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FELHÍVÁS A YOUNGSTffWN I előtt luiroiü és.fél évvel, az egy-
ÉS KÖRNYÉKÉN LAKÓ ££- !let megalapításakor. Ez egj-rtoöl 

PORMÁTUS TESTVÉRE-
INKHEZ. 

Tisztelt református testvéreim! 
A református B. S. Férfi Egylet 
tagjainak megbízásából hivom fvl 
önöknek figyelmét a mi egyházi 
betegs. egyletünk működésére. — 
Ugy hiszem, nincs oly reformá* 
tus ember, sém nő, aki ne tudná, 
hogy egyházunk tagjai megalapí
tották ugy az egyházi férfi B. S. 
Egyletet, mint az egyházi liöi B. 
& Egyletet.-

Egyházi férfi betegs. egyletünk 
három és fél éve működik. 102 
tűztünk egyletünk kalauza s a 
nagyon " kevesen álltak be a mi 
egyletünkbe. | 

Igaz, mi soha felhívást híW In
téztünk egyeltünk kalauza- s a 
yöungstowni lap által református 
testvéreinkhez, hogy a mi kibon
tott zászlónk alá sorakozzanak, 
mert mi azon meggyőződéssel 
voltunk, hogy kielégítő, ha a lei-

sajnos reánk nézve, mert mi na
gyobb jövőt reméltünk egyletünk 
felvirágzásához, de másrészről 
elég bátran nézünk a jövőbe. Mert 
ha egyletünk sok taggal nem is 
rendelkezik, de anyagilag oly jól 
áll, hogy ha a sors tömeges be
tegséget • hozna iís egyletünk tag
jaira, melytől az ég óvjon meg j nagv családnak. Ha ebbe az cgy-

nyékén élő Teformátu&konuk nem | tai, bogy bármit rs hoz ránk a 
•volna szabid ezeu egyletből ki-1 jövő* de o bizonytalanságnak nem 
maradni'—* *gy léleknek sem, aki i vagyunk Vitéte, segély leKZötá-
c^ak az ő "Vüllásiát szereti vagy \ munkra. 
tiszteli, aki c^ik protestánsnak 
vallja magát, mindnek itt vo],na 
a helye a mi egyházi egyletünk
ben. Nekünk ugy együtt kellene 
munkálkodnunk ebben a mi fele
kezeti egyletünkben, mint egy jó 

bennünket, mibirnánk fedezni a 
betegsegélyt. "< 

Büszkén mutathatunk rá egy
letünk kevés, de lelkes tagjai 
azon munkára, melyet három é$ 
fél év alatt egyletünk végzett. 
Hit ka- fiatal egylet az, mely 170Ö 
dollár vagyonnal dicsekedhet. 

De mi annak örvendenénk, kik 
ma ezen fiatal, de erős egylet 
előhaladásáért harcolunk, hogy 
joly büszkén futathatnánk a mi 
egyletünk taglétszámára is, mint 
anyagi helyeztére. 
;* Azért arra kérem egyletünk tag 
jai nevében a Youngstown és kör
nyékén lakó református testvé-

szibfcriai magyar fogyok,/2 dol
lár pedig az. éhező magyar gyer
mekek javát szolgálja. Komán 
András east youngstowni lakos 

c-Sok családfőről olvassuk a lo- szintén Ixlollárt gyerjoi 
pókban évente, hogy elhalt, sem- kiek számára. 

kész tudatja vagy hirdeti a szó- reinket, sorakozzanak a mi kibon-
székről a gyűlés idejét s egyszer- jtott zászlónk alá, ,hog\ eg^etér-
smind felhívja egyházunk mind- jt essél nr.gyobb számban iolytat-
azon tagjait, kik még egyletünk-1 htissuk a szeretet munkáját. Jöj-
höz nem tartoznak, a hozzánk va- jei,pk, tisztelt református testvé 
ló csatlakozásra. , . 

