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A Szent István Egylet gyűlése 
Horváth Dávid helyébe Balaskó Györgyöt választották elnöknek. 
Kegyelet &I elhunyt elnök iránt. A gyűlés napját megváltoztatták. 

A Szent Tstván egylet vasárnap 
délután megtartott gyűlését nagy 
számban keresték fel a ' tagok, 
hogy a Horváth Dávid gyászos 
halálával megüresedett elnöki 
széket betöltsék. A Jegyzőkönyv 
felolvasása után TTabodász Gusz
táv alelnök, aki a gyűlést vezet
te, Neményi Miklóst kérte fel, 
hogy jelentse be a szomorú osetet. 
Neményi rövid, de megkapó sza
vakkal ecsetelte azt, hogy a Szent 
István egylet mit vesztett Ilorváth 
Dávidban. Ismét köny csillogott 
a megjelentek szemében és a be
jelentés után a gyülekezet komoly 
méltósággal és gyászos részvéttel 
felemelkedett és imát mondott az 
elhunyt derék magyar ember lel
ki üdvéért. 

Horváth Dávid érdemeit az egy 
let kiilön jegybőkönyvi határo
zatban örökíti meg, ennek meg
fogalmazását Neményi Miklósra 
bízták. Azonkívül tekintettel ar
ra, liogv Horváth Dávid életén át 
oly nagy szolgálatot tett az egy-

lent. Már eddig is sokan panasz
kodtak, akik tagjai mindkét egy
letnek, hogy nem járhatnak egy 
vasárnap két gyűlésre. Ezen most 
segített a' Szent István egylet 
tagsága, amedy tettével azt is be
bizonyította, hogy a youngstowni 
magyar egyletek a legjobb !>«*/ 
rát ságban élnek egymással és 
hogy támogat ják egymást. 

Tíalaskó mint elnök szintén el
vállalta a beteglátogatói ellenőr
zést. "Ezért szolgáljon mindenki-
iif*k ludomásul, liogy betegségü
ket azonnal jelentsék be Balaskó 
Györgynél, akinek cime 900 Rose 
street, telefonja pedig Automatic 
73372. A betegsegély ugyanis 

•csakis a bejelentés napjától fog
va, számítódik,. 

A Szent István egylet uj elnö
ke ezen az uton is felkéri mind
azokat a magyar katholikus test
véreket, akik még nem tartoznak 
az egylet kötelékébe, hogy csatla
kozzanak minél előbb. Horváth 
Dávid szomorú esetén okulhat sok 
magyar, aki még nem tartozik 
egyletek kötelékébe. Az özvegy 
és árvákról minden ember larto-

letnek és mert fáradságot nem is- zik gondosekodni. Betegség esc-
merve dolgozott az egylet felvirá- tén is jól esik a részvét és az egy-
goztatása körül, egyhangúlag el
fogadták azt a javaslatot, amely 
szerint minden tag tetszése sze
rint megbotolhatja a Horváth 
Dávid haláleseti dollárját, az igy 
begyült összeget, amelyre a be
fizetés három havi gyűlésen át 
történhetik, a haláleseti segrély-
lyel együtt fogiák átadni özv. 
Horváth Dávidnénak és hat ár
vájának ,akiket "kenyérkereső! 
gondos családapjuk élete delén 
hagyott árvaságban. A befizetések 
kezelésével Juhász Jánost bizták 
meg. 

Nemcsak az egylet tisztikara, 
de mi »s azt reméljük, hogy a 
Szrnt Tstván egylet egyetlen tag
ja sem fog elmaradni attól, hogy 
csekély hozzájárulásával lcöny-
nyítsen az özvegy és ;í rvák ne
hézsorsán. A vasárnapi gyűlésen 
bár közel 100 dollár folyt be és 
igen sokan mondották, hogy a 
legközelebbi gyűlésre a pénzt ok
vetlenül behozzák. 

Horváth Dávid helyébe a gyű
lés egyhangúlag Balaskó Györ
gyöt, a katholikus magyarság 
Je^kes és munkás fiatal tagját 
váWsztotta. Gratulálunk ugy az 
egyletnek, mint a megválasztott
nak, mert tudjuk, hogy Balaskó, 
aki* az elhunyt Horváthnak min
den tekintetben hü segitötársa 
vólt, meg fog felelni állásának. 

Ugyancsak okulva Horváth Dá
vid esetén, aki csak azért nem 
volt tagja más egyletnek, mert a 
gyülésnapok összeestek, a gyűlés 
egyhangúlag elhatározta, hogy 
már jövő hónaptól kezdve a ren
des gyűléseket a hónap első va
sárnapján tartja meg. Ezen bölcs 
határozat lehetővé teszi, hogy a 
Szent Tstván egylet tagjai beáll-
janak a Verhovay egyletbe és a 
Verhovay tagok beállhassanak a 
Szent Tstván egyletbe, ami mind
két egylet részére haladást je-

Ieti segély, mely részben pótolja 
a keresetet. A Szent István egy
let jelenleg 225 taggal bir és 
készpénzvagyona $:{0Q0-ron felül 
van. 

Itt említjük meg, hogy Hajdú 
Józsefné öt dollárral járult utó
lag a pásztorjáték ruhalföltségé-
hez. Az öt dollárral a jövedelem 
megnövekedett. 

NAGYRIZOTTSÁGI GYŰLÉS 

E hó 14-én, szombaton este lesz a 
Kossuth Körben 

Tudatjuk a, Nagybizottság ösz-
szes tagjaival, hogy a legköze
lebbi fontos gyűlésünk e hó 14-én, 
azaz most szombaton este 3 óra
kor lesz a Kossuth Körben. 

Kérjük a tagokat, hogy okvet
len jelenjenek meg a gyűlésen, 
mert rendkivül fontos tárgyakról 
van szó, a melyeket halasztás nél
kül el kell intézni. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyv felolvasása. 
8. Szibériai foglyok ügye. A j 

befolyt gyűjtések bsszolgálása. | 
A dán nagykövetség levele. Fon
tos értesítések. 

4. Elszámolás a ref. banketten 
befolyt adományokról. 

5. A szibériai hangverseny 
ügye. 

6. Folyó ügyiek éi indítványok. 
Habodász Gusztáv, felnök. 
Neményi Miklós, titkár. 

EGYLETEINKHEZ 
Technikai okoknál fogva ed

dig képtelenek voltunk az egyle
tek- uj kalauzát leközölni. Azon 
ban az már munkában van és a 
jövő számokban okvetlenül kö 
zölve lesz. Kérjük elnézésüket. 

A szerkesztőség. 
HALÁLOZÁS 

HÍREK A SZENT ISTVÁN 
TEMPLOM KÖBÉBŐL. 

1. A mult vasárnap szent ke
resztségben részesült Dervarics 
Tstván, Dervarics István és Der
varics Mária fia, a ki született 
jan. 28-án. Keresztszülői voltak: 
Doncsecz Ferenc és Gajda Vilma. 

2. Két fiatal pár örök frigyet 
kötött egymással a Szt. Tstván 
templombán. 

a) Február 7-én Bajkán József, 
ki hitvesül vette Dobos Tlonát. 
mely frigynek tanúi voltak Bucsi 
Miklós és Tgnáth Gyula, b) Feb
ruár 9-én Szpahia András eskü
dött hűséget Doncsecz Máriáuak, 
mely frigykötésnél tanukként sze 
repeltek:. Donéseez Tstván és La
tin Márk. 

3. Gyászhírt kell jelentenünk 
újból. . 

A Szent István templom egy hű
séges tagját vesztette el febr. 7-
én Székely Istvánban, aki férje 
volt Mikó Teréznek. Székely Ist
vánt baleset érte, melyben elvesz
tette életét. Temetése febr. 1 tj
én ment végbe a háztól a templom-
ha és temetőbe kisérő gyászpom
pával. 

