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AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSEG 
"" TS'I 

abffiiOt ÁCLAMPÖtCfAROÉ im.EVBflST. 'KhnERHETNEK 
OKKUPÁLT TERÜLETEKRE 

"X 

k* svéél %l*ét«égíí<ílt n\Abb eredetikén közölt hivfttate* ki rata 
ülapján, mindazon Amerikában tartózkodó magyar honosok, akiknek 
illetőségi helye valamely idegen nemzet által elfoglalt területen fek
szik, ezentúl útlevelet nyerhetnek illetőségi helyeikre, anélkül, hogy 
magyar állampolgárságukat fel kellene aduiok. Mindössze annyi 
szükséges, hogy a békeszerződés életbelépése után egy éven belül 
ki kell jelenteniük, hogy régi (magyar) állampolgárságukat akar
ják-e megtartani, avagy pedig a^ okkupáít, nemzet állampolgáraivá 
akarnak felesküdni. Ingatlan vagyonukat, a magyar állampolgár
ság megtartása esetén is megtarthatják az okküpált területen, ingó
ságaikat pedig magukkal vihetik, mikor az elfoglalt; részekről az uj 
országhatárok szerint megállapított Magyarországba teszik át tar
t ó z k o d á s i  h e l y ü k e t .  v .  

Az útlevél elnyerése el#tt üönbato, hogy a fenti Jogokat maguk 
nak biztosithassák, a kérelmezők egy affidavitban kell, hogy arra 
kötelezzék magukat, hogy állampolgárságuk megtartása, vagy 'cse
rélése felett, a békeszerződés életbe lépésétől számított egy éven 
belül döntenek. Ezt a jogot a st. germaini békesiseriö&dés 78-ik pont
ja bitftositja a számukra. 

Az Amerikai Magyar Szövetség birtokaba jtított a fenti állam-
jogi szempontból rendkívül fontos és a magyarságra kedvező hivata
los <1 öntésnek és az amerikai magyarság számára, miheztartás védett, 
ezúton hozza nyilvánosságra. 

Az iratok kiállítása körjegyző előtti ténykedés és az Amerikai* 
Mttpyar Szövetség nem óhajt beleavatkozni abba, hogy az útlevelet; 
azok, akik a döntést igénybe óhajtják venni,.kinél szerezzék be, sem 
arra nézve, liogy a kérdéses affidavitet kivel állíttassák ki. Az ira
tok kiállítására a Szövetség nem vállalkozhatik, mert az neffl tfcis 
tofcik felvállalt munkakörébe •»&£., 

A leirat eredeti angol szövegében a fcövetke*$: 
LEGATION OF SWEDEN 

WASHINGTON, D. C. 
Department of 

Att»tro-Hungarian Interests 
With reference to the Legation's communication of De

cember 19, 1919, No. 5153-26, wherein the Royal Consulate 
has been asked not to accept or forward to the Legation pass
port applications received from persons hailing from and 

\ Wishing to take up residence in such parts of the former 
Austro-Hungarian Monarchy wh^ch now belong to Italy 
Czechoslovakia, Poland, Yugoslavia and Roumania, I have 
the honor to inform you that in view of the fact that many 
nationals of the late Austro-Hungarian Monarchy who are 

j áesirious to return to their native country, have declared that 
~ they will retain the Aűstrian respectively Hungarian citizen-

ihip although their place of belonging (Heimatszustaen-
<§igkeitsgemeinde) is within the territory ceded to other states 
and that under the Peace Treaties a right is given them to be 
considered notwithstanding their homestead but subject to 
certain formalities, as Austrian (or Hungarian) subjects, I 

* have the honor to advise von that the Legation will isuue 
; passports tQ such nationals, provided that the applicant will 

make out an affidavit, form of which you will find enclosed, 
this affidavit should be attached te the passport application 
When forwarded to the Legation. Extract of the appliable 
disposition of the Treaty of Saint Germain-en Laye is enclosed 
for your guidance. 

The Sweedish Minister in charge 
of Austro-Hungarian Interests: 

By G. ROSEN 

Fentebb kimerítően megmagyaráztam a leiratot es igy nem szük
sége;*, hogy szószerint való magyar fordítást adpak. 

DR. FÉSSEXLEHNER ANTAL, . 
az A. M. Sz. titkára. 