I)e a múltnak és jelennek ta
pasztalatai megmutatták hogy a 

reim, biztosítsuk önnön magun
kat a jövő esetleges betegségei 
ellen, akár természetes betegség. 

lelkész felhívó szava üres fülekig n^ár a balsors csapása eg\ebkép 
tiirtál. bízón vsága a mi egyletünk- i* bennünket, enyhítsünk 

r L 

nek a taglétszáma, mely majdnem 
annyit számla] most is. mint ez-

!-ogymas baján szeretettel. 
X ekuírk Yoiinggtmvn es kör-
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PÉNZT 
KULD 

Magyarország 
minden részébe 

A legolcsóbb napi árak mellett a 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

X* B. BURGEE, Mgr. 

HOOSIER 
K0NYHA8ZKKK 1:'.N V M KKTFÖLDKKET 

TA IvAl.'lT 

I-

Itt láthatja, mit kap a 
HOOSIER ben 
Külön kiadás nélkft 

Berakott és pászitott végek -
a legiobb munka. 

X HOOSIKR koiiyiianzekivny kaHinet munkája a 
-i/jL lt'hctő lcgíitKmu'bb. Ez nem (sak tetszetőssé 

v v , \teszi, liíiiieiii meghosszabbítja életét jó néhány 
éWíí;' Hoosier szerkezeti összeállítás kizárja a szek-

Sj réuy repedését, törését vagy egyenetlenségét a koiiv-. 
jia güzös levegőjében,és val'tozu hőmérsékletében. 

Jobbpt miüt ,íl m vátoz-
JéÚi mOSt. v' *?* ' ' ' ( r . 1 

The MICHIGAN FURNITURE CO. 

letbc mindannyian beállnánk 
protestáns testvéreink, az isme
retség közelebb hozna bennünket, 
az egymás iránt való tiszteletben 
és szeretetben jobban tudnánk 
munkálkodni egyházunk javáért 
és bármily jó és nemes ügyért és 
ezáltal elkerülhetnénk a széthú
zást és a« egyenetlenséget. 

Már en több ismerősömet fel
kértem személyesen, hogy álljon 
be egyletünkbe. Igaz. hogy kéré
semet kevés siker koronázta, de 
voltak olyanok is, akik csak biz
tattak, hogy majd a jövő gyűlé
sen vagy azután, de reménylem, 
mondták, hogy beállok. lEljott 
azóta 6—10 gyűlés, de még ma 
sem tagjai azon személyek egyle
tünknek. Az ilyen emberekre rá-
illenek a költőnek szavai: Addig 
remélsz, mig a halál meglep.... 

Szintén voltak számosan, akik 
izt felelték ^.hivó szavaimra: mi
nek az olyail egylet? — ha meg
halnék, a csakidom annyit se kap
na belőle utánam, amiből cltemet-
iiétne. Hát vájjon az ilyen gon
dolkozású embpr kit vádol szavai
van ? Azt az egyletet nem, azt 
nem becsmérelheti, és annak tag
jait nem vádolhatja ilyen kifo
gásokkal. hanem önnön magát 
igen. saját magat ítéli el az ilyen 
?mber, mert nagyon sok az olya
noknak száma, akik kis egyletek-
••ől így nvitatkoznaík, de ha ök is 
felkarolnák annak a kis egvlet-
íek az ügyét, ugy, miht a többi 

•'elekezetbeli testvéreik, bizonyára 
lagygvá lehetne tenni azt a kis 
'gvletet, különösen ily nagy vá
mosokban, mint Youngstown is, a 

hol minden felekezetüekből va
gyunk tekintélyes számmal magya 
rok, és ezen emberek, akik azt 
mandják, hogy haláluk után ke-

'veset örökölne a családjuk a kiesi 
egyletből, meggondolhatnák azt 
is. hogy a halálnak csak egyszer 
tartozunk, halni egyszer halunk 
meg, de a betegség hányszor jön 
ránk a jövőben vagy mig élünk4 

azt nem tudjuk, és a kis egylet 
havi 50 centért heti 6 dollár se
gély betegsegélyben részesiti a 
tagját, ép ugy. mint a nagy egy
letek havi $1.75 vagv $2-ért. 

