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A Sz. István Egylet gyűlése 
A viszontbiztosítás ügye nagy vi- minden elhunyt tag után 500 dol-
tára adott alkalmat. — A bízott-! Járt fizetne vissza az egyletnek. 
ságot utasították uj tervek kidől-

gozására 

Vasárnap délután eléggé láto
gatott gyiilést tartott a Szpnt Ist
ván egylet Balaskó György el
nöklete alatt. A befizetések és 
kiutalásokon kívül a gyűlés egy 
igen fontos ügyet tárgyalt, a vi
szontbiztosítás ügyét. Ugyanis az 
egylet juniusi gyűlésén kiküldött 
egy háromtagú bizottságot, amely 
ben Habodász Gusztáv, Homolya 
Tstván és Neményi Miklós fog
laltak helyet, hogy érdeklődjön 
esetleges viszontbiztosítás iránt és 
az iránt, hogyan lehetne az egy
let és tagjainak jövőjét biztosí
tani. 

A bizottság nevében Neményi 
Miklós tett jelentést. Ennek so
rán elmondotta, hogy az egylet, a 
mely éppen 19 év előtt alakút, 
ma is ugyanazon az alapon áll, 
mint 1901-ben. Nem változott a 
befizetés és nem változott a segély 
sem, pedPg azóta az idők és vi
szonyok nagyon változtak. Szám-

A tartalék alap évente 764 dol
lárral növekedne, vagyis a kama
tokkal együtt tiz év alatt közel 
10 ezer dollár lenne a tartalék
alapban, nem számítva a mai tar
talékot. A betegsegély alapra ha-

SZT. ISTVÁN TEMPLOM 
KOREBOL. 

Keresztelések: 1. Béla Bene 

Egy matróna halála 
özvegy Szemán Istvánné 79 éves 

János és Orosz Borbála fia szül. I korában végelgyenkülésben hét-
szept. 17 és ker. okt. 3, Ke- \ főn reggel meghalt. G gyermeke, 
resztszülők: Holod János Vá
jó Elizabeth. 2.) Róbert Varga 
Mihály és Cseh.Mária fia szül. 
szept. 1. ker. okt. 3-án. Kereszt 

20 unokája, 4 dédunokája és ki 
terjedt rokonság gyászolja. 

vonta tagonkint egy dollár men-i szülők Tuzsár András és Za-
ne, vagyis évente 2400 dollár. A nini Eugenia. 3.) Margit Val-
jelenlegi számitások ajlapján az 
évi betegsegély 9 dolláros alapon 
és átlagosan körülbelül 2000 dol-

ter János és Gábry Ilona szül. 
szept. 24. Ker okt. 3. Kereszt
szülők: Pajtók Miklós és Da

lárra rúgna, vagyis a betegsegélyJ
ros Erzsébet. 

alap évente 400 dollárral szapo-1 Gyászhír: Irma Nelepka Já* 
rodna.* Erre okvetlenül szükség nos és Tomkó Anna leánya el
van esetleges járványok stb. fel- hunyt szülei nagybánatára 

Ismét kidőlt az élők sorából 
egy nagyszivii, derék magyar asz-
szony: özvegy Szemán Istvánné, 
született: Szedliczky Erzsébet, a 
L'i e hó 4-én, hétfőn reggel 7 óra 
lájtyan, négy heti kinos szenvedés 
után végelgyengülésben meghalt, 
leányának Vaskó Ferencnének 
1020 Ford avenuei lakásán. ^ 

• A megboldogultat nagyon so
kan ismerték városunkban, ő fi
zok közzé tartozott, a kiknek csak 
a beesülés és tisztelet volt az osz
tályrészük. A 79 éves matróna 
ezelőtt 33 esztendővel származott 

nkan nem tudták belátni a vi-150 cent. Adakoztak legujab- Amerikába, néhai férjével egye-

épése ellen való készülésre. 
. A jelentést követett nagy vita 
Uatt a tagok nagyrésze beigazolta. 

szept. 30-án s eltemették okt. 
1-én. 

