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A TOUNaSTOWMl 
|JTAR EGYLETEK 

ÉS KÖRNYÉKI MA-
ÉS EGYHÁZAK ÁL

LANDÓ KAOYBIZOTTSAOA 
tí ••• Y- •> -: ' 

A n«tfybiíoMná£ gytil£*«it. osí>trr4-»*«M* 
• tifítikar hivjft ejrybf. Tisatikar *x 1920. 
év**: Elnök TTahodtaJs Gusutfty, nlelnftkók: 
IIorvAth István és 'BaUnkó Oyörgy, titk&r 
Nemínyi Miklós, pénztárnok JToffer AndtAs, 
pénztári ellenGr OAressy S&ndor. A najr?-
buottsi^ köt«>l#kébf m kii vetkező e*yhA2»k 
é« egyletek tartóinak: Ssent István róm. 
kfttholiku' Pffyh&z, Református myh&z, S**rit 
Oyfírgy giir. "kath, offyhűa, Verhovay egylet 
108 ik fiókja,1 Szt. István egy\rt. Reformat*)* 
Férfi Egylet, Református Nui Egylet, Kos
suth Köímüví»lődíRÍ Egylet, Magyar Beteg-
logílyíó Egylet, a Benwoodi Szüas Mária 
Egylet 4-ik fiókja East Youngstownban, a 
Petfifi Sándor Egylet East Young*townban. 

*WWOS*<*WWI MAGYAR ssfobmátvs 
bgyházi nöi beteoseoélyzö egylet 

Alakult 191 ? október 14-fn. 
Disíelnök Oerenday Lás*16ní, elníik Meny-

hfrt Júnosné, alelnölc Kolo2Rvfiry .Tózsefnt', 
jegyző 0 őre hí Sántlorné, pínztárifbk ^er-
rzegh AndHunó, ellenőr Patkanóezy János-
né, beteglátogatók: a hegyen Nvmeth Pe-
rencné és ifj. Batary Andrásní, a Brier 
Hillen Jakab Istvűnnú, a South Sideon: 
Vaskó Jánonnú, Szabó P. Istvánná ís Zsurki 
Istvánná, Eas^ Youngstownban: Boda Isti* 
vánné fa özvegy Szilágyi Clyiirgyntf, pén7> 
ügyi bizottság: Bartlia Pótomé, Juhász Pé-
térné és Belenssky Jézsefné, hivatalos or
vos dr. Püzy Pál, 403 Home Savings Bank 

A TommsTowifí SZEHT tstváw KI-
RÁLYROL ELNEVEZETT ROM. ÉS GÖR. 
KATH. TEMPLOMI ÉS BETEGSEGÉLYZÖ 

EGYLET 
' AlapttHtett 1901 augusztus ífi-én 

Elnök Balaskó György, alelnök Ha
bodász Gusztáv, jegyző Demjén Lajos (819V4 
South ave., kihez minden az egyletet ér
deklő levél küldendő), pénztárnok Czene 
Gábor, pénzügyi titkár Osenteries Pál, be-
teglátogatú ellenőr Balaskó György, 11 Queen 
street (untomatikus telefon ssám 77415), 
kinek a betegség bejelentendő. 

Bizottsági tagok: Orosz István, Kalóczi 
János, Kuti Gáborné, Neményi Miklós, 

Zászlótartók: Amerikainál Hoehvart Já
nos, Kalóczi János, a magyarnál Valter Já
nos. 

Nagybizottsági tagok: TTabod&sz Gusztáv, 
Kish Andrásné, Czene Gábor, Horváth Ist
ván. Trusteek: Balaskó György, Hoehvart 
Ignác, Benish András. Ifjúsági asztal ke
lőtök : Benish András, Darázs Frigyes. 

Hivatalos orvos: Dr. Fttzy Pál, 403 Home 
Savings Bank. 

Rendfentartók rniadon (yttiéson '^clneve-
zendők. ' 

GyiiK'seit tartja minden hfl elsrf va-
B^raapján a Kossuth Közművelődési Egye
sület termében, 124 E. Federal at., délután 
2 érától keedva. 

