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Hirek a Sz. István Egyház köréből 
Keresztelés. Margit, Radóczy 

litván és Hermann Katalin leá-
. nya, szül. szeptember 8. Keresz
telték szeptember 18. Ker^s^t-
jBíülök: Laboda István és nejev ( 

Az orgona-alap $944-t tesz ki. 
Franczovszky Dániel és B. Tóth 
József gyűjtése Steeltonon: Her-
deg János és neje $2, Péter Já
nos és neje $5, Csernai Lajos és ne
je $5, Timár Viktor és neje $5, 
Nelepka János és neje $5, Márton 
'Jfcnos és neje $5, Gyetko József 
45, Kiss Károly és neje $5, Ba
log József és neje $5, Pék And
rás és neje 25, id. Balaskó György 
és neje $2, Bodolai István éé néje 
$1, Boncz János és neje $2, Dur-
da Mihály és neje 50c, Palkó Já
nos és neje 50c, Yaskó András és 
neje $1, Bundás Bertalanné $4, 
Bozsnoki Simon $5, Fetzer János 
és neje $5, ifj. Kaluczky Sándor 
és neje $2, Kollár Ferenc és neje 
*1, Sándor Ferenc és neje $J, ifj. 
Galambossy György és neje $2, 
B, Tóth Lajos és nejé $3, Hugler 
S^erenc és neje $2, özv. Németh 
György né $5, Haluska József és 
neje $2, Jurkó János és neje $1, 
Mezei Ádám és neje $5, Mezey 
István és neje, $5, Pintér György 
és neje $5, "Blaskó András és neje 
$5, Hamza András és neje $5, ö$v. 

-Madácsi Jánosné $5,' Tödor Jfápos-. 
né $1, Mezei Lajosné $1, Kasza 
Károly és neje $1, Orosz Sándor 
és neje $5, Orosz Mihály és neje 
$5, Ktirucz János és neje $5, özv. 
Henezel'v-Jánosné $5, Hűrnyák 
György1 $5, -Kalapos György $5, 
Babinszky Józse|.;$2, Pócos Antal 
•2.00. 

löknek, ha í gyermekeik elma
radnak akár vasárnap a temp
lomból, .akár pedig szombaton a 
tanitásról. Mert előfordulhat az 
eset, hogy a szülő elküldi gyer
mekét . vásárnap fl, tefhplomfea, 
vagy pedig szpmbaton á tanitásra, 
de az nem jő el, hanem ehelyett 
mégy halászni Vagy labdázni iiptás, 
hasonló szőrű pajtásokkal. Á vi^ 
lágnak megújhodásra és mintegy 
újjászületésre van szüksége. En
nek a megújhodásnak és újjászü
letésnek azonban belülről a lélekr 
bői kell kiindulni. Azt pedig lát
juk, hogy a tudás nem tette job
bá a világot, de rettentő gonosz-
szá. Tehát hamisság az az állitás, 
hogy csak. tanuljunk és isftieretété 
kel töltsük meg fejünket, lelkün
ket pedig hagyjuk üresen. Az 
emberiséget nem a tudás, de áz is
teni hit fogja jobbá és nemessé 
tenni. Isteni hittel töltsük meg 
tehát a gyermekek lelkét, ha azt 
akarjuk elérni, hogy a jövő vi
lág jrobb legyen, mint a miénk, a 
lively tele vall tudással é£ mégis 
határtalanul sok benne a göüosz 
ság. -

presbyteriánus templomban. A 
szigorúan & család körében meg
tartott esküvőn Kövesdy Katalin 
s Vékássy László szerepeltek mint 
tanuk. Az egyházi szertartást 
az uj f)ár lakásán családi vacsora 
követte. 

REFORMÁTUS FÉRFI EGYLET 

Miután az orgona-alapíl 
ilyen szép összeg* van együtt, a 
plébános hétfőn 8 orgonaépitő 
et'ííhez küldött felhívást, hogy 
küldjenek be ajánlatokat, hogy 
mennyiért lennének hajlandók 
áaaegépiteni egy orgonát, mely 
jpaegfelelne a Szt. István templom 
|»éreteinek;. Ugyanis a templom 
Wéretei szabják megfáz oj-gona 
nagyságát. Ila ezek megérkez
nek, rögtön tudatni fogom a hí
vekkel, h»gy mennyibe fog kerül
ni a Szt. István templom orgoná
ja és hogy mennyi pénzre lesz 
még szükség, hogy meglegyen az 
Összes szükséges pénz, melybe ke
rülni fog az orgona. 
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Hirek a ref. egyház 
Lelkész: Geren/lay L/lszló. Ma-
honing Ave. Telefon Bell 142, Autó* 
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 .Dakota St. Tolefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Avf. Telefonjai, 
mint a lelkészé. 

NŐI EGYLET 

om a ref.1 egyházi; fjérfi 
bs. egylet. tagjaival, hogy egyle
tünk folyó hó l#-én tartotta ren
des havi .közgyűlését. Fontos 
ügyek tárgyalva nem voltak, csak
is a havi dijak beszedve, mely 
cképeii folyt le,? 
Havidíj Bzepteiftber hó

ban $ 45.50 
Augusztus havi áthozat 1881.94 
Szeptember hóban összes 

bevétel 1927.44 
Szeptember ba^i kiadás 8.00 

"Maradvány $1919.44 
3-ik negyedévi számadás: 

Bevétel ' 
Félévi áthozat $18^5.54 
Julius havi bsvétel 58.75 
Augusztus havi jDevétÜ 46.50 
Szeptember havi "bevétel 45.50 

3. negyedévi bevétel $1976.29 
3. negyedévi kiadás: 

Julius hóban $ ,2.60 
Augusztus hóban > • , 46.25 
Szeptember hóban ( 8.00 

, A III. István templom 10 évM 
ife a Szt. István hitközség 15 éves 
jübileuma. Most október 31-én 
lesz 15 éve, hogy megalakult a 
Szt. István hitközség és ugyan
csak akkor lesz 10 éve, hogy meg
áldották a Szt. István templomot 
az akkor Youngstown és vidékén 
élő katholikus magyarság nagy 
örömére. Illő és méltó, hogy most 
jnegeml,ékezzünk ezekről az ese-
iményekröl, amikor elérkeztünk a 
15 éves illetve 10 éves határkő
höz. A plébános gondoskodni 
fog, hogy október 31-én, mely va
sárnapra esik, legyen méltó egy
házi ünnep a tomplomban. Ami 
az ünepély világi részét illeti an
nak rendezését a hívekre bizza. 
Vasárnap egybegyűlt a Kossuth 
Kör kistermében néhány lelkes hi
vő, a ki hajlandó kezébé vénüi 
ezt az ügyet és bizottsággá #ala-
kult meg, amelybe másokat is kí
ván belevonni és pedig ugy fér
fiakat, mint nőket és hozzá fog 
látni á munkához. A terv az, 
hogy október 31-én este lenne 
nagy bankett a Kossuth Kör nagy 
termében. A jövő vasárnap dél
után lesz újból értekezlet a Kos
suth Kör kistermében. (Jélután 3 
órakor. 

^ s 

SáMm-'-'^ból és 
fe szülőket, hofl^ szemmel tartsák 

"gyermekeiket, különösen a fiu
kat, hogy vasárnap ne menjenek 

% el csavarogni, hanem jöjjenelc a 
* templomba, úgyszintén, hogy a 

gyermekek, kiknek első gyóná-
teukhoz és álodzásukhoz kell já
rulni, pontosan 10-kor délelőtt je^ 
lenjenek meg az oktatáson min-

' rjden szombaton. A mult szom1-
,^$>aton volt vagy 50 gyermek, ezeM" 

járjanak tehát pontosan. Külön-
."ien a plébános ̂ nyomat mostíOOO 
. jdarab levelező lapot arra a eél* 

ért#»tést küldjön & s*ü-

' ín '"J Á • 

Felhívom a ref. egyházi női bs. 
egylet tagjainak figyelmét arra, 
hogy folyó hó 26-án, vagyis a 
ránk következő vasárnap fogja 
egyletünk rendes havi közgyűlé
sét tartani, erre a gyűlésre tart
sa kötelességének minden tag 
megjelenni, mert a mely tag 
meg nem jelen, 50 centig lesz 
büntetve. Most fogttnk a felett 
dönteni, vájjon csatlkozzunk-e a 
j^rfi egylethez, vagy sem. Erre 
a fontos határozatra minden egyes 
tag köteles szavazatát leadni, 
azért kérem a tisztelt noi tagtest
véreimet, hogy egyletünk ezen 
nehéz feladatát sZiVüköfl visel
jék, mert egy pár nő el nem dönt
heti. 