SZERKESZTŐNK SZÍVESEN &ÁTJA 
vA IiAP UJ HELYISÉGÉBEN. CIM: 

320-322 W. "FEDERAL STREET 

Torma Istvánt hétfőn temették. 
A Carnegie gyárnak egyik szor

galmas munkása, a pestmegv i 
Hidcgkutról származó Torma 
István, 1224 St. Clair streeti ln-
kos, az elmúlt szombaton este 7 
órakor meghalt a Szent PJrzsébr t 
kórházban. 

A megboldogult, aki hat év 
előtt vándorolt Amerikába, há
rom hét előtt megbetegedett s tii 
dőgyuladást kapott, a melv ha
marosan végzett vele. Halálát n 
Budapesten élő neje szül. Kérni 
Antónia és három gyermeke fog 
ják gyászolni azon jó barátain ki-
vül, akik itt az eltemetéséről gon
doskodtak. A temetést Molnár 
István rendezte nagyon gondosan, 
mig a gyászszertatrtást Szilágyi 
Mihály magyar baptista lelkész 
végezte. 

t t 
T t t 
Y t t 

t 
T 
T t 
Y 
Y i ;t 
T t 
t 

Hírek a reí. egyház 

Lelkész: G eres,'lav László. Ma-
honing Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Menyhért Já
nos, 741 Mahoning Ave. Telefonlai, 
mint a leikies á. 

Csomagokat, Ládákat, 
Kofferokat küldünk az 
r Óhazába' •• •• < 

Akik haza szándékoznak monni, kofferjaikát ne vigyék magukkal 
New Yorkba, mert a hajóra csakis kézi táskát szabad bevinni, tehát a 
nagy kofferokat adják fel nálunk, mi azokat elszállítjuk az ó-hazába és 
biztosítjuk: HAJÓELSÜLYEDÉS, TÜZ, LOPÁS és ELVESZÉS ellen, 
vagyis, ha az áru bármi módon is elvész, a BIZTOSÍTÓ TÁRSULAT 
megfizeti a biztositási összeget. Az ó-hazába való szállításért az utolsó 
vasúti állomásig csak 15 "feentet számítunk fontonkint és GARANCIÁT 
VÁLLALUNK AZ ÁRUÉRT. 

A NILESI, GIRARDI ÉS WARREWI lakosok keressék fel NTLES-
BAN, O., a mi Branch Office-unkat (356 East Park Ave., a bank helyi
ségében), ott Mr. KALNAY felveszi a csomagokat, a YOUNGSTOWNI 
és EAST YOUNGSTOWNIAK pedig jöjjenek be a youngstowni iro
dánkba. VIDÉKIEKNEK ÁRJEGYZÉKET INGYEN KÜLDÜNK, HA 
ÍRNAK ÉRTE. Mindenkit becsületesen kiszolgálunk. Clm: 

E uropean Express & 
Mail Order House 

276 EAST FEDERAL STREET, YOUNGSTOWN, O. 

Keresztelések 
Lengyel Lajos, Riharm. Resze-

gepiskolt, és neje Sentei Teréz, 
Zemplénm. Tarcal, fiát Imre név
re. Ker. szülök Kabli Péter és 
neje Iíanzel Erzsébet. 

Móré János, Osicser, Ungm. és 
neje Székely Erzsébet, Tarcal, 
Zemplénm., gyermeke István és 
Kálmán névre. Ker. szülők Ba'r-
tos Andrási é* neje Dobos Julián
ná. 

Molnár Ferenc, Luka, Zemplén-
megye, és neje Vajó Erzsi, Osi
cser, Ungm., fia János névre. Ker. 
szülők Seres József és Bene Já-
nosné, szül. Orosz Borbála. 