YOŰNGÍÍTOWHI REFORMÁTUS EGYHÁZI i Az egylet célja a ptwyar társadalmi ílet 
TÍRPI BETEBSEGÉI.YZO EGYLET 1 fejlesztAne, taglalnak szórakoztatása #s a 

I nvagyur nyelv fejlosztése és mogóvásik Tart SlBók Sebók Gábor, nlelnok Géressi Sán
dor, titkár Szubo I'. István <,SÍU Tyndale 
av<\). pénztárnok Gone* Gyula, pémt/iri el 
lenőr Dicső B. István, beteglátogató Inztilmi 
férfiak: a begyen Molnár István, hatház: 
Rzadai Benjámin. South Side: DóVa Sán
dor, Haselton és Edgewood st.: Bernát 
Oreszt, Kast Yoiin-ístownlíftn Bftnyá<*ski Já
nos. Xas;ybizott*ftKÍ tagok: Göncz Gyula, 
Belefiszki János, Dicső R. István. Zászló
tartó Dankó István. 

Minden bct#g tag ^öielcs azon kcrtilet-
keli bisalmi férfiúnak a betegségét bejelen
teni. Beteglátogatás kötelező tnindfen tagra. 

Trustee tagok: ITankó M. Gyula, Tíelensi-
ky János, Molnár István, Ptilep Alenyliért 
Menyhórtá Jnos. 

Az egylet rendes havi gyűléseit az cgyh&í 
gyüléstermében tartja a hó első szombatján 
este fél »yolc ftrátől k esdve. 

YOÜSÖSfö^m MAGYAH EETEGSEGÉLY-
ZÖ EGYLET 

Elnök: Mecsei András, alelnök: Atolnár 
István, titkár: Menyhért. János (741 Ma-
honing ave.), pénztárno'k',! Sebők Gábor, 
pénztári ellenőr: Kiss Tslván, számvizsgá
lók: Oláh György, Erdei András^s Kopesó 
Mihály, bizalmi tagok Stceltonfian: Fűzi 
Bertalan és Kovács Jánosné, a hatházon: 
D. Varga JánoR és Oláh Györgyné, a South 
Sideon: Szakács Lajos és Gecse Sándorné. 
Nagybizottsági tagok: Géressy Sándorné és 
Monúr Istváif. A rendfentartókat az elnök 
->evezi ki mind(>n gyűlésen. *' 

A VERHOVAY SEGÉLYEGYLET IM-ÜI 
FIÓKJA, YOUNGSTOWN, O. 

, Alakult 1908 október 10-én 
Slnük Dcbroczki András, alelnök ' • 

József, -titkár Hofer. András, 710 John st, 
kilicz az egyletet érdeklő levelek külden
dők, jegyző Nagy József, pjjAztárnok IC 
luezki János, pínztári ellenőr Bodzás 
nos, 3 tagu bizottság: Menyhért János, B -
log Balázs és Lengyel Péter. Beteglátoga
tók: a xteeltoni kerületben Borsodi Jám > 
és Hajdú Pál, South Sideon Németh Feren-
Dóka Sándor és Gregosits József, Polar 1 
avenuen és Lansingvilleben Takács Jánc. 
Albert Street és vidékéa Nagy József, W-
son avennen és TTaseltonban D. Kovács Fe
renc, East Youngstownban Tamás Andrá". 
Betcglátogatói ellenőrzéssel a titkár bisatoit 
meg. Zászlóvivők: Sebő Lajos és Farkit : 
Péter. Nagybizottsági tagok: Nagy Józse", 
Turner Júesef, Gregosits József és H^jdu 
Pál. /  

G.viUéseit tartja minden hó második v»' 
sárnapján délufán 2 órakor a Mahoning 
avenuei mag>ar református templom alatti 
gyűlésteremben. 

népies felolvasásokat és tervbe van véve 
angol iskola nyilára is. "Ar egylet helyisége 
nyitja minden este a tagok ríoeére. Konlv-
tárha.^ználat és egyéb szórakozások állanak 
a tagok rendelkezésére. 