Orgona alap: Az orgona a-
hogy nem ért a számításokhoz és jap kjtesz ez idő szerint $1034 

zontbiztositás^ szükségét, 'avval .ban Bennis Andris és neje $5, 
ndokolva álláspontjukat, hogy Braner József és neje 5..00, 
zt nem értik. Azt mindenki be- • Balla Károly és neje 1.00, Csi-
itta,. hogy a mai körülmények, kán Ráfael  2.00, Szendrey Jó-
:özt az egylet,^ daeára annak, |zsaf ne je 5>00, Német Lajos 
ogy 3600 dollár vagyona van, j£a ngje 5.00, Franczovszky Dá-
légis visszafelé fejlődik. Belát- |niel  és  Kollay Sándor kollektá-
ák azt, hogy okvetlenül alapsza-j eredménye, B.-Hilien 

adatokkal igazolta, hogy a mai j bály módosítást kell tenni, hogy j Lengyel Péter és neje 5 00 Be
alapon az egylet még azt a ese- a bajnak, mely még nem nagry, j ienszky János és neje 5 00 

elejét vegyék. Ezért elhatároz- jTomcsók György és neje Ö^OO* 
ták, hogy a bizottság dolgozzon Benjs Adám neje 2 0Q jd 

ki terveket $1.50, $1.75 és $2.00- 0rosz Ferenc . neje j f i0 Qr_ 
os havi fizetésre és mutassa ki, d;án jános x 00_ Hegyi András 

hogy ezek elleneben menny.t 100> Spitk6 Sándorné 500 

kély hat dolláros betegse
gélyt sem fizetheti hetenkint és 
hogy azért kénytelenek mulatsá
gokat rendezni, hogy a hiányt pó
tolják. Kimutatta, hogy ja ha
láleseti segély sem felel meg a 
kor követelményeinek, mert bi
zonytalan és mert az egylet tag
jainak száma sem szaporodik. A 
bizottság számításai szerint je
lenleg a mindenféle tartalék be
fizetésekkel és báli ̂ illetékekkel, 
valamint a halálesetekkel a tagok 
átlag $13-t fizetnek az egylet 
pénztárába évente. A befizetések
hez járul a mulatságok tiszta jö
vedelme, amely csekély és nagy 
áldozatot követel a tagság részé
ről, amely egyáltalában nincs 
arányban az elért eredményekkel. 

Az előadó jelentette, hogy egy 
biztosító társaság részéről kaptak 
eddig ajánlatot. A bizottság nenv 
ajánlja ' az ajánlat elfogadását 
vagy elvetését, hartem az aján
lat számadatai szerint költségve
tést tett. Jónak látták a£t aján
lani az egylet tagságának, hogy 
fizessenek halálesetei biztosítás 
fejében minden elhunyt tag után! 
$500-t és a betegsegélyt emeljék 
fel $9-ra hetenkint, ellenben a te
metési segélyt törüljék el. A szá
mítás szerint a tagok ezért $1.75-t 
fizetnének havonta, de nem fi
zetnének sem tartalékra, sem pe
dig báli jegyekre. így az évi 
összes befizetés $21 lenne, vagyis 
nyolc dollárral több, mint eddig 
volt. De a tag az eddigi körül
belül 200 dolláros haláleseti se
gély, 75 dolláros temetési segély 
és hat dolláros heti betegsegély 
helyett csaknem kétszer olyan 
nagy előnyökben részesülne. 

A bizottság véleménye szerint 

nyújthatna az egylet, ha 1.) há
zilag végzi ugy a haláleseti, mint 
a betegség elleni biztosítást, 2.) 
ha'-az egyikre vagy a másikra vi-
szontbiztositást vesz, 3.) ha mind
kettőre viszontbiztosítást vesz. 

A terveket nemcsak a jövő gyii-

Orosz György és neje 2.00 
Tamás János és neje 5.00, Fe-
dör János és neje 1.00, Fintor 
Károly és neje 1.00, Tomcsik 
József és neje 1.00, Hegyi 
György és neje 5.00, Huszár 

. , ,, , , István es ne.ie 1.00, id. Galam-'esen, hanem ket vagy három « a ~ _ _ 
^ "DOB György es neje 1.00, Sol

tész József és neje 2.00, Paló-íyülésen át fogják tárgyalni, ugy, 
hogy azokhoz az egylet minden 
agja hozzászólhasson és azt a 
ervet fogják elfogadni, amelyet 
'z egylet összes tagságának két-
'varmadrésze megszavaz. 

A bizottságot kiegészítették 
Tuhász János pénzügyi titkárral 
»g Czene Gábor pénztárnokkal. 

Az elnök bejelentette, hogy a 
lovember 15-én megtartandó Íjái
vá minden előkészületet megtet-
ek. Kivették a Kossuth egylet 

'érmét és megfogadták a cigányt. 
V végleges báli bizottságot n 
"8vő gyűlésen választják. 

czy János és neje 2.00, Adám 
János és neje 5.00, Bacsó Já
nos és neje 5,00, 

Morgan, a brüsszeli ame/rikai kon
zul jelenti, hogy augusztus elsején tör
tént meg először a háború kezdete 
óta, hogy Belgiumból kereskedelmi ren
delés ment Németországba* 

temtyen, a kinek hamvai Texas
ban nyugodnak. Az Abauj me
gyei Horvátiban született, ahová 
vissza is utazott Amerikából, de 
•íéhány évi ott tartozkodás után 
ismét visszajött szerető gyerme
kei körébe Amerikába. Idejének 
'egnagyobb részét Julia leányánál 
'érjezett idb. Vaskó Ferencné-
nél töltötte, de gyakran felke
reste városunkban lakó többi 
gyermekeit is: Katinkát, férjezett 
Sántha Jánosnét, Miklóst és Fe
rencet, a' kiknél több hetet töltött 
el, hogy anyai szeretét megossza 
i gyermekei között és örömét ta
lálja unokái és dédunokái köré
ben. !  . 

A megboldogult ezelőtt négy 
héttel gyengélkedni kezdett és 
állapota napról napra rosszabo-
dott, dacára annak, hogy több 
orvos is felkereste. Három hét 
előtt már kezdett félre beszélni 
és akkor már olyan gyenge volt, 
hogy ágyba kelett fektetni. Le
ánya : Vaskó Ferencné csodálatos, 
hogy ne mondjuk emberfeletti 
odaadással és szeretettel etette, 
ápolta és gondolta és ez annyira 
kimerítette, hogy valósággal be
tege lett gyermeki önfeláldozásá
nak. Szemánné még eszméleté-

MEGLÉKELT OLASZ 

Á'North Garland ave. 466. szá
mú burdos házban a napokban 
Angelo Ferro olasz ember össze
veszett egyik honfitársával, Do
minic Capezuttoval. Sem a szép 
szavak, sem pedig a súlyos érvek 
nemi használtak, mert Ipgyikük 
sem engedett a#" negyvennyolc
ból.". ' -

Végre is ugy szerzétt igazsá
got magának Capezutta, hogy ki
vette a bicskáját és ugy meglé
kelte a vállán a barátját, hogy 
csak tizenöt, öltéssel tudta az or-

,a fentiek nyújtása csak ugy vol- vos a kórházban összevarni a ha 
na eszközölhető, ha a haláleseti 
segélyt viszontbiztosítás utján fe
dezi az egylet legalább addig, mig 
megfelelő tartalékot gyűjt egy 
haláleseti alapra, hogy később 
ugyanezt a biztosítást házilag 
végezhesse. A betegsegélyt aa 
egylet, mint eddig, házilag kezel* 
né. 

A bizottság pontos számítása 
iszerint a tagok átlag életkora 37 
év. Ezen időkor után 10 éves 
szerződésen havonta 44 centet kel
lene fizetni a biztositó társaság
nak és 31 cent havonta minden 
tag után tartalékba •helyezhető." 
Vagyis tiz éven át az egylet 200 
tag után évente 1076 dollárt fizet
ne a biztositó társaságnak, ennek 
ellenében a biztositó ^ársaság 

talmas sebet. A győztes Cape-
zutto természetesen meglépett és 
a rendőrség még ma sem tudta 
megtalálni. Hogy min vesztek 
^ssze, azt a iriegszurkált ember 
nem akarta elárulni. . 

>\ REGISZTRÁLJON! 
Czeptember 30., október 7., 15. és 16. 

Dr. A. Pesseniehner 
Elvállal mindenféle peres Ügyeket 

KNIGHTS OF COLUMBUS BLDG. 

Ajtó 206. 

A. kösiponti tűzoltó laktanya mellett 

Telefon: Automatic 74459 

AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD 
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A pénznek a bankban a helye, a ezért minden ember jól teszi, ha 
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végott, melynek 
tőbb mint 40 éves múltjához és taegbizhatós&gához kétség nem fér. 

