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Pásztorjáték. 
"A Bethlehemi Bakter" kará
csony első napi előadása lesz az 
idei magyar szezon szenzációja. 

Rohamosan fogynak a jegyek 

Őszintén mondhatjuk* hogy 
dacára annak, hogy Yonngstown 
magyar gyermekei máskor is ki
tettek magukért gyermek előadá
sok alkalmával, olyan előadást 
níég nem láttak Youngstownhan 
a magyarok, mint amilyet a Szent 
István egylet ifjúsági osztályá
nak tnjrjai fognak produkálni 
karácsony első napjának (szom
bat, december 25) estéjén a Kos
suth Kör hatalmas dísztermében. 

!"A Betlehemi Bakter" a crme 
annak a nagyszerű, vallásos és 
mégis rendkiviil mullattató liáronp 
felvonásos valódi hazai' pásztor
játéknak, amelyet 25 fiu és leány 
ad elő. A darab hemzseg a szebb
nél szebb jelenetekben.. Népies 
könyen érthető formában hozza 
szinre a nézőközönség szeme elé 

ANGOLKOR ALDOZATA. 

\ * 

*>*<) 

y < 

Verhovay tisztújítás 
szombat esti reridkivüli köz-

kövctksztébon még 
Krisztus születései. Remek alkal- Három és félmillió gyermeket akarja 

í jegyzői széket máris felállott j 
Xagy József és nagy lelkesedés P 
közben azt indítványozta, hogy 
jelenlevő régi tisztikari közfel-

ikiálltással válasszák meg az 1921. 
'esztendőre. A javaslatot egyhan-
írnlag elfogadták. Ezután az jel-
nök Kórra megkérdezte a régi 
tiszt viselőket* hogy hajlandók-e 

gyűlésen újból megválasztották a elfogadni az uj megbízatást. Sor
régi tisztviselőket., — Gyönyörű ha igennel feleltek. A távollevők 

eredmény az elmúlt évben. Ihelyett uj tisztviselőket válasz-
. tottnk. A jegyzői állást mint fe-

Szombáton este tartotta a Ver- ;leslegest eltörölték. Ellenben vá ! 
hovay Segélyegylet youncrstowni |]«sztottak gyermekosztály kez<>-
108-ik fiókja az évi elszámoló ésíjfit és pedig Jurista Tstván sze-
jtisztujjiló közgyűlést a reformá-*niélyében és lepkezelőt Oéressy 
tus egyház gyüléstermében. Igaz, Sándor személyében.^ A megv/t-
hogy a gyűlésen többen is lehet- jlasztott* 1021. évre sásdió tisztikar 
tek volna, de.a megjelentek nagy tehát a következő: " 
érdeklődésűkkeli igazolták, hogy Elnök: Dehróezky András, al-
szivükön viselik -egyletük sorsát, elnök: ̂ Turner József, titkár: Hoí-

Á felolvasott évi számadást a fer András, pénztárnok: Kalueky 
hárfnas bizottsági tagok minden János, ellenőr:, líodzás János, 
tekintetben pontosnak találták és Hármas* bizottsági tagok: Menv-
azokat jóvá hagyták. Rendkiviil Jiért János, Balogh Balázs és J5a-
nagy megelégedettséget keltett, laskó Cyörgv. ifjúsági osztály ke-
hogy a fiók készpénz vagyona az ;:elő: Jurista István, lapkczelő: 

jelmúlt évben több mint ezer dol- Oéressy Sándor, Beteglátogaló 
^ - tS'X lárral szaporodott. Dacára annak, ellenőr: Hoffer András. Beteglá-

j f (op'y az ecrylet tagjai közül sokan j togatók : Borsodi János és Csomo 
^ -!hazautaztak az évben mégis há- Ivfenyhért a Steeltonon (hegvon) 

jfom taggal szaporodott a tagállo-,Oéressv Sándor a Brier llillen, 
Ez a kis európai gyermek már hat mány az évben és igy a fiók 282 |<>.ené Gábor, Matisz Tstván és* 

éves, de az angol-kór és a sok éhezés nia a legnagyobb egylete iBene János a South Side és Po-

Friedman József 
t * <•: 

magyar ügyvéd éi közjegytfi 

802 STAMBAUan BUÍLDING 
Az Electric Shop felett 

YOÜNG8TOWN - - - OHIO 

A magyarok mniden ügyben biza
lommal forduljanak hozzá. 

A nyelv minden nemzetnek legna
gyobb írtéke. Ebben nyilatkozik meg 
lelke, gondolkodása, érzelme, szelleme, 
fczt a nyelvet lel»e^ől«g tisztáig sseejtfőt-
lenii] megőrizni, saját erejéből tovább
fejleszteni minden idegen fertőzéstől 
mc^úvni ipatkn.lik rnirxhMi nmn/i'f. 

Jó karban íevő bútor és 
fonográf, jó magyar leme
zekkel, hazautazás miat^jjur, 
tányos áron eladó. ^ 

No. 152 Steel Street 

MEMBER 
FEDERAL RESERVE 

SYSTEM^ 

alig) tud járni. younp,stown környékének. A- land Avenuen, Potornay János a 
mi énekek váltakoznak skavala- ?v hasonló és ínