s/.ám alatt. 

• ' :! 

LORÁNTFFY ZSUZSÁNKÉ 
NŐEGYLET 

Alakult Jüüíi (iktober 31-én YottUifl*-  • 
tartus íniniTéá 

hó 3-ik vasárnapján a magyar ref. ccr-
iaiA iskola hely isi gebei), 7.'!7 MahuuiUj( 
ave. sií. alatt. J'Jnök: Vaskó Istváimé, 
alelnök1: Luterán JÚHo.-sné, jegyző; 1»4. 
linszky Jánosné (19.'|7 Smit-hficbl St.), 
pénztárnok: OíKítc Sáudorné, ellcuSíf -
Tóth An(b'.á.sriié. — Hivntalo« lap aí . 
AmcTikai Magyar Hirlap. 

1 OAMPBELLI POLGÁRI KÖB 

X.lnök: Tirnkó x&tván, pénztárnok 
Török József, jegyző György Taiuáa 
flit Tremble Ave.), trusteek Varga 
József, Palytók Miklós és Fehér Mi
hály, számvizsgáló bizottság Palytók 
Miklós és Varga József. Gvüléa min
den hó első vasárnapján délután 2 órai 
kezdettel a kör saját helyiségében 160' 
Jefferson street szám alatt! HivatakÉ 
lap az Amerikai Magyar Hirlap. 

WEST SIDE-I MAGY. POLGÁRI KÖB 

l'.jnók: Lengyel Péter, péuztárrmk 
Varga ÍÍMigmond, titkár P^rántízky 
•lóztfef. Gyüféscit az Amerikai Magvai 
Hirlfip j'dzi, melyek líarla twr» 
mébe n tartatnak. Hivatalos lap tea 
A mer ikai M agya r Ili ri;< p. 

VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
10K IK FIÓKJA 

Alapi Itatott 1908 Oktpber 10-én. 
, Elnök: Debrovszky Áadrás. ale^nijyk 
runier Józwf, titkár Hoffcr Andrea 
(211 Edward st., telefonszám 75733), 
kihez az egyletet érdeklő levelek kül-
denduk,^ pénztárnok Juhász Jó/.sef, 
knőr 1'ray Károly, számvizsgáló bi- * 
zottsiHgi tagok N'eményi Miklós, M'LXÍÍJJ 
Gáspár és llabodúsz 0.Hsztáv. Hubbard, 
O.-i ügykezelő I5atta József. íviagybi* ' 
zi^í'.sáüi tagok Di'brovszkv Audrá«, Ba
lázs Ferer.c, Jloffer András «'» Miíieh 
Gáípámé, jHdtag Neményi Miklós. Hi
vatalos orvos Dr. Füzy J. Pál. Hivata- , 
fos lap az Amerikai Magvar llirlttp. 
GyiilésKí.it tartja nundeji h,ó második ! 
vasárnapján az ev. ref. templom alatti 
jZ.yüléstercmbgn (737 Mafíoniaj? ave.). 

ELSŐ PETŐFI SÁNDOR BElXfUHB. 1 

GÉLYZÖ ÉS TEMETKEZŐ £ÚYLQT 

Alakult 190«bwn. Klnök: 
^Vvöigy, aluhiök Török József, titkár: 
ívuti Jáűos, alonek nevére kiildeiicUf • 
minden hivatalos- é«t.u#itéf egyletünk , 
részére. Cime: 1S84 Lawrence >Sl. Jqffy* 
zö: Varya József, pénztárnok: Sásfl • 
Iguáe, pénzt, ellenőr: Molnár VemUl. * 
Hármas számvizsg. bizottság: Födő ^ 
Istváu, Majoros i»tvún. Tímár János* ' 
né, trusteek: Varga Jówsef. Födrt lét- t  

váu. Bfítugjátogatást az cluök , 
orozza. Hivatalos bejelentért az eltiPIc* * 
ntél kell tenui. Hivatalos top §« 
i'ikal Magyar Hirlap. Gf^Téseit; 
ja minden bó n eg védik ^M&fi 
Hoiyúte 100 -^5 
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