Tagsági dij férfiaknak $1.75 negyed, fen-
kínt, nőknek $1.00 negyedévenkint. Beál
lási dij férfiaknak $2.00. nőknek $$1.00, ír 
a rendes negyedévi lagsági dij. Azok a ta
gok, a Vik tagsági dijaikat a rendes ne
gyedévi gyUlésoken fizetik be, minden ne
gyedévben 2.1 cent kedvezményben részesül
nek. • 

E. YOUNGSTOWN, a 

VERHOVAY SEGÉLYEGYLET 321-1K 
FIÓKJA, EAST YOUNGSTOWN, O. 

Alakult 1910 szeptember 1-óu. 
fütyüléseit tartja minden hónap 2-ik vasárnap 

• . ján. a Grow, hallban. P. Ó. Box 72.6. 
Elnök Tomcsányi Géza, alelnök Les-

nyánszky Tstván, titkár Embpr Kálmán, 
pénztárnok Drinko János, pénzt ri ellenőr 
Babies Ferenc, bizottsgi t.agftk: Fedő Tst
ván. Kelemen Gvorgy és Bauer l-crenc. Be
teglátogatók: ozvetry Varga Cmhorne és Gu
lyás 9iaon<. Ajtoőr ftudís MiMly. t 

AZ ÉASf 'YÓTJNGStO^mi I. PETŐFI 
SÁNDOR MAGYAR BETEGSEGÉLYZÖ 

EGYLET 
Elnök^Tomori István, alelnök Födő Ist

ván, titkár Tóth Lajos, címe: P.' O. B. 
60, East Youngstown, G„ jegyző Korodi Jó 
ssef, pénztárnok Kiss Sámuel, pénztári el
lenőr Lukovs/.ky Pál, trusteek: Tóth L»jos 
ós Kiss Miklós. Beteglátogatók. East 
Youngstownban Kelemen György és Sági Ig
nác, Ilaseltonban Kaposi András. Hármas 
bizottság: Bende György, Horváth József 
«5« Kelemen Pál. Ajtóőrök: Vékás Mihály 
és Bende Györgjr. Zászlótartók (magyar) 
Horváth János, Oseli Mihály, (amerikai) 
Sági Tgnác ős Boros Ferenc. Póttagok: Ito-
mún András^ Nagy Ignác és Ilajdu Kál
mán. » 
, Gyűléseit tartja ül Crow hallbafc minden hó 
negyedik vasárnapján délután 2 '.rukor. 

YOÜNGSTOWNI KOSSUTH KÖZMŰVELŐ
DÉSI EGYESÜLET. 

Gyűléseit tartja minden negyedév első va
sárnapján .& 124 East Federal Streeten 

levő saját helyiségében. 
$lnök Molnár Mihály, alelnök Géresi Sán

dor, titkár jNemónyi ^vliklóR, pénztárnok1 

Péli Ferenc, háznagy: (betöltetlen.) 
Választmányi tagok: Balaskó György, Ga-

Ifyi János, Nehry Gábor, Buckey Károly, 
Bo(fdány Gábor, id. Molnár János. 

A BENWOODI. W. ^A., SZŰZ MÁRIA 
MAGYAROK PÁTRONÁJA ROM. ÉS GÖR. 
KATH. I. MAGYAR BETEGSEGÉLYZÖ 
££YLET SAST YOUNGSl'OWNl i-IK 

FIÓKJA 
Etniik liUkovszkv l'ál, alelnök Gazdik Jó

zsef, jegyző Pejkó Vince, titkár Feht>r Já
nos, pénztárnok, Nagy Ignác, pzámvizsgáló 
Pitlik János, pénztári ellenőr (még betöl
tetlen), titkári ellenőr Lukovszky Kálmán, 
beteglátogatók, Bistvncz Mihály. 117 Reed 
ave., Majoros Tstván, 106 Adam street és 
Puli József, 177 12t-h Kt. Ajtóőrök Korcs-
mors János és id. Lctoha Antal, bizottsági 
tagok: Bordás János, Gazsó József és Paj-
tok Miklós, zászlótartók Sztankú József és 
Kranyiczky Ferenc (magyar), Ambruskó 
Ferenc és Gazsó József (amerikai). Egy
leti gazda: Varga Gábori 