~ ~ UJ TAGOK 
j 

Vasárnap, |án. 18-án, a titkár megjelent a Református Férfi' Egy 
Jet gvüléfcén és ott, a Szövetség munkájának ismertetése utan a kö
vetkező uj tagokat vette fel a Szövetség névsorába: 

Belenszki János, egyéni tag $1.00 
€töncz Gyula, egyéni tag 
Molnár István, egyéni tag 
Dicső B. István, egyéni tag - ' 2.00 
Iiányáeski János, egyéni tag 
Gáli Miklós, egyéni tag 1-00 
Szadai Benjámin, egyéni tag ^ 3-00 
Szűcs András, egyéni tag ? I-M 
Dankó István, egyéni tang 1-00 
Iteksa Béla, egyéni tug _ ^ 

' f t - . i.. Összesen $13.00 
fiaeidiivül megjeleitt a titkár még las east youngstowni Magyar 

Rézbanda és a Petőfi Egylet gyűlésén és ott is támogatást kért a 
Szövetség számára. Mindkét gyűlés, eltérően az előzetes tervtől, csak 
tisztviselői gyűlés volt, és igy a beállások a következő gyűlésre ma 
f#dtake 

A már kimutatott .youngstowni és környéki tagokon kiviil még 
« következő léptek too as Amerikai Magyar Szövetségbe 1920. jau 
1-je óta: 
Síalay Antal, Lloydelt, Pa., egyéni lag $1.00 
Lénárd István, eDtroit, Mich., pártoló tag $5.00 
Kolin A. Miksa, Philadelphia, Pa., egyéni tag ^ 
Kohn Áron, Schenectady, X. Y., egyéni tag 1.00 
Lanber Tstvánné, Kast Youngstown, O., egyéni tag 2.00 
l}r. S. Firestone, Pittsburgh, Pa., pártoló tag 5.00 
]JaMatos Imre, Philadelphia, Pa., egyéni tag 1.00 

; üUrs. George Hammond, Ithaca, X. Y., pártoló tag 5.00 
'A. llabony, Battendorf, Iowa, pártoló tag 
Dr. Bárándy Oszkár, So. Bend, Ind., pártoló lag . 
jRaáanovics Sánd<^, Choeago, 111., pártoló tag 

Weissburg Zoltán, Chicago, 111., egyéni tag L 
Rev. Sehaffer Sándor, Chicago, 111., egyéni tfcg 
Rev. Miltényi Kelemen, Indiana Horbor, egyéni fog 
Dr. Singer Berehtold, Chicago, 111., egyéni tag ( 

Dr. Báró thy Árpád, Chicago. 111., egyéni tag , 
Dr. Barát István, Chicago, 111., egyéni tag r 
'Dr. Rodosy A., Chicago, 111., egyéni tag 
Dr. Ofner O., Chicago, 111., egyéni tag 
*Dr. Frankéi Lipót, Cíiicago. 111., egyéni tag * 
Dr. Reis Ignác, Chicago, 111., egyéni tag 
Jilly László, Chicago, 111., egyéni tag ^ 
Izsák Ignác, Chicago, 111., egyéni tag ? 
Fellegi Emil, Chicago, 111., egyéni tag , t 

Fáy István, Chicago, 111., egyéni tag 
fvmentt Ödön, Chicago, 111, egyéni tag < 
Jilly Sándor, Chicago, 111., egyéni tag 
Kováeh Lajos, Chicago, III.., egyéni tag ) , 
henkö Ferenc, Chicago, III- egyéni tag . • 
-jrawanski Mláden, Chicago, 111., egyéni tag 
Németh Győző, Chicago, 111., egyéni tag 
KVxlor Imre, Gary, Ind., egyéni tag 

W* - • . • 
A Chicagói Egyetemi Kör révén (Mesen ~ :i 
i'oungstownban összegyűlt az elmúlt héten 
Máshonnan befolyt január 1-je óta, eddig m% kimutatlan 
% t •; ' * 

Szaporulat elmúlt héten összesen ; . 
Voungstownban eddig kimutatva 
Fanuár 1-je óta összesen befolyt tagdijakban 

$2.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
l.'OO 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.0Ó 
1.00 

következő kofszakrá elkészülni,) 
melyben az európai kereskedő ál- j 
lamok megint képesek lesznek ve
lünk a2 ipari versenyt olcsóbb" 
árukkal felvenni. , -

37.50 
$13.00 
$26.00 

$7G.50 
$>85.50 
$362.00 

•mely összegből Youngstown -és környéke $298^0-t adott. 

Dr. Pesseniehaer A. 
AMEEIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉi) 

Elvállal mindenféle peres ügyeket 

43 NORTH PHELPS STREET 
' Az Erie állomással szemben 

Ajtó 4 
Telefon: Bell Main 264 

PÉNZT 
• I 

KULD 

DANDIN GYÖRGY" 
I 

\ Kossuth műkedvelők vasárnapi 
előadását igen csekély számú 

K közönség szemlébe. 