Pásztor István, Zemplénme-
<rve, Páczin, fia Tstván és Bertá
in. Ker. szülők Séra Balázs és 
Patkanóczy Jánosné, szül. Kis Er
zsébet. 
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EEF. FÉRFI EGYLET 
Kéretnek az egylet tagjai, hogy 

a vasárnap délután a református 
egyház gyüléstermében megtar
tandó gyűlésen lehetőleg teljes 
számban jelenjenek üteg. 

A tisztikar nevében 
Sebők Gábor, elnök. 
Szabó P. István, titkár. 

A LELKÉSZ BETEGSÉGE 
Sajnálattal értesültünk arról, 

liogy a református egyház nép
szerű 'lelkésze, Gerenday László 
gyengélkedik. A sok munka és 
izgalom ágyba döntötte a derék 
embert, a kinek nyugalomra és 
csendességre van szüksége, hogy 
fáradalmait kipihenje. Vasárnap 
természetesen a templomban lesz 
(•a a szokásos időben megtartja az 
istentiszteletet.' . ' 
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Magyarok, beszélgessünk! 
A "Youngstowni Magyar Hir-

lap'"mult számában a fenti 
cim alatt közöltem hirdetésemet 
és véleményemet üzletfeleim
mel, többen gratuláltak szóki
mondásomhoz, akik nem igen 
ismertek, üzletbarátaim tudták 
és tudják, hogy szembe is meg
mondom azt, ami a begyemben 
van, s igy konkurrens üzletfe
leimnek 3 irigyeimnek tudtára 
adtam, hogy nem félek tőlük, de 
nyiltan megmodom, megirom s 
ha kell bebizonyítom, hogy leg
többje nem tisztességesen hir
det a lapokban, amidőn ellenke
zőjét teszik s becsapják azon sze
rencsétlen alakokat, akik ily hir
detésekre lépre mennek s elhi
szik az INGYEN KISZOLGÁ 
LÁST, TANÁCSOT s hogy ŐK, 
A KÜLÖNFÉLE NAGY HIR 
DíITŐK, kelemben í-udiák.elin
tézni a PÉNZKÜLDÉS, ÚTLE
VÉL, HAJÓJEGY s okmányki-
állitási dolgokat, mint én s az én 
bankjaim. Én harminc éven fe
lül ezen ügyekkel foglalkozom s 
a mai napig nincs oly ember, aki 
bs tudná bizonyitani, hogy: 

G. V. HÁMORY BANKJAI 
BAN BECSAPTÁK S NEM 
AZT TETTÉK, AMIT MEG
TENNI ÍGÉRTEK. 

Évszázados átka asonban az 

Mely idegen, távollevő üzlet- digi kísérletekkel bebizonyitha-
ember pártolja azt a templomot, tom, hogy felülmúlja sok ban s 
amelybe jártok, mely idegen pár- tankárnak pénzküldési módját. 
tolja a magyar egyesületeket, 
éhező gyermekeket, szibériai ha
difoglyokat s más ezer és ezer 
magjrar bajait? Mikor ad az 
nektek? Mikor van az köztetek? 
Tehát nem becsületes ember az, 
aki igy cselekszik s igy gondol
kozik, hogy a helybeli üzletem
ber csak arra és akkor jó, ami
dőn az itt élő magyarnak van 
reája szüksége, — de ő idegent 
pártol! 

Átlagos magyarok! Gondol
koztatok-e már afölött, hogy ki 
az, aki Youngstownban, 0., és 
Sharonban, Pa., s vidékén min
den mozzanataitokban évek óta 
részt vesz, ád s' adakoz. s 20 év 
óta se,lit és istápol s JÓ TA
NÁCSCSAL INGYEN ellátott 
benneteket s pártotokon van s 
adót fizető polgár, aki a midőn 
a maga előmenetelén fáradozik,, 
akkor a ti javatokra is műkö
dik? S ti, Youngstown, Ohio, és 
Sharon, Pa., vidéki átlagos ma
gyarok, mit tesztek érte és érde
kében? Hol a becsület? Hol a 
lelkiismeret, amidőn más vá
rosokban nektek ismeretlen em
bereknél, bankoknál bonyolitiá
tok le üzleti dolgaitokat s a jól 