Ha van már betétje más bankban, az nem jelenti azt, hogy miért 
ne helyezze el legközelebbi betétjét a ml bankunkban, és akkor fog 
meggyőződni a mi kiszolgálásunkról. Pénzbetétek után é% kamatot fize
tünk. 

Pénzküldemények a világ minden részébe a napi legolcsóbb árfolyam 
szerint gyorsan és pontosan eszközöltetnek; 

' Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki.' 

c? 
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a THE COMMERCIAL MTIOML MM j 
f f ! W. Federal St. Youngstown, O. §! 
5 M! 

iTiszta Union Munka: 

JÖJJÖN BE AZ 
IGAZI SZABÓHOZ 

1(1 készít
jük őket, 

nincr; Köz

benjáró 
haszen 

Egy látogatás a 
mi üzletünkben 

nagyon is kifíze- • 
ti magát ugy 

pénzben, 
mint megelé

gedettség-
ben, érték
ben, minő- . 
ségben és 
választék

ban 

FÉRFIAK 
Csak alapos számítás alapján és kis haszonra készíthetjük 

ezeket a nagyszer^ ruhákat ilyen árakon. 

$40 - $5Q - $60 
MÉRCÉK UTÁN KÉSZÍTVE 

Csakis szab ász ati művészek tudnak ilyen remek 

Öltönyöket és felöltőket 
készíteni. ac ár is bámulatos. 

KÜLÖNÖSEN NAGY VÁLASZTÉK 
«MA KÉK VAGY FEKETE PQSZTÓKBAW 

Áz évszak legszebb ét legdivatosabb mintái nálunk talál
hatók — minden színárnyalat it szövésbésu 

HINDEN ÁRDRÁGÍTÁSTÓL MENTESEN 

ÜFLETEINK 
Pittsburgh 
Canton 
Youngstown 
East Liverpool 
Niles 

17-19 W.Federal St. 

Youngstown, 0. 

ÜZLETEIN*: 
Clevelap# 
Akron V.... 
New Castle 
Lorain 
Warren 

nél volt, mikor a haldoklók szent 
ségét. felvette és így halála előtt 
eleget tett vallásos Meggyőződé
sének. 

Halálát fentemiitett és helyben 
lakó gyermekein kivül a Bar-
beronban, O., elhunyt fiának, Já
nosnak, felesége, husz unokája és 
négy dédunokája gyászolja. ^ 

Temetése folyó hó 6-án, szerdáíi 
reggel a gyászháznál történt be-
szentelés után a gyászoló rokonok
kal és barátokkal teljesen meg
telt helybeli magyar görög-
katholikus templomból ment vég
be, ahol a megindító gyászszer
be, a hola megindító gyászszer
tartást Suba ' Ernő plébános vé
gezte a rengeteg koszorúval bo
rított ravatal előtt. A kántori 
tisztséget Román András dicsére
tes buzgalommal látta el. 

A holttestet a hozzá tartozftk,1 a 
nagyszámú barátok és ismerősök 
óriási részvéte melett a Calvária 
temetőben helyezték örök nyuga
lomra. 

Koszorúkat helyeztek a'rava
talra: id. Vaskó Ferencék, Sfce-
hán Miklósék, Szemán Ferencék, 
özv. Sántha Jánosné, özv. Szemán 
János né, Béres József ék, Béres 
Bertalanék, Mihók Sándor és csa
ládjaik, Hámory Gusztáv, Pély 
Ferenc és neje, dr. Pesseniehner 
Antal és neje, Omeisz Károly és 
neje, a Ress család, Tóth Tstván 
és neje, Lengyel András és család
ja, Neményi Miklós és neje, a 
Sheet ^ and Tube Company Sm-
ployment officenak tisztviselői, a 
Terry, O'Neil, Frew, Evans, Hart-
land,és Eynan fiuk. 