Szintén többek azt állítják, 
nekik van más egyletük vagy na
gyobb egylet, vagy pedig kettő 
is, és nehéz fedezni a sok havidi
ját. Azzal mi is ugy vagyunk, a 
kik ebbe a kis egyletbe tartozunk, 
nekünk is van két-három na
gyobb egyletünk, mégis pártoljuk 
ezt is, mert ezt kétszeres köte
lességünknek tartjuk pártolni: 
Azt pedig nagyon jól tudjuk, 
hogy nehéz fedezni azt a sok ha
vi dijat, de mit tegyünk, tisztelt 

j testvéreim, ez nekünk szent köte-
rességünk, mert ez által a iái csa-
íádunk jövőjét biztosítjuk, mely
nél szentebb kötelességünk nincs 
és nem is lehet éz életben,mint a 
mi szeretteink boldogulásáért küz
denünk. Bizony a mai nehéz meg 
élhetési -viszonyok között egy csa
ládos ember nem tehet annyit 
félre, hogy hosszú betegség alkal
mával \<^gv halála után az ő csa
ládját jtíegóvja a nélkülözéstől, 
hacsak nem ezen az utón, hogy 
több egyletet, szövetséget vagy 
•biztosítást vegyünk magunknak. 
Azért- lehet elitélni olyan embere
ket, akik egyáltalán egylethez 
nem tartoznak, pedig vannak sok 
számosan. Én magam ismerek ilye
neket egy tucatot, itteni családos 
embereket, fiát snég azoknak a 
száma mennyire rug, , kiket nem 
ismerek Voungstownban, hogy 
semmi egylethez nem tartoznak. 
Bizony az ily embereket ha beteg
ség ' éri, szorongatja a félelem, 
ugy őket, mint családjukat, hogy 
vájjon mit hoz rájuk a jövő. Ak
kor fogadja, mihelyt jobban lesz, 
rögtön egyletbe áll, és mikor'job
ban van, szintén elfelejtkezik az 
egyletről. 

Pedig ha biztosítjuk magunkat, 
bizonyára 'még a betegséget is 

j könnyebben viseljük, azon tudat-f 

mi egylethez nem ivartozott, itt 
maradt a családja kétségbeesés 
és nélkülözés között. Kollektálás* 
ból lett eltakarítva vagy a város 
költségén, tie vájjon mi Íven arc-1 

eal megy kollektálni az a koma, 
vagy barát i Irul-pirul, szégyen-
li kimondani, hogy néki komája 
vagy barátja volt az a szerencsét
len megboldogult. Az ilyen em
bert halála után nincs, aki sajnál
ja, nincs, aki jót mondjon utánfi. 

.Még a saját gyerekei is megszó-
lással sújtják* amiért oly nagy 
nyomorban hagyta őket, amiért 
nem tette meg apai kötelességét 
gyerekeivel szemben addig, amíg 
nem volt késő az ifjú embereknek. 

'Jó érzelmű ember -még a végtisz
tesség megadását is elkerüli. 

Azért fordulnak aztán elő oly 
esetek, hogy egyes halottaknak 
nincs ki a koporsóját is feltegye 
n halottas kocsira. A temetésren
dező és a lelkész teszik fel. 

De egyleti taggal nem történik 
igy, mert ott vannak a tagtársai. 
A mi egyletünk is három derék 
tagját vesztette 3 és fél év alatt. 
Mindhárman életüknek delén./ 
gyári szerencsétlenség' folytán 
haltak el, névszerint néhai Ker
tész László, Piros T>ertalan és alig 
nár hete ifj. Kiss István. Réke 
noraikra! Kzen halottaink vir
rasztásán és temtésén meg lehetett 

•lézni a gyászoló közönséget, nem 
volt képes két nagy szoba befo
gadni ar' végtisztességadó gyüleke
zetet. 

