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Wthóz veretű, drift brontteopor-
sóban tért örök *yngvór* 

Calvin Coolidge birea volt ar-
1*61, hogy akármilyen magas polc-
fa emeltedet t is, mindig egysze
rűen, szerényen ék• —- irja a new 
yorki Magyar Újság. — Nem sze
rette a pompát, gyűlölte a fény
űzést. Maga körül mindig ér
vényt ia szerzett puritán, egysze
rű hajlamainak. Holtában azon
ban el kellett tekinteni az életét 
jellemző princípiumtól. Drága, ne
héz bronzkoporsót kapott nyug
vóhelyül. Több ezer dollárba ke
rült és miután Northamptonban 
nem volt ilyen koporsó, Boston
ban vették meg. A koporsó föde
lére mindössze annyi van csak 
vésve?'•'-. ; 

ÜAIvVISTCGOtdDGK 
::W7%-1933. 

Annyi, mint egy névjegy 
halál birodalmában nincs is szűk 
«ég egyébre, a többit a 
tartja számon. 

Az esküvőtől — a temetőig 
A northamptoni Edwards Con

gregational Oiurch-ben zajlotl ]<!;; 
a temetési szertartás — » mikor 
belépett a templomba az özvegy, 
minden tekintet reá szegeződött. 
Ne volt könny St szemében, a fe
jét egyenesen tartotta s nyugodt 
arccal, intett jobbra is, balra is 
azok fel<\ .akik ^jöttek a halott; 
uraelőtti utolsó tisztelgésre. 

Ebben a templomban esküinek 
meg Coolidgék liuszdnhét évvel 
ezelőtt — éfy ebbfil a templomból 
temette e! ftfe. ^olidgfc jei&bö" a 
fiát, azután az urát. 

Az utolsó alürü 

Utoljára egy csekkre irta a, né
vét Calvin Coolidge. A csekket 
mult csütörtökön reggel irta alá, 
1 dollár és 39 centre volt kiállít
va tés a Wincheli iSiuitli lisztmal
mának szólt. Fizetség volt a szo
kott minőségű és a szokott nienv-
nyiségü lisztért, * — 

Mrs. Calvin Ccolidjjre az örökös 
Ualviu íCöoli(lg«' egyetlen örö

köse. az özvegye,- Mrs. <4raee 
Ooodhue íCoolidge azon végren-
delete értelmében, amelyet Coo
lidge iratai között a /'The Bee,-

noarü házában találtajc. 
v Á magyarázatta annak. lm*r;v 
Coolidge (ügyetlen örökösévé Mik 
Coolidge^ot tette és egyet len fiát:, 
Johnt is kizárta a végrendeletből, 

"az, hogy amikor John megnősült, 
Coolidge nagyobb összeget tett 
He részére a bankban, amelyet a 
fiu előre megállapított összegek-

i)cn ve.sz kézhez. , 
. Uigyau semuit 'adkt n«u* Ceo-
lidige hagyatékának nagyságára, 
a vagyonának az értéke 000 
—•500,000 között lehet. 

AliUirottak bálás köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik 
drága jó anyám, anyós, illetve 
nagyanya öav. Benyei Sámuellé 
szül. Csoma Eszter elhunyta al
kalmával fölkerestek bennünjket 
és vigasztaló szavakkal igyekez
tek fájdalmunkat enyhíteni. 

Köszönetet mondunk az alábf, 
biaktiak, akik szebbnél-szebb vi
rágokkal elborították felejthetet
len halottunk koporsóját: leánya 
Molnár Mihály né és férje, uno
kája Molnár Margit férj. Molnár 
Gyuláné, unokák: Jeuő, Béla Gé
za és Róbert; Mixieh Gáspár és 
cs.. Habodász Gusztáv és család
ja, Franez Mihály és neje, Bényei 
Lászlóné Horváth Antalné, Uray 
Kőrolyné Gagyi Jánosné, Deb-
rovsziky Andráspé, Viketé Jó-
zsefné, Molnár Lajosné é# Deák 
Pálné. 

Köszöntet mondunk Nt. Laky 
Zsigmond lelkésznek mégható 
búcsúztató beszédéért. mely nagy-

A takarékbeteyők 
$2,5(K\000,000-ja 

*AMg»l«Al MÁflYAÜ HUtLA» 
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tet állítsanak fel, am«ijr megta. 
Iái ja a módját annak, hogy a be-
tevők legalább a pénzük egy ré
széhez hozzájussanak" — mond* 

ja a Glass törvényjavaslat 

. Több ezerre, rug azoknak kis
bankoknak a. száma,, amelyek m 
depresszió alatt becsukták ka
puikat és ezekbejj a bankokban, 
mondja Glass virginiai demokra* 
ta szenátor. Legalább 2.500.000.000 
dollárra mg az a pénz, . .amelyet 
á betevők elhelyeztek s amelyhez 
riéin tudnak hozzá jutni. ííIhw 
szenátor törvényjavaslatot ter
jesztett a szenátus elé amelynek 
az a célja, hogy szövetségi lj.kvi-
dációs szervezetet állítsanak fel. 
amely megtalálja a módját an
nak, hogy a betevők legalább a 
pénzük egy részéhez hozzájussa
nak. A -javaedat-niOiSt van tárgya-

kandntbfan é» tpfcr fpjMtt T 

Yonngstownban készült vegytisztitó gép 

magyarországi* 
HAMBURGON 

Wtiirii alliirtri»ái át 
í»4ulás New Yorkból betonként... 

gyors VMtiti CinWtitéi Hamburgból 
MÉMftHKff ÁMAM 

íYiviü^offitáárt uyujt a b^yi iisjynök, vagy a 
HAMtURG-AWICRICAN LINK 

»• »IKUU>W«Y. NO» yffft* 

ban hozzámil Cájd^lmuuk alatt a felsőházban 
iiitéséhez. • i 

Köszönetet mondunk Vascsák 
József temetésrendezőnek a te
metés legpéldásaWí megrendezé
séért. ; ' 

yégüV ée Utolsó sorban. 
köszönetét mondunk mindazok
nak, akik automobiljaikat a te
metés alkalmára rendelkezésünk
re bocsátottak, (leneveiket nem 
«Jce**alt föi&'gyezni. 

Molnár Mihályné, 
férje és gyermekei. 

1932. ÉVI AUTÓRENDSZÁM 
HASZNÁLATA — 25 DOLLÁE 

Az 3932. évi autót rendszámok 
érvényben voltak míjlt év decem
ber 31 éjféli 12 óráig. Az uj autó-
reud,számok ezen határidőn tul 
érvénybe léptek. Mindamellett, 
hogy az öreg autóreawUzámok vi
selői 3-4 napi haladékot kaptáik 
u j szám ja ik beszerzésére, voltak 
azonban olyanok is. akik ezen ha
táridőn tul is viselték autójukon 
az öreg rendszámot. FiZek e!lei.i 
megindult a büntető eljárás a 
közlekedésügyi törvények áthá
gásáért és számosan $2& pénzbün
tetésre lettek ítélve. 

A likvidáeiós folyamat'niost is 
megvan és a szenátor azt moud-
ja, hogy a betevők, időtk folya
mán hozzá is jutnak a pénzüknek 
körülbelül nyolcvan százalékához 
Az eljárás azonban hihetetlenül 
lassú és fájdalmas, amennyiben a 
betevők csak egészen apró rész
letekben tudják a 
pénzükgt. ' 

A Glass által fdá 11 italul^ lik-
dációa> szervezd a szövetségi re
serve bankoktól kapna pénzt ar
ra a -célra, hogy a kisbankok be
tevőit líielégitsék, »lg pedig Bii-
nél hamarább. 

OLVASSA AZ AMERIKAI 
MAGYAR HÍRLAPOT 

The Youn^stown Welding & 
Engineering Company városunk 
egyik legszámottevőbb ipari vál
lalatai közé tartozik, melynek 
általánosan közi.smert gyártmá
nyai nemcsak hz Egyesült Álla
mok területén, hanem Canadában 
is nagy piacra találtak. 

A társaság standard cikkeinek 
gyártása magában foglal: vegy
it isz ti tó fölszereléseket, teherszál
lító kazánokat, kemence olvasztó 
ajtókat, különböző átméretii ke
reteket, teherszállító concrete ke
verők, transzformátor kazánok, 
vizmeleigitők, gíiz és olaj égők. 
valamíg aúfeeleglevegő furnaee-
okat. fV 

A gyár s|x»eializáló különleges 
gyártmányai kíizé tartoznak kü
lönböző mérnöki vázlatok szerint 
gyártott speciális gépek, nickel, 
aeéj, alumínium és fé#i. alkatré-

A tár/sasftg, 19Jl-bí^ alakult. 
Mindig vezető szerepet játszott az 

lepei, mejiyek a legjobban m leg
modernebben vannak Éötezerelve. 
nagyon ismeretesek aZ ország 
területén. A gyár a legöregebb az 
építőiparban használatos vas- és 
acéltraverzek forrasztásában, — 
nemcsak az ország terülejtén, ha
nem a világ minden táján ismere
tes a gyár ezen forrasztási eljá
rása, mely szegecseié# hajlítás 
nélkül forraszt. . 

A Dollar Savings jwd 
Company 1887 óta mindig buzdi-
tója, támogatója volt ugy az ipar 
nak mint saját takarékbetev#i-
nek. Ma éppen u-gy mint a múlt
ban, ezen kooperációt most »! 
gyakoroljuk ugy az iparral mint 
takarékbetevőinkkel szemben. 

The Youiig*towu Wading & 
Engineering Company is társasá
gunk egyik értékes üzletfele, 
s mint ilyennek gyártniányai elő
csarnokunkban vannak kiállítva 
s megtekintésükre metghivjitk 

FARRELL, PA. 
iparban, különösen forrasztó te- j Youngstown magyarságát. 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, 
jHiszek egy iste«j 

igazságban, 
Hiszek Magyarország 

feLtámadásábaii 
Axnen. 

VERHOVAY Í08-IK FIÓK 
Éyj ^4KszÁyrADÁ^A 

A Wrhovay H. B. 108-ik fiókja 
az el műit v^ájLna^) tartotta gyű
lését, melyen a következő jelen
tés lett a tagság által elfogadva. 

TRUSCOtf STEEL 00. 
$2,00*0,000-0S RENDELÉSE 

A Truscon -Steel C9. .$2,000,000 
értékii rendelést kapott acél jég
szekrények gyájrtásara. Ezen ren
delés az utóbbi néhány hónap 
legnagyobbja, melyet a gyár ka
pott. A jégszekrények előállítását 
a gyál* clevelandi telepén fogják 
végezni és hat hónapig fog tar
tani, mely időre ujabb hatszáz 
ember behívását határozta el a 
gyár vezetősége. A szükséges acél 
gyártásai a gyár február 1-én 
kezdi meg. 

AMERIKAI MAGYAR 
ORVOS KITÜNTJSTfcSE 
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Dr. Schick Béla. a'Mount Sinaj 
kórház ismert orvosa, aki a 
Kehiek-féle dipliteria oltást ta-

" 1 lálta fel, saép kitüntetést kajgott 
,a mult napokban. | 

A hires Phi Lambda Kappa ne-
Vii egyesület évi nagy aranyér
mét kapta meg Dr. Schick az or-

'r'**" v»i tudouiáu.vtbía kjváil 
''**vi!eredménveiért. 
' ̂  1 A^ aranyérmet ' az egyesület 
A ^ rendes évi vacsoráján, New 
4 ;s Yorkban, adták a,t a magyar or-

• vosnak. Az ebédet a Victoria szál-
tS ̂  lódában adta a new yonki egye-

• sulet. y s1*? *• 
istm 1' im&úk. i a MS 

.íiutiuír 
Feibrnúi* 
Mái^ius 
Április 
Mííju.s 

•lujiius 
-fuliuH 
Auyus/.tus 

•Szív |.t tt; 111 L>cr 

OJctiólirr ' 
Noveiubor 
Decc-inber 

3iivót<á 
$ 845.89 

SU;Í.33 
769.83 
1570.73 
»ii»r>.06 
767.^0 

K583.57 
024.7Í) 
729.»» 
696.87. 

Kiíidúfi 

$ 832.90 

806.13 

739.87 

835.13 

671.97 

762$ l 
ttyQ.43 

1384.75 

643,01 
618.06 
731*02 
773.Í51 

Oaszéstoi: í>937S.78 $9519.74 

Mérleg: hozatal $44134.08 
1Í132. évi 1>rv.etel 9378.78. Ogszeacn: 

^13812.86. 1932. évi kiadá* $9019.74. 

Ósszi scui $4293.1>. 

Ifjus/ujíi <)B2ítály Bovét* 

•linnuár 

FYUriuí r 

Af.-'irciiw 

AvriliíJ 
Mi'ijjua 
.''.1111118 
JiiJáu,s 

Auyuszf ;i8 
íSzepf ember 
Oiktóbí'r 
X*)\> iiilbor 

•IX'vr-inbtt . 

$ 21.4Í> 

17.90 

20.io' 
1^.00 
16.35 

; 13.60 
13.7." 
13.15 
17.45 

10.2O 
10.85 

10.80 

Kiadás 
$ 21.45 

17.90 

15.21 

16.00 
• 16,3 

64>8< 
18.7 "> 

• 13.15 

12:35 

10.20 

Tilt 

4181.90 $160.96 

•• ;^L<érleg: Hűlt 6%'i átliozáfc^ $175.35. 

l!»32. évi Ím-vétől $181.90. Osszcmch: 

$361.25. 1932. évi kiadás $J.6U.96. Ma
radvány &S00.29. 1932. nVi kuMiat. $§,• 

45. Befi-zotc tit léhhk't, 2.S0. Összoseu:' 

$211.54. Levoiiwi ittólagios kiad .is $1.25 

(iwzwn: 210.29. A& ifjussiii össsmís 
#210.29. 

Hoffer András, titká-r. 

Kérjik olvasóinkat, bogy min
den, a magyarságot érdeklő hirt 
lehetőleg azonnal adjanak tud
tunkra, hogy azt idejében kiöl
hessük. 

OLVASNA HIKDETÉSEINKOT 
é& PÁRTOLJA HIRDETŐINKET 

4 —»—f 

A FAEEELLI MAGYAR 
DALKÖR KÖRÉBŐL 

Á fcirrell-i Magyar Í)aíkÖr ápk 
megpróbáítatás <'ts nehéz küzde
lem után megalakítója a vegyes 
ka rt. Da 1 tá rsnóink nagyon szép 
számban jelentek meg az cj&ö he
tekben," s i'.euiéijük ÍMigy eZiUtán 
sem fog elriiaradjRi rokonszenvük 
# dalkör iráat. Bi az egyetlen 
kiiltur intézmény van farrell tá
ján. ahol alkalom adatik minden 
magyar leánj-uakü fiúnak, valláji 
kiilömbség nélkül, tanulni, gya
korim és magáévá tenni azt a gyö 
«y.örü. .szívhez szóló, kedves ma
gyar nótát. Tejaát minden ma
gyar leáuy és fiu tartsa köteles-
ségéaek sorainkba tartozui, ve
lünk harcolni, és elvárjuk, ihogy 
a közel jövőben minél nagyobb 
számban jelenjenek meg, mert 
"összetartásban rejlik az erő". 