Ugyanis hazai bankjaimmal, 
Dr. Nyulászi János elnök ur ut
ján, aki igazgató a központi pénz
intézeteknél is, létrejött meg
egyezés alapján nálam bárki vá
sárolhat check-et s a volt és je
len Magyarország, Czecho-Szlo-
fákia, Jugo-Szlávia és Galicia 
BÁRMELY BANKJA ott TÖR
VÉNYES KÉSZ PÉNZBEN 
íizonnal kifizeti. 

Ez pedig azt jelenti, hogy hoz
zátartozója ugyanakkor kapja 
meg, a mikor az ön ajánlott le
velét, mert a check-emet ön le
velében elküldheti és ón felelős
séget vállalok érte, ha nálam le
pecsételteti levelét s postára ad
ja. Azzal a cimzett elmegy a leg
közelebbi bankba, ahol ismerik s 
ott azonnal kifizetik. Ha a fa
luban nem lenne bank, ugy az il
lető check-emet, pénzutalványo
mat, a hátlapon tanuk előtt alá-
irja, beküldi bankomba s ban
kom zárt pénzes levélben az ösz-
szeget a címzettnek azonnal át
küldi. 

EZ JÓ, 
GYORS 

UJ S BIZTOS ÉS 

átlagos magyarnak, hogy min- megérdemelt hasznot nem neki, 
dig másoktól várta üdvösségét, máshol s másnak adjátok? 
MINDIG JOBB VOLT NEKI Ezt akartam megmondani nek-
AZ IDEGEN, mint a saját vére. tek, vándorló magyarok Én nem 

könyörgöm pártolásotokért, mert Ez az átok sok magyart még 
most is környékez s dacára a je
len szomc^u* liáborus helyzetnek, 
midőn csak sirva indulhat a ma
gyar vissza otthonába, még most 
sem okul, még most sem akar 
tanulni a más baján kárán, de 
elmegy IDEGENHEZ, nem a 
közelében levő becsületes üzlet
emberhez. Hányan fordultak 
hozzám mindenféle körmönfont 
kibeszélésekkel, hogy máshol 
küldött pénzük évek óta nincs 
otthon, ők most mit tegyenek? 
Az angol bank, a távoli bankár, 
az idegen bankár nem is válaszol 
levelükre, s ha igen, ugy a óim 
nem volt helyes stb. stb. kifo
gással, hogy heteken, hónapokon 
át vártak s költötték a pénzt. 
New Yorkban láttam s beszéltem 
ily emberekkel, akik odamentek 

én megéltem s megélek ti nél
kületek is, azokból, akik tudják 
s kiismerték hosszú éveken át 
becsületes munkálkodásomat, de 
ti tudjátok meg s fontoljátok 
meg szavaimat, s meg lehettek 
győződve Youngstown, O., és 
Sharon, Pa., vidékén is. 

o Ivassátok el e fontos 
közleményem: 

Az ő-hazai helyzet s egész Eu
rópa sok változáson ment keresz
tül, azt minden magyarnak tud
nia kell, akár hazavándorol, akár 
itten marad. 

A PÉNZKÜLDÉS a mióta a 
volt osztrák-magyar monarchia 
részére megnyittatott, elkövet-

a hirdetésekre s mert becsapód- tem minden lehetőt, hogy a ná-
tak, hallgattak, mint a csuka, s lam befizetett küldeményeket a 

Pénzküldés 
Mely bank vagy bankár tudja 

ezt most már igy megtenni?! 