Szóval, írásban és sürgönyileg 
fejezték ki részvétüket azokon ki
vül, a kik e koszorúkat küldték: 
Várlaky Sándor, Papp Sándor, 
Gerenday László és Rátz László 
lelkészek, Ivory József Akronból, 
dr. Baracs Henrik Clevelandból, 
Tarnócy Árpád Akronból, Homo-
vódy György, Vaskó János, Zsófi 
András, Bartha Péter, Balaskó 
György, és még sokan, akiknek 
neveit nem tijdtuk feljegyezni 

A gyászoló rokonok között van
nak a fentebb felsorolt gyerme
keken kivül: Szemán Vilmos, Su-
Lrár Gáspárné, szül. Szemán Er-
.sike, Mihók Sándíírné, szül. Vas
kó Bridgie, Szemán János, Vas
kó Julia, Sánthia Mariska, Szé
ni án Tstván, Vaskó Ferenc, J&-
nos, Vilmos, Ilonka, Szemán Jó
zsef, Ilonka, Irénke, Ferenc, Er
zsike, Szemán György, Annuska, 
Mariska és. Juliska unokák, Su-
<rár Vilmos, Trén és Ilonka, Mihók 
Bibilinko dédunokák, özvegy 
ÍJreznay Józsefné. Béres József és 
fsaládja, Béres Bertalan és csa
ládja, Szabó Tstván és családja 
iíarberton, O.-ból. 

Halott vivők yoltak: Szabó Ist
ván, Sugár Gáspár, Béres József, 
ifj. Vaskó Ferenc, Vaskó János, 
és Szemán József, akik a koporsót 
a gyászházból és a templomból a 
ü'.yászkocsira tették. 

Pénzküldés 
& legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYEK 

a leggyorsabb és a társaságok által megsza
bott áron. 

ÚTLEVELEK 

és az utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

Wick Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Youngstown, Ohio 

L E Á N Y T  
keresek általános házimunkára. 
Jó fizetés. Cim: A. M. Quadion, 
424 Alemeda Avenue. Telefon 
Automatikus: 73071. 
angolul tudni. 

Nem kell 

Ékszer-üzlet 
SAMUELS 
16 South Phelps St. 

l BUKOtÜ 

ftrui 

HALÁLOS ÍTÉLET 
i A szegedi törvényszék statáriá-
! lis bírósága Tóth Júliát, aki a Bo-
i szorkányszigeten megfojtotta és 
kirabolta Gasnl Jakabnét, kötél
halálra ítélte. A vádlott eddigi 
ellenmondó vallomásával szem
ben a főtárgyaláson beismerte tet
tét. A bíróság kegyelmi tanács-
csá alakult át. 

ÁRAD A TISZA 
Szegedről írják szeptember 12-

én, hogy a Tisza áradása, amely 
már napok óta tart, az utolsó na
pokban sebes iramot vett. A na
pi áradás 40—50 centiméter. 

A NAGYANYA ÁLLÍTJA: 
"Hogy, amikor ő pici kis baba volt és az 
Ő anyjának nem volt elég teje, hogy őt táp
lálja, azzal segitett a bajon, hogy adott 
neki 

/3crde*rí 

EAGLE BRAND 
{CONDENSED MILK) 

(KONDENZÁLT TEJET) 

'melytől erős és egészséges lett — és most 
az én anyám nekem ad Eagle Brandet, 
melytől én több mint egy fél fontot hiz-
tam hetenként, három hónapos korom 
óta". 
Kitűnő minősége, mindenkori egyformasága é3 
az olcsósága elsőnek teszi meg EAGLE BRAND-
et konyhai és asztali használatra. 

Ha a bébi nem fejlődik súlyban, ahogy kellene 
— ha sir, nyugtalan és rosszalkodó, küldje be 
még ma alanti szelvényt és ingyen megkapja 
Baby Book cimü füzetünket és táplálási utasí
tásainkat magyarul. 

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK. 

Alapítva 1857-b*M. 

ViirJn kl fit a iiflrfnyt. Jegyemme near melyllt 
kSüfvecikít akarja éa adja poitAra VÉti MA. 

Mrs. City 

Street ftate 
Baty Welfare Book Seclpe Book 

No. 3 * 

A legrégibb és legiobban felszerelt cég Youngstownban, amely 

Háztetőzés, Ereszkészités 
• és Furnace 

munkát végez a 

THE MLZELL BROTHERS CO. 
Iroda: 21 Holmes Street 
Bell telephon: Main 1056 

Gyár: 940 West Rayen Avenue 
Automatikus: 6245 