Még egyszer felhívom refonná'-
tiis, lutheránu^ és unitárius test
véreinket a munkára, fogjunk 
hozzá egy szívvel és lélekkel, a 
mi egyházi-B'.'S. Egyletünk nagy-
gyá tételéhez. Legyen ennek fi
ókja East Youngstownban, Xiles-
ban és Ilubbardon. Ezt mi na
gyon könnyen ̂ megtehet jük* csak 
egy pár lelkes és kitartó reformá
tus ember akadjon a nevezett há
rom városbarf^frkik velünk együtt 
megbeszélnék a dolgot és a kiin
dulási tervet, és komolyan a mun
kához fognának. Youngstown és 
vidékén a protestánsok száma 
oly nagy, hogyha mindannyian 
emberek és hük együtt felkarol
juk ezen egylet ügyét, ép oly 
nagvgyá tehet^iik,'mint tettük a 
mi egyházú liláit. Tgaz, hogy a 
Nőegylet véleményét ki nem kér
tem, de ugyhiszem megengedik, 

•M)gv így nyilatkozzam, mert men
nél nagyobb az egylet, annál job
ban vonzza aSs ujtagokat magá
hoz, annál nagyobb a bizalom ben
ne. A két egyletnek taglétszáma 
170 körül van, vagyona 8000 dol
lár körül, A férfi egyletbe a be
állási dij 5 dollár. Minden hó 
harmadik vasárnapján tartja köz
gyűlését délután két ódától kezd
ve a templomunk alsó helyiségé
ben. A női egyletnél leszállítot
ták a'beállási,-dijat 3 dollárra 
egy bizonyos idpre. Gyűlését tart 
ja a hó 4-ik vasárnapján délután 
v, órától kezdve a templom iskola-
helyiségében. 

Á ki bővebb felvilágosítást 
Óhajt, írjon nejcem erre a cimre: 
534 Tyndale aye. Szívesen állok 
rendelkezésérc.T^ * 

Akik adakozni akarnak, azok^ 
vigyék, vagy küldjék el1 adoma 
nyaikat akár lapunk, akár pedig 
a Szabadság irodájába.; Minden 
egyes ]>enity a rendeltetési céljá
ra lesz fordítva és nyilvánosan 
nyugtázva lesz a lapokban., 

DR. R. A. DALBEY 

a "magyarság által jól ismert orvos 
visszátért a katonai szolgálatból és 
ismét átvette légi orvosi irodájá

nak vezetését. 

279 East Federal^ Street 
GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ 

BETEGSÉGEKET feV-

Ha az óhazába készül 
VEGYE ÉKSXEKtiT XÁLUXK 

A nagyérdemű közönség tu
domására hozzuk, Ííogy átvet-
tiik a Szabó Károly-féle ékszer
es óra-üzletet. 

V / 
Molnár és Harsányi 

14 R01JIXS0X ÍÍOAT) 

Nagy választék mindenféle ék
szerekben és kitűnő órákban 

Méltányos árak 
Szakértő órajavitás v 

I YOUNGSTOWN 1 MAGYAR 

Bemutatjuk - - -
A TAVASZI KALAP-DIVATOT 

Férfiak és Ifjak számára 
Az m$j divat szelleme mindenütt megtalálható üzletünk 

ben — az uj kalapok formája ós w&ine \kielégiti a legkritiku
sabb izlést is. , ^ 

•Ezeket a, kalapokat szeretik a férfiak. Nem túlzottak — 
és mégis a legújabb divatok tavaszi kalapokban. 