iDaiköi'üwk jairtiár 14-én. szom
baton e«te S órai kezdettel saját 
helyiségében, tea-estélyt rendez. 
Belépti díj' nincs. Aki egy kelle
mes estéjyt akar végig élvezni, az 
biatosan .ott fesz. Február 2(>-áii. 
farsang vasárnapján, dalkörünk 
szinda rabbal egybekötött tánc-
niulatságot rendez. A változatos
ság íkedv.éért alkalommal <vgy 
gyönyörű operettet fogunk a kö-
zönség etóít lejátiízaui, kipróbált 
régi és jó szereplőkkel. Mindenki 
jól fogja érezni magát és nem fog 
ja megbánni, hogy eljött ezen es
tély re. Mérsékelt 1» el várak és jó 
zene mellett fogunk viga<J$i és 
.szórakzni, elfeledve a válságos 
időket. Kérjük Sharon, Farrell és 
környékén élő magyar testvérein
ket, hogy ni inéi nagyobb szám
ban jelenjenek meg az előadáson. 
Egyben felkérjük a környék Vei H 
'egyházakat éis .egyleteket, bogy 
ezen a napon lehetőleg ne $en-
dezzenek mulatságot. . , 

A Farrell-i Magyar llalkÜr vi-
i bizottsága nevében 

• Koariós Andor, «toök. 

VERH0VAY 108 

Beteg tagok: Gazdik András 
Hl Creed a ve., Strwtbers, 0. Ra^-

jlioty P/il 2018 Salt Spring rd., je-
leiil. Mas>ilon. Go.rs.ky József-
né 1.'&Í> Wilson ave-.-íiovács Julia, 
llubbard. O. 

. Hgőkc, Xíerg^^ 
Gregosits <7'.-Mé (J5 E. Del a sou. 

Géza. slaron Line, 8top » -v* . " 
24. Wine st. , n 
Géressy Sándor Wk W. Chátaiei> 

a ve. BÓ'bis György 1W>0 Madison 
aremie. 

Retegség,Hoffer András titkár
nál jelentendő. Cime: 2\ 1 Ed
ward st. Telefon száma 7 

NYOLCVANNÉGY 
, 3ZŐQEX VYWJ 

v 1PÓM6 egvik közkórházáában égy 
egy öngyilkosjelölt ifjút, ápol
nak, aki élehiutságában 84 szö
get nyelt le. Különleges kezelés
sel sikerűt eddig 80 szöget min
den utóhatás néikül eitávolitani. 
a. maradékot fogják operálal. 

NEM HIRDETŐK 
HÍVES FIGITELMÉBJE! 

Vegyen 60 piano-leckét, mimica 
lecke $1, a mi saját konzervaté* 
riumunkban Youngstown elsőren* 
(fii tanárainak a felügyelete mellett. 
Végezze el e 60 leckéből álló kur
zust, leckénként $1, mely hetenként 

fizetendő és a piano az ön 
tulajdonát képezi* 

Bevégzetlen kurzns esetén a piano visszaadandó. 

WurúEER í V BC£ ufi O f f  W  

110 EAST FEDERAL STREET 

h 
h 

i 
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szer megállapítottak ,• " It pays 
to advertise." A jó hirdetés pm-
dig kifizeti magit. 

(Magyar Ilirlap, Detroit) 

OLVASSA HIKDETBeiíLNfi^ET 
PÁJUTOUO^ A IJIROETŐ^fTi 

MÉGY DRÁGAOYÖMGf 
M. QfWTKt&ÁÉMt 

GYÖNGYSZEM 

A legtöbb ember szerencséjének 
csak a virágát ösmeri. 

SZERKESZTŐI ÜZEHETEK 

Törekvő. — Goldzíeher 
meghalt l!)21-ben, keletázsiai ku
tató, a &eleti nyelvek világliirii 
tudósa. — Stein Aurél, .világhírű 
archeológus és nyelvúsz. bekső-
ázsiai expedieiói rendkvül jelen
tősek. — Biró Lajosi, zoológus. 
Ausztrália t'elderit<'tlen vidélcei-
nek és szigeieiaek tudós kutatója. 
— Korányi l^'rigyes báró ute-gJialt 
Ii)l;j-.ban, uagjuevü belgyógyász, 
a maigyar klinikák megteremtője. 

Baba kedvelő. — 21a több babát 
kapott ajándékba és nem t.udja. 
hogy mit esináJjon velük, weh'-
gen ajánljuk, bogy néhányat 
ajándékozzoji a gyea'mekmenIveiy-
nek, a többit helyezze efl otfcíioná-
nak íniiuleii sar.okszögletébe. sőt 
utcára nyiló ablakába is ; meglás
sa, hogy az arra haladók megbá
mulják, mint a "budapesti város
ligeti Panoptikum kikiáltóját. 

FELVIDÉKI TÓTOK 
AZ AUTONÓMIÁÉjRT 

A publicitást csak akkor érsik a 
hirdetni nem akarók, mikor nem 
a legkellemesebb meglepetéseitkel 

szolgál 

* Esi.#íMs més^tB*ely. nem. m. 
mese. finnem megt^é^it yaláság 
.azoknak >szives figyelmébe "ajánl
juk. akik akkor, ha az idők jók. 
azt mondják, hogy "minek-hir
dessünk. mikor ugy is jól megy 
és annyi a veyőnk. hogy nem is 
tudjtik őket kiszolgálni, viszont 
amikor a hét sovány esztendő be
következett. azzal küldik el a hir 
detést kérő ügynököt, hogy "mi
nek hirdessünk jenkinek sincsen 
pénze, senki sem tud vásárolni, 
liiszen annyi pénzlink .sínesen már 
az embereknek, hogy megvehessék 
a zujságot, há.t minek do^^tnk ki 
pénzt hirdetésre f" 

E^vik kisebb amerikai város
ban. mondjuk Claiininban a "fia
i-ion County Clarion nevű hetilap 
majdnem az összes heJyi iudete-
Uet megnyerte ós mindannyian 
hirdettek a lapban, de egy Little
ton jie-v.ii .saénkeresktnló egész 
egyenewui szemébe mondta a kia
dónak. hogy ö bizony nom hir
det. mert "mostanában »gy sem 
olvassa senki a Oariont." « 

' A kiadó, aká egyben szerkesz
tője iti volt a lapnak, .tudomásul 
vette a vifcsisa-utasitásí és a követ
kező héten a (Clarion (első olda
lán a jobb sarokban a köv^tikezó, 
tj&e^&atos pár sor jelent meg: 
; ífIviváncsáak vagyunk, hogy 

mit tesz majd ebben az ügyben 
Littleton, a szenes". 
Másnap kora délelőtt Littleton, 

a szenes lélekszakadva áliitott a 

Londonból jelentik: — W. II. 
Hewett glasgowi kereskedő az 
egyik vendéglőben osztrigát ren
delt. Egyetlen kagylóban négy 
drágagyöngyöt talált, ami szak
értők aszerint i>áratlan ritka telet. 

Magyarok 
Naptára 

Vw 

- KÉRELEM -
ELÖFiaETŐHÍKHEZ 

Kérjük elóiizetóinkeí, hogy 
költözés és címváltozás ELŐTT 
tadassanaJc jKennüftket % »41to-
sásról. 

Az postatörvények azerint 
büntetést kell fizetnünk minden 
lapéit, amelyet a címzett nem 
vefitt át és ex a büntetés súlyos. 

Ha tehát valaki elköltözik lak
helyéről és a lapot nem veszi át 
senki, akkor megbüntetnek ben
nünket. 

Ne a címváltozás után, iianem 
azelőtt tessék hát értesíteni ben 
nünket, hogy a lap küldését a £é-
gi címre beszüntessük. 

Kérjük előfizetőinket, liogy ne 
kívánjanak ránk külön terheket 
rakni és MIELŐTT távoznak va
lahonnan, értesítsenek bennünket, 
hogy ne küldjük többé arra a 
címre az újságot. 

Tisztelettel 
^ *KI ADÓHIVATAL 

JANUÁR 15. A gör. ka.tli. eg.N^liáz 
János és István estje a templom 
alatti teremben. Színdarab is lesz. 
JANUÁR 15. Alagvarok Xagvasx-f 
«zonya t hitközség tea-estélye é%{ 

kártya ^nrtyja az iskolában. ^ 
JANUÁR 27-28. AJagy. Xagyassl 
s^onya hitközség Méat Márk et
je ay. iskolában! 

Dr. ELDER E.FERENC 
FOGORVOS 

512-514 City Bank Bldg. — 8*B4eü 
íriWt 4. 0. 9-től d. u. 5:30-4f. 

Telefon 36231 
601 Steel St. — MouAelS őrije d. a. 
6-tól este 8-ig. T*lefo» 38133 

PHONE 44431 

Joseph Friedman 
ügyvéd és közjegyé 

210 6TAMBAU3& BL0O. 
Yoojogstown, OJaio. 

-Ilin -iJ-UJ. . 

JOHN J. YU1 
Magyar biztosító ügynök 

biztosítást clv.égip 
416 Dollar Bank BMg. 

Tel. 31780 
99 ' m ii' n • t i ni ifn 

szerkesztőségbe és bevallotta, 
hogy egész nap nem hagyták bé
kében a városka lakosai. Rgy-

f i iinásnak adták irodjában a kilití-
• -j cse* K mindegyik a/ iránt érdek

lődött, hogy inieseda ügyről van 
.szó. melyben kellene cselekednie 
valamit. 

Termé$isete<m.,#itfc ' new 
'tehetett mást, leadta a hirdetését 
a darionnak. melyről alig pár 
nappal azelőtt azt állította, hogy 
áéiugy/seiw ojvaása pei&ii. 4á. sa
ját kárán okult és vuegtanuiltá. 
hogy igenús olvasta minílenki. 

Azóta Littleton a szenes a Cla-

f*r£gábói] je^bntik: ' 
néppárt a kormányhoz sürgős in
terpellációt intézett. amely a töb
bi között v/A követeli, liogy a 
pittsburghi egyezményt töi'vé^iy-
re alapozzák és hogy annak aLap; 
ján adják meg a Felvidéknek az 
autonómiát, a tót nyelvet tegyék 
meg államnyelvvé, tót 'müígyFe
rnet létesítseneik.. a végzettségigel 
nem bíró felvidéki eseli hivatal
nokokat rendeljék vissza és he- j 
lyüket tótokkal töltsék be .s fog-! rion leghűségesebb hirdetője és 
janak bele nagy beruházási terv , üzlete határozott fellendülése' is 
végrehajtásába. , ^azt mntatja, amit taár nem egy-

EGYLETI KALAUZ 

' • M./" 

A SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL 
BiaríWEZETy egyesült kőm. 

QQfl. fUTM. TEMPLOMI ÉS 

BETEGSEeí^YZŐ iySYLET 
1901 )iugu.sz,tus 25-éu. 

pilnök: Uaktskú tívör^y, ak'liiök 
ffüiváth István, titk;u- Cróbí r Jújhís 

Oajk *t»- 'Ut^jüeíViM Ií08tí9, ki-

n«/. a/. ös<szic8« óriuto levelek 

kfö.1' UmiU^Iv •'•w betetfs-H.yeik .icloiitou -

I'újHZ.támok: K:i,Uu-/ki J.ihos 
1345' ín*1, inifiiör: Iíod/JÍs 

János. S/Amvi?.iijfá!ú lii/.»rtsáy;: Hoí-

fev Sodrás. JJ <i bodies/. C>mztú.\\ 
JSklixii-ii («ásj(ár és .T. ^Iorvúíli Jst-

í^U. Ífíijufyibi/. taw<kk: Elnök é« ftit-

fcá»oTi liivül C*h 

Kalin-xki JúuuK rcnüí'.s.. lli»uvút '» 
IhI wui -inint pút lay. Hivjihdos or\-o» 
1*T. Miiflétz; Aívlrúü.' Ai\T«í»'^terc*ni u 

S«t. István -otjtiioíi.- Gvtités 
liénap eist'i \ asúrjutp.ián. d. w. - úx.ü 

'W iktte#ö461eií,Mlvtf tap. m 
Mwyyw 

Y ms&w SUYUPT 

ojkitóbiT hó 10-ón. 

l>abrovfszky .Aadráft, alej-
jrfik Tiiru^r •lózst'f, titkár Hoffer 

aivárúti (211 Üdtwítrd wt., ttíde,foaszáui 
$$7 óil), küu'/ HZ ejíy.leíct ^mleklí) 
JeVelek k;ülde}id&k: ^éu^tái-qok Ju« 

oüenyr ffj-flty ÍKáxoly. 

tagok * N!e-

Gúspár és 

i . * •' f i  j*  I 

ntéuyi Miklós, Mixieh 

Ilul'uilá.s/ <!ufc/itá\'. IIul.>bard, O 
iiyv kc/.^lő l{;ifti1a .lózst'f. Xa.gyl»ifc. 
tajtok: Jtel)ruv«zky Aiulnwi, HoíJ"ím-

AU(JL,VS, AL'wiójiví ^liklós. Twater 
•ló/séf és i»útt:ig Mixii'h Gáspár. 
Ajtúfir: Kirűly laitvási. Uiv«rt4dw 

orvos JJjr. ,F)ti/-y J. Pá!. 

tciri.ia iniinliii hó üiáí<o<]ik Vitsi^r 

napján az ov. roí". templom i 

gy&'ifettu'eut.hcn ("37 Mahoning 

íini'.t. — íli\«talos lap az AbmtíIc 
Míiiiyur HirJa4i. " 
A NEW BRUNSWICKI I. 
SZT-
NÖI 
9-IK OSZT., Yt 

TMRjF. fjrtjMTfin 
BS. ÉS TEMET] 

(íyiilésoti ta,rtja minden hó 
a fc»z>t. Istjúu ot-

ban. W.HÖk: í>yör,i 3fI,Ui4bV 

í(\ í\. < U. AMuök: 
4>vi»rjjy. Jegvw: tíioőt) IL 

Hitit) Klim jt. Tejötóii itáSMltitt 
l'én/.túj nok - 8ühnii<%lí lxtv^tn, 
tári ellenőr Bom-z 4 

titkár M^zer jbTtlvp 17i> íSq;' 

íUM'. Telefoat 7.5(583.: lie 

fi AVost 8t<l»Mintí.-lione<'. Jáw<i 
l»i41bon:' .Győri Mi háti v. XÁa 
IjktUít fSi'i,i»»Íor Peik" -Vmiií&Í > 

biüOüsájíi tiltok :* Éiuököa éf^< 
lejui-tiik. %<t6a HÍ! 
leti orvos: D-i-. Elder Je^ö 

st. Bete-issiég jelenthető «'z 

elnök, jeg?«ő én titkfiriiil a4 

niökeau — Uivfrti$x>ii ^ jjgH 
kui" Hdrkip. 

^ ' l r f l 1 ' " " " ! * . " . " ' / r t i a n i r i f x -  •  