Akik a havidijaikat előre befi
zették, azok is jöjjenek el a jövő 
gyűlésre. A büntetéstől csakis 
azok lesznek mentesek, akik be 
fogják tudni bizonyítani, hogy be
tegség vagy más küÜönös nagy 
okok miatt nem jelenhettek meg 
a gyűlésen. De a szavazatukat 
ezek is küldjék fel ismerőseik ál
tal. írják fel egy kis cédulára, 
akarják-e a csatlakozást vagy 
nem. A cédulát irják alá. 

Tisztelt tagtestvéreim, itÍP az 
idejé, hogy e felett a fontos kér
dés felett döntsünk már egyszer, 
mert az év vége felé járunk és ha 
csatlakozni akarunk, még sok 
munka vár reánk, nekünk is, a 
férfiegyletnek is alapszabálymódo 
sitókat kell kiválasztani a tagok 
közül, és ha azok készek lesznek 
az alapszabály módosítással, azt 
még fel kell olvasni ugy a női, 
mint a férfi egylet gyűlésein jó
váhagyás végett. Aztán uj alap
szabályt nyomatni, ha azt akar
juk, hogy egyletünk jobban vi
rágozzék, eresebb legyen, hogy uj 
tagokat egyletünkbe jobban vonz
zon a bizalom által sorainkba, így 
akkor a csatlakozást meg kell ten
nünk. Mennél nagyobb az egylet, 
annál nagyobb a^tagok bizalma 
iránta és annál jobban vonzza az 
uj tagokat magához. 

Géressi Sándorul, titkár. 

3. negyedévi összes kiadás $56.85 
így tehát szeptember hóban az 

egylet vagyona $1919-44., 
Mindazon tagtestvéreink, kik 

augusztus hóban függesztve vol
tak, hátralékaikat fedezték é& 
igy törlésre nem került a sor. 

Szeptember^ hóban szintén füg-
gesztetett 3 havi hátralék miatt 
5 tag. Névszerint Bődi. Lajos, 
Göncz Mihály, Szabó Pál, Varga 
János és Kovács Péter. Ezen fel
függesztett tagtestvéreinket ké
rem egyletünk nevében, hogy 
egyletünk október havi rendes 
gyűlésén el ne felejtsék hátralé
kukat fedezni, mert máskülönben 
az alapszabály értelmében kény
telenek leszünk neveiket ^örülni az 
egyletbél. ^ 

Szabó P. István, titkár. 

East Youngstown 
ANGOL TANÍTÁS 

East Youngstown városa hítáW 
csak tizedrésze Youngstownnak, 
mégis egyes dolgokban lefőzi ha-
iskolákra, East Youngstown 
townnak alig van pénze a rendes 
iskolák fentartására, E'ast Youngs 
pedig még a sok bevándorolt an
gol nyelven való taníttatásáról is 
gondoskodik. 

Az idén a nyilvános iskolákban' 
lesz angol tanítás állami felügye
let alatt és az iskolaszék költsé
gén. A nyilvános iskolában ren
des tanitók tanítják majd a be
vándoroltat az ország nyelvére. 

Az angol esti iskola október 1-
én nyílik meg a Gordon iskolá
ban. Beméljük, hogy honfitár
saink igénybe veszik az iskolát, a 
mely íhgyenes és azon lesznek, 
hog}- fogadott hazájuk nyelvét 
legalább valamennyire elsajátít
sák. Ezzel csak maguknak tesz
nek szolgálatot és segítik mago
kat előhaladáshoz és jobb megél
hetéshez. 

fcETŐFI GYŰLÉS -
A Petőfi Sándor egylet vásár

nap délután 2 órakor kezdődőleg 
tartja rtendfs havi gyűlését a 
Crow-félé hallban. Kéretnek a 
tagok, hogy azon lehetőleg teljes 
számban jelenjenek meg. 
• A* tisztikar nevében | 

Tömöri István, elnök* < 

HÁZKUTATÁST TA&TOTTAK t . 
KÁBOLY1 MIHÁLYTOXi 

REFORMÁTUS SZÖVETSÉG 
' 