Minden pénztárca tartalmát ki tudjuk, elégíteni. 
Hiábavaló volna megkísérelni a kalapok leírását, % külön

böző formákat és anyagokat -^4iimeghivjuk, hogy Jöjjön el 
és tekintse meg őket, «• '• 

Árak $4.00-t öl $10.00-ig. . , " ; 

M 
Friedman József 
magyar ügyvéd és közjegt\£ó 

202 Stambauch Building, 
az Electric shop felett > 

Youngstown, Ohio. 
A magyarok minden ügyben 
bizalommal forduljanak h' ezá 

KIADÓ. 
2 igen szépen berendezett bú

torozott szoba külön bejárattal, 
villanynyal, fürdőszobával, két 
villamos vonal közvetlen közelé
ben kiadó. Tudakozódni ezen a 
két cimen: Mr. Darázs, 802 Soutli 
ave., vagy a lakáson, 1440 South 
9,ve., Youngstown, O. * 

Influenza 
Ellen a Legjobb Orvoeságot j 

Készíti a I 

I&VOQYSZERTAR. 
CoimnoTu!. 

Kü.iínUeAs-
* piperecLK-

l%K« sósborszeszt 
^OTnorre^ulitor 

l»-ORVOSI RECEPTEK 
mérsékelt árak mellett. 

Csomagokat, Ládákat, 
, Kofferokat küldünk az 

" Q hazábar——n 
Alrik liftiM «wnni, kofferjaikát ne vigyék siagukkal 

New Yorkba, mert a hajóra isakis 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 biztosítási összeget. Az ó-hapába való szállításért az utolsó 
vasúti állomásig csak 15 centet számítunk fontonkint és GARANCIÁT 
VÁLLALUNK AZ ÁRUÉRT. 

A NILESI, GIRARDI É# WARRENI lakolok keressék fal KILES-
BAN, O., a mi Branch Office-unkát (356 East Park Ave., a bank helyi
ségében), ott Mr. KALNAY felveszi a csomagokat* a YOUNGSTOWNI 
és f AST YOUNGSTOWNIAK pedig jöjjenek be a youngstowni iro
dánkba. VIDÉKIEKNEK ÁRJEGYZÉKET INGYEN KÜLDÜNK, HA 
ÍRNAK ÉJHE. Mindenkit becsületesen krawlg&tauk. CMS: 1 

uropean Express & 
Mail Order House 

376 EAST FEOEBAL STREET, YOŰNGSTOWN, 0. 
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A református:^gybazi ^ylet, 
tágjainak megbízásából közlöm-a 
fentieket. 

Szabó P. István, 
az egylet titkárja, 

•fr 1 11 •— 

EGYLETEINK FIGYELMÉBE. 

Az Amerikai Magyar Hirlap 
nyomdájában most két egylet ré
szére készülnek törzskönyvi la
pok, amelyeket szerkesztőnk az 
egyleti igényeknek legmegfele
lőbben állított össze.. Ajánljuk 
a többi egyleteknek, illetve azok 
tisztviselőinek, hogy tekintsék 
meg a mintát a szerkesztőségben, 
mert ha akarnak törzskönyvet és 
pénztári titkári könyvet készíte
ni, ugy most, ha egyszerre csinál
tatják, pénzt takarítanak meg. 

- V 

-I - IEMES ADOKÁNYOK 

Ben de <itvi>rgy east youngstowni 
íaku.s 7 dollárt adott jótékonv-
eélra, amely összegből-5 dollár a 
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H U S V E T  
Már csak alig 4 hét 

üt várjon az utolsó percig, hanem rendel Jé meg hitevéti öltönyéi ^ 

se? £3 MÁR MOST 
^ íeljes felelősség vállalása molett oly div ^tu ruiiát készítünk, mint azt ön akarja. Ha 

nfnes megelégedve, pénzét visszaadjuk. Árak: $35 és feljebb. y 

Hat év óta dolgozunk' Youngstownban és ez alatt az idő alatt bebizonyítottuk, hogy be
csületes és megbízható szabók vagyunk. j- V 

National ünlors 
ITS and OVERCOATS MADE ,TQ MEASURf | 

1 1 1  W E ^ T  F E D E R A L  S T R E E T  í  Í  

9ra«cb^».lA Youngstown, Cleveland, Detroit, Toledo. AJOTMU 
SUurt Liverpool mad other ettfM. 
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