Gyűléseit tartja mindéig hó első vasár
napján a Orow-féle hallban. 

mmm IjtWi 

NAGY 
MAGOK -:= 

KIÁRUSÍTÁS 
MAQOK MAGOK 
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• ELADÓ 
$1200 készpénz vagy havi tör

lesztésre 2 szobás ház. Kőalap. 
Lot 50x200. Kérdezősködhetik 
az 1121 East Madison avenu alatti 
&roszeriben vafry a tulajdonosnál 
levál u*ján. W. F. Nehf, 21 N. 
L» SaUe street, Chicago, 111. 

Feladjuk üzletünket. Ezért kiárusítjuk nagy raktárun- Jf 
kat mindenféle virág, vetemény és egyéb magvakban. Mélyen | 
!>«!F.állitott árak. Most az alkalom, hogy kertje részére a i 
szükséges magvakat féláron beszerezze. Mind kipróbált (esi- I 
raképes) áru. | 

M. Goodman & Son | 
4 139 EAST FEDERAL STREET | 

Youngstown, Ohio J 

l!iüllil!!li!!ll]!!l!llllll!li!illlllllllil!l!!!|p' 

Főt. Kovács Kálmán, McKees-! 
port, Pa. Tévotlni nu'-ltr^f ilí, ; 

I szerkesztőnk , 4trendezett (s^U I 
katholikua) vattési viszonyok kii- ( 
zött £1," tta mngyatsáp-át t's u j 
nemzet «'rd«k^t mindig előbbre j 
helyezi vallásánilu . A vak fele j 
kezeli diih felkeltése és a maj?v;» 
i'ok epvoiértésének megbontása 
felekezeli pryülölet uUnl elit élen
dő és "fejedelmi" plébános urunk j 
is jobbrin tenné, ha szögre akasz- j 
lan» vagy ftlesnkiiH egy sötét zár- j 
kába gyűlölőiét, a reformátusok j 
és zsirlók elle^ Mi nem ellen- j 
ziink egy Kfttholikus Népszövet- j 

séjijet, sem pedig Református ! 
vagy Jjsidó Szövetséget addig, | 
mlg azok saját felekezeteik kö
zött vallásos irányban fejlesztik 
afc egyetértést.5 De kiilön-kiilön 
ogvik sem mentheti meg a, hazát, 
egyik som tehet szolgálatot av
val, hogy a másik ellen uszfjfc. A 
nemzeti érdekeket kell, hogy tá
mogassa mind a három szövetség 
(ha ugyan van ilyeny. A magyar 
ueinzet, és tessék itt jól megérte
ni, a MAGYAR NEMZET és nem 
i^magyar kormány érdekeit, pe-
diür az AMERTKAT MAGYAR 
SZÖVETSÉG, az amerikai ma
gyarságnak a felekezeti harcok 
felett álló erkölesi testülete, van 
hivatva megvédeni és ha annak 
munkájához plébános ur elvakult 
sága miatt nem akar hozzájáruf-
ni, ugy legalább is elvárhatjuk 
ízt, hogy ne akadályozza annak 
munkáját és nem igyekszik a jö-
'ríU)en is viszályt szítani a ma
gyarság között. * 

Még egyet plébáíioa nru^ik. 
\zt hisszük, hogy fején találjuk 

n szöget, amikor nyilvánosan is 
meg merjük irnl hogy psak azért 
kell a Népszövetség oly nasrvon. 
merti plébános ur a FŐELNÖK. 
ha véletlenül az Amerikai £Ma-
cryar Szövetségnek volna a főel-
TiÖke, ugy talán máskép állana a 
dolog. Szerkesztőnk Washing- j 
toriban nem mondott kortes be- I 
szedet, hanem egyszerűen elmon- j 
dotta azt, amivel őt mint kikül- i 

dÖttet a younürstowni magyar ! 
egyletek és egyházak nagybizott- ] 
sága, amelynek tágjai sorában 
a katholiktts és görög-katholikus 