Ti tanuljatok, én meg tudok. Posts! 
uton azt gyorsabban, jobban nem lehet 
megtenni, mert én postafordultával az 
eredeti kifizetett chcecket a fél aláírá
sával bármely megbizómnak bebizonyí
tom, hogy igenis megkapták a pénzt 
postalevél gyorsaságával. 

Ezt pedig nem bitolja senki, semmi 
bankárfia, ha milliókkal is rendelke
zik' Mert külön postája, külön vona
ta, külön hajója nincsen, különb euró
pai bankösszeköttetése sincsen, sőt 
még egynek sincsen külön sürgöny 
vagy kábel-drótja, külön drótnélküi ál
lomást sem. Nekem sincsen. Ami pedig 
van, azt mindnyájan használhatjuk s 
igy nálam gyorsabban egy sem küld
heti, ha pedig azt állit ja, ugy hazudik. 

Ha pedig haza utazik, ugy vgye ma
gával dolláros napi árfolyamú pénz-
utalványomat s akkor biztos lehet, 
hogy senki el nem lophatja pénzét, s 
be sem csapják, s ha elveszik vagy 
elveszti, ugy bejelentéskor azonnal 
másolatot küldök vagy ön itt kap 8 a 
pénzét arra kifizetik. 

ÉRH?! ÉRTI?! ÉRTI?! 

tudok néhányat, aki midőn be
csapódott s pénzéből kifosztot
ták, azt irta barátjának, s oda
csalta hazugságokkal, hogy ba-

cimzetteknek a legrövidebb idd 
alatt kezeihez juttassam, ez a 
legtöbb esetben sikerült is S 
igen sok ügyfelem a legnagyobb 

rátját-komáját is csapják be, ne- megelégedését fejezte ki. 
• hogy őt kinevessék: hogy Ő buta Több esetben azonban az on* 
volt s lépre ment idegen hirde- rópai postaközlekedés rendetlen 
tésnek. s oly lassú, hogy a pénz csak ké-

Nehánynak pedig az IDE- fedelemmel kerül kifizetésre, ha 
GÉNNÉL sikerült néha ügyét már az utolsó postán van pénz-
rendesen elintézni, de nem ju- utalvány-osztály s van a posta, 
tott az eszükbe s nem gondoliák de a hivatlnoknak pénz nem áll 
meg, hogy nem helyesen csele- rendelkezésére az utalvány kifi-
kednek, amidőn idegennek ad
ják az üzleti hasznot s nem azon 
város s vidék üzletembereinek, 
ahol őket munkával s intézmé
nyeikkel segitették. 

jetésére. Most azonban sikerült 
ezen akadályt is legyőznöm, mert 
ügyfeleim részére egy sokkal 
GYORSABB ÉS BIZTOSABB 
módot vezettem be, mely, az ed-

Ha haza akar utazni, a fődolog, hogy 
útlevele rendben legyen, s az még 
főbb, hogy a hajón helye legyen lefog
lalva, mert ezerszámra vannak olyanok 
New Yorkban, akik dacára a new yor-
ki tons urak Ígéreteinek, ott marad
nak heteken át, mert nincsen a hajón 
h*ly. mert cak mi, régi, megbízható 
ügynökök kapunk a jó hajókon bizo
nyos számú helyeket. Teher s ronda 
hajókra én nem adok el ÜZLETFE
LEIMNEK HAJÓJEGYET MÉG 
PÉNZÉRT SEM! 

Hozassa ki családtagját általunk a 
akkor tudom, hogy, ha csak útlevelet 
kap, kijöhet, s én útlevél megszerzé
sében is mindenkinek nagy segítségére 
lehetek, mert harminc éve tapasztal-
lattal és összeköttetésekkel rendelke
zem, ami másnak nincs, az nekem van, 
én tudok, ők tanulnak. 

CÍMEM 

International Bank 
Főiroda: 

Youngstown, Ohio 
19 North Phelps 

G. V. Hamory Fiókiroda: 
Sharon, Pa. 

State és Dock Stmt 
sarkán 
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