J AjRéformátus Szövetség youngs 
towni fiókjának tisztikara felkéri 
az osztály tagjait, hogy a vasár
nap délután a református egyház 
gyüLéstermében megtartandó ren 
dps havi gyűlésen ökvfttlgnül jé-
leí^enek meg. ^ 
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SWfcömBatOri. déltaáti esküdték 
örök hűseget Hoffman Jóssej és 
gövesdy Xlo-üka & .Woöd skeeti 

#<J8i0&ybdl jelentik: Megírták 
a lapok, hogy a pozsonyi cseh kor 
niány rendéletet adott ki a Felvi
déken tartózkodó idegenek s igy 
elsősorban a magyarországi kom
munisták kiutasítása tárgyiban. 
A rendelettel kttpesolatban ( a 
Volkgstimme heves támadást in
téz a cseh kormány ellen s nagy 
iildignációval hangoztatja, mek
kora méltánytalanság történt a 
Felvidéken a|itáló gróf Károlyi 
Mihályíyat, akinél házkutatást is 
tmrtottitk. _ 
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Amint megjósoltuk a hideg 
sí 

Éjszakák fokoztál# a keresletet 

? -I í 1 \ 

14'f; v. 
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Az elmúlt két hét hideg éjszakái száz és száz youngstowni diaiádnál felkeltették a k|K 
moly gondot házuk fűtése miatt. Szolgálati és javítási osztályunk szerencsére eddig képfÉ* 
volt a kérdebősködéseknek megfelelni és kész arr, hogy a meglevő kályhák vizsgálatát vagy 
ujak felállítását azonnal eszközölje. Ajánljuk, hogy erre a fontos dologra fordítsa figyöl* 
mét azonnal. Még mielőtt észrevenné magát, itt lesz az október hideg, fagyos napjaival, $ 
novemberi nagy hóhullások ideje sincsen messze. Családja megérdemli * meleg otthon ké
nyelmét és egészségét. ' ' 

Nyitva szombat dt ti. 2-tql fél 5-ig és e«to fél 6-tól 8-if 

Rendes irodaórákott kivüi, mintaraktárun
kat szombaton délután 2-től fél 5-ig és szóm?, 
baton este 6-tól 8-ig nyitva tartjuk azok ké
nyelmére, akik pem tudnak napközben felke
resni. 

Ma nem tud eljönni a Poland avenuei minti-
raktárunkba riapközben, vagy szombatod 
ugy telefonáljon és bármely este megvárjuk 
önt az ön által megállapított legalkalmasabb 
időben. . y f 

A Mahoning, kemencét egyenesen a gyár act*, 
ja el önnek- Jótállunk 60 napi próbaidő al{téf> 
hogy otthohát rendesen füti. Ha nem felel
ni eg1, pénzét visséaadjiik. Könnyű törlesztés'es' 
fizetési feltételek. Kis készpénz lefizetés. 

Vegye a keletnek menő Poland avenuei kárét a Squaren. Szálljon le a Poland aventt 
és Cedar street sarkán, sétáljon fél blokkot nyugatra és ott van. Ha nem jöhet személye
sen, telefonáljon: Main 2332 vagy Automatic 7227 és képviselőnk felkeresi. 
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nagy őszi meg 
j Butor-áruk, Szőnyegek, Kárpitok 

Spórok, Beszélőgépek és Rekordok 
% 
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KÉT SZOBA BOTOK BOTBEH .. . i". ' " S129 SO 
; ÉJSZAKA HÁLÓ. NAPPAL PEDIS PAKLOK * 

Két incMs oízilopos ágjr ., .. Jlfi 75 
Bagó #67#, ftatrac »9.or ' 
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BESZÉLŐGÉPEK ÉS LEMEZEK 
EDISON, COLUMBIA és MASTERTOKE [Iiillfii I'm ' • " ' • • '<*'1 ' 

Jöjjön be és kérje Zeigler urat, 
ő jól beszél magyarul. 

fr. < 
\ 

BE A fcÁ&YBA. 

Speciális áron; . . ^ t $11.50 
Nem a kis fajta1 

TaiM'n " T " *"r"" - * '' 

guar AN TEE&fURN! T! Ikt 

#38-210 WE3T PEDSttAL STI^ET 

* * i 

aíOk#- * *» 

Megérkeztek as összes sSeptlBElNri mj lemesek, 

-i'-'l ' A 
rareit Mcnr sktjümcék ' 

Ituganyoi ülé« bőrrel $7.95 
Vbehuxva. Speciálisad .. 
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