'ryház és a kritholikus egyletek 
is helyet foglalnak, megbízta. A 
washingtoni iácidens, amelyet 
nlébános ur nagyméretű tapin-
tatlansága idézett fel és az ott 
-irra nyomban megadott válasz, a 
melyet uemcsak zsidók és refor
mátusok, haneni 'katholikiisok, sőt 
azok plébánosai is mecradtak, szol 
váljanak intelmül Kovács főurunk 
"qk. Még nem késő, szolgál ink 
^sryütt a macrvar nemzeti érdeket 
é«t amellett viff.vük előbbre az 
M*asi keresztényi eszméket. A 
Krjsrtus szerptete és'nem a Sátán 
n^rKi^v^jp vezesse agyunkat és szi

vünket; 

MAGYAROK, - BESZELGESSUNK!!: 
.  ,  1  . . .  
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UNTKOR! bísííl^etésfinktwn HJílentetteni, hog!P ftí *wy<>tlen Mítfta módja ft pénsküldés-
nek a csekk utján való küldés és mivel nemcsak mondani, hanem bizonyítani is sze
retek, bemutatok itt két fényképmásolatot, ami bebizonyítja, hogy 
zik az óhazába, annak nincs baja sem az utazással, sem a pénzével. ^ 

llascik S te fán haseltoni lakos ezen év január hó 25-ik napján uta2ott általam az óhazába, vá-
^ sárólt nálam egy csekket 17,000 cseh koronáról. Ez az a csekk; 
i • s • 
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ÍNTERNATlOfi^L BANK 
a. Vw WAMORy 

Amint látjátok, 1920 január 25-én lett vált va Stefán Ilascik névre, srventeenthousand, vagy
is tizenhétezer koronáról a Kosicka Uverna Banka, vagyis a Kassai Hitelbankra kiállítva. 

Ilascik ugyanaznap vonatra ült és New Yorkból hazavitorlázott január 27-én. Eperjesre 
utazott, mert hát Ilascik barátunk odavaló. Gond nélkül utazott, mert nent kellett félnie attól, 
hogy pénzét ellopják, mert készpénzt nem vitt m agával, csak ezt a csekket. Vigan ment as Eper
jesi Takarékpénztárba, ahol aláíratták vele a h átlapján a csekket és kifizették a 17,000 koronát. 

'-y&w "-wr^ ^ *"• 
-w * s-t*-; - ^ ̂  ^ yf" ̂  I ̂  

ÍémíMI 

Ez a másik oldala ugyanazon csekknek. Láthatjátok, hogy ott ragyog Stefán Ilascik bará
tunk aláírása* alatta, pedig ae Eperje» Takarék pénat^r hivataios pecsétje m » pénatárnokok alá
írása. . v '• 
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PEOPLED PEOPLE'S ECONOMY 
JOBB CIPŐK 

KEVESEBB PÉNZÉRT 

A LEGJOBB MINŐDÉ-, 
Otí LÁBBKLIK 

MÉLTÁNYOS ÁRON s3H0E STORES 

Január 25-én indult útnak Ilascik S efán Youngstownból és februáx 27-én 
már felkezelte a 17000 koronát a tőlem vásárolt csekk ellenében.-

EZ A LEGJOBB BIZONYÍTÉKA ANNAK, HOGY AKI ÁLTALAM UTA
ZIK HAZA, MINDEN BAJ ÉS VESZEDELEM NÉLKÜL Á LEGRÖVIDEBB 
IDŐ ALATT HAZÁJÁBA ÉR. 