Hiába, a youngstowni magvar-
;ágnak nem kell klasszikus darab, 
nég ha azt a vígjáték atyameste
re, Molierc irta is. A mi közön-

v-iégünknek népszínmű vagy vig 
lalos és bohókás operetjte vagy 

sikamlós kabarét kell, nem pedig 
ilyasmi, amiben kultúra is van. 
Ez ismét beigazolódott a Kossuth 
'tör vasárnap esti szinielőadásán, 
unclyen alig 50 főnyi közönség 
jelent meg. 

Pedig a derék műkedvelők, a 
kik nagy igyekezettel tanulták 
:e a nehéz darabot, megérdemel
ték volna a nagyobb pártolást. 
Korhű jelmezekben, igen szép ki
állításban és nagy költséggel ad
ták elő a vígjátékot ráadásul 
még jól is játszóitalcX-Jfrazán nem> 
rajtupk mult, hogy a darab elő
adása a körre nézve meglehetős 
anyagi veszteséggel járt, de ezért 
esak annyiban terheli őket a fe
lelősség, hogy nem gondoltak a 
közönség igényeire, amikor a da
rabol választották. 

Különös dicséretet érdemel a 
szereplők közül Jakobay János, a 
kör agilis, sokoldalú szinészte-
hetsége, aki, mikor az egyik női 
szereplő az utolsó percben nem 
volt megfelelő, beugrott és maga 
játszotta el a női szerepet. Igen 
ügyes volt Deák Pál, a kör nép
szerű tagja, valamint Mező Kál
mán és Beniczky József a férfi 
szerepekben. Vajdovios T^I \;'im»' 

és Brogli Ignácné látták el a női 
szerepeket igen jóik"; ' ; 

Reméljük, hogy '^a ftiükedvelők 
legalább egy időre a közönség 
igényeinek megfelelő darabot fog 
nak előadni és majd esafe akkor 
próbálkoznak meg ismét a nehe
zebb darabokkal, ba arra megfele
lő alkalom nyílik. A rossz láto
gatottság másik oka a betegség 
és az irgalmatlan rossz idő vffcL 

UJ TALALMANV 
Thej Avl 

A KÜLFÖLDI KERESKEDE-

Nem határoz, hogy Ön mi, farmer, 
napszámos vagy mechanikus, Ön 
használhatja ezt az Ár-t. Időt és 
költséget takarít meg. Ezzel az 
Árral mindenfélét javíthat, mint 
cipőt, szerszámot ~és más köny-
nyebb és nehezebb javításokat. 
Épp oly jól varr, mint egy gép, 20 
yard cipész cérnával, 2 tűvel együtt, 
csak $1.00-ba kerül. 7 ár $5.00. 
Külön egyenes és görbe tűnek 10c 
darabja. Külön gombolyag cérna 
15c. Mi örömmel visszafizetjük a 
pénzét, ha nem volna vele megelé
gedve. Ne mulassza el, még ma 
küldje be rendelését erre a cimre: 

NATIONAL SALES CO. 
Dept. O. Station D. Box $0 ' 

New York, N. Y. 

' Magyarország 
minden részébe 

A legolcsóbb napi árak mellett a 

Dollar Savings & Trust Co 

sr >*-

Külföldi Osztálya 
L. B. BURGER, Mgr. 

TAKARÍTSON IDOT ES PENZT 

A háborít' Befejezésé óta miliil 
többen és töbneb látják, hogy ez 
országnak nagy; piaca van a kül
földön a saját .ipari cikkeit elhe
lyezni. Szükséges azonban, hogy 
ezt a nagy kihatású kérdést a/ 
illetékesek helyesen kezeljék. A 
kereskedelmi miniszter az ameri
kai gyárosojk kiviteli társaságá
val mí^ tárg^Slfíü e kérdésben. 

*A miníSzter 'kfíví?tkező meg 
jegyzései ^na^yon érdekesek, 
amennyiben a helyzetet pontosan 
megvilágítják: "A háború előtt 
Amerikának Európa volt a leg
jobb vásárlója,, mert termékeinek 
több mint felét "vette át évente. 
A következő néhány évben, biz
tos, hogy Európa főleg nyerster
mékeket lesz kénytelen tőlünk be
szerezni. ü Á dollár jelenlegi érté
ke sokkal kisebb, mint amennyi
nek egészséges kereskedelmi vi
szonyok közt tennie kellene és ez 
okból kifolyólag, amig az .fel nem 
emelkedik, érdekünk e kiilipart 
az európaiaknak okvetlenül szük
séges élelmi cikkeire .szorítani. 
V j / . i - w  i d ő  a l n í f  s z ü k s é g e s  a z  e z u t á n  

Gomlolkodotto már 
azon, hogy mennyi pénzt 
cs időt tudna megtaka
rítani avval, lis otthon 
borotválkozna T Általá
ban borotvélásra 20 
dollárt költ évente, 100 
dollárt öt év alatt. Mi 
azt ajánljuk, bogy vegye 
jneg' eien borotvát, me
lyet itt láthat. A borot
va ,mcly ezen kApen lát
ható, nngyou íinotm 
acélból van készítve, 
majdnem minden borbély 
híiu/nálja országszerte. 
Ezen borotva renden 

íra 11 dollár, do mi, esak 
rövid ideig, csak |8.00-ért 
adjuk 10 eves jótállással és 
ráartáüul még 5 hasznos tár
gyat adunk ingyen hozzá: 
borotva - szíjat, hajvágó-gépet, 
oltót, ÍÓBÜt ét» borotváló ke
fét. Gondolja esak meg, min-d 
cz a hat tárgy esak $8.00. 
Mi biztosítjuk, hogy teljesen 
meg lesz elégedve minden te
kintetben, vagy mi ft pénzét 
vifisz«'-Í7.et jiik. Küldjön esak 
egy dollárt a rendeléssel és a 
többit, lia az árut kézhez 
veszi. Ne késsen, lianem 
azonnal vágja ki ezen hirde
tést, tuz2ÜJt hozzá ogy dollárt 

.-ittAt*./ 
NATIONAL COMMERCIAL OO 
107 E. 4th St. Depf. O. 

New York, N. Y. 

ml 

és küMj#; 

DR. R. A. DALBET 

a magyarság I jől ismert «p*ob 
visszatért a katonai szolgálatból és 
i4t»«l átvette végi orvosi irodájá

nak vezetését. 

279 East Federal Street 
GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ 

BETEGSÉGEKET 

I A. L. & E. REES 
I Bell, 804. FÉNYKÉPÉSZ. Auto., 6629. 
B 143 West Federal Street, Younestown, O. 
M Nagyított képek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák atk 
i Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 

Ni 

Rózsák 
és mindenféle 
élöüirágokból 
állandó raktár 

Díszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztelésekre és 

Temetkezésekre. 

T^DtTRAr" STREET YOUNGSTOWN, OHIO 

f: BEJELENTJÜK 
... 

CÉGŰNK NEVÉNEK MEGCSERÉLÉSÉT 

Az 1920. évi február 1-től kezdve az EQUITY SAVINGS & LOAN COMPANY cég 
neve következően lesz megcserélve: 

THE FEDERAL SAVINGS & LOAN COMPANY 
•; ;i- " . 7 • ; f > • 

' "'v. >; ' " f. , 
A névcserének oka az, hogy olyan nevet keressünk, amelyet könnyebb megjegyezni és kimondani, mint a régit és azért;t-

mert uj helyiségünkbe, a l£irWe§.t Federal street al& költözünk. JEzért az "Equity" szó helyett a cég nevébeiLfizentul a "FEP-V 

ERAL" 1esz. . • . L • ' " " ; -Vi. • V • •'-* • • -' * - " " < ••''' 

A 124 West Federal street alatti uj épület munkái rohamosan közelednek a befejezéshez, épület egyike lesz Ohio állam ^ 
v legszebb és legmodernebb pénzintézeteinek. Az épület tavaszra okvetlenül elkészül. ~ % 

Az uj cégnév alatt, ugy mint a régi alatt, a régi jó kiszolgálásban részesítjük ügyfeleinket. Ez a jó kiszolgálás segitett s , ' 
minket arra, hogy 19 év ezelőtti kis kezdetből öt millió dolláros pénzintézetté feji adtunk. * t.. 

í 
. n ».] 

v  4  

Amig uj épületünk elHé^l, irodánk a régi helyen . 

16 NORTH PHEELPS 
JÉ| ' ^ .'1^ ,•? 

kamat takarékbetétekre 
ALATT MARAD 

Igfi lix aláM)i egyéni tagok, "Út. Bárándy Oszkár kezdeményezése ré
vén léptek be a etiieagoi Eíryetemi Kör tagjai köatd, «gy * közel 
paultban rendezett társas vacsora alkalmával: . ^¥ 
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 ̂ alelnök és üzletvezető 

Vagyon: $4,500,000.00 > 

HARRY H GEITGEY 
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