AKI TŐLEM CSEKKET VÁSÁROL akár hazaküldés céljából, akár pedig 
azért, hogy pénzét magával vigye, ANN ftNK NEM KELL HÓNAPOKIG VÁR
NI, MIG A PÉNZT KIFIZETIK, VAGY'ATTÓL FÉLNI, HOGY A PÉNZÉT 
ELRABOLJÁK, mert , 

;i A Tőlem Vásárolt Csekkeket .-T 

"I 
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Égy Alkalmi Vételünk Lehetővé Teszi, 
hogy egynehány rendkívüli cipő-értéket ajánljunk. Olvassa el az alábbi árakat. 

Magyarország Minden Bankja' 
; , 'AZONNAL KIFIZETI 

a ^ 

EXTBA SPECIAL! Kitűnő értékek férfiak cipőiben és félcipőiben. Maha 
gony. barna, fekete, vici kid és gunmetal, angol vagy széles orra és Bliicher mintájú 
divatok. 
ban. Valódi 

Oxfordok mahagony, barija vajfy guniuetal an^Jos,, va^' Grogm' divat-
li $11 és $l£_os értékek, rendkiviii árak * 4k7 QA 

Nők orosz lakk gidabör füzös cipői, angol orr és Lajos,: 
sarok, hosszú alszár, — ezek egyenesen a gyárból jöttek, ren-
des áruk $12-től $lí)-ig. Nagyságák 2%-től 8*ig, d»|? AA, 
hárma A-ól C-ig, rendkívüli áron 

Nők Oxfordjai és kivágott eipői, bárány, orosz és kid fe„ 
kete vagy borjú lakk, szürke és fekete gidabőr. Lajos, kubai 
vagy katonai sarkok — fekete lakk, 2 .gombos, Colonial fél
cipők. Kivágott cipők serdülő leányoknak, erős sarkokkal. 
Megérnek $8-t. MinfUm nagyságban. RendkiviHi 00 

Gyermekek egyszerű és díszes cipőibőlnagj-- Hzállitmány 
érkezett tavaszra. Barna, fekete, egyszerű és diszes szárú 
cipők, 5-től 8-as nagyságban. Ezeknek a cipőknek rondeB ára 
#5, d« a nagv bevásárlásra való tekintettel áruk csak " -

$1.00, $1.69 41.91 * $2.39 -

Kfyzorma áruk ét árak mindkét 
tirMbtti 

i&o WXST wmw**L SnUBST 
ííl ült nBDEBAL STREBT 

•!: 

meleg idők beálltával igen sokan akarnak hazautazni, * nyári hónapokban annyi less az ^ 
utasok száma, hogy ha már most nem intézkednek hely miatt, akkor hónapokat fognak várni New *' 
Yorkban. 

Ha az iv bármelyik hónapjában is utazna, már most tegye meg a lépéséket ŝ foglaljon le 
helyet nálam és akkor biztos lehet, hogy azon a napon fog utazni, amelyikre megvaltja a jegyet. 

Fiam intézkedni fog, hogy az óhazában való megérkezéskor ne legyen semmi kellemetlensé
ge, mert ő minden kikötőben irodát fog létesite ni, és az utasok, akik nálam utaznak haza, meg
kapják a hazai irodáimnak alcímeit ée akkor nam kell félni, hogy a kuffer elvész vagy pénzé
től megrabolják. 
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Ha nem volt eddig, legyen most pártolá bar&tja a ^ 
• LEGJOBB, 

LEGBIZTOSABB;-
LEGBECSÜLETESEBB 

, BANKÁRNAK 
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f. Férfiak Geo. F. Johnson védjegyű munkás cipői, feketében 
"$s barnában erősen varva, porinentesitő nyelv, igen 
tortái cipő^ melynek rmdps ára $6.00, amt 

TEKINTET NÉLKÜL AZ 
ÁRRA, SEHOL SEM f 

VEHET JOBB CIPŐKET «i 
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Egyforma áruk és árak mindkét 
üzletben N. 

980 WEST FEDERAL *TKEEÍP 
221 EAST FEDERAX* StttEET 
lenjén abb^ amelyJűMebb tfik 

INTERNATIONAL 
u * t, 

Aharon, Youngs town, Ohio 
S 19 North Phelps St. Hook Street sarkán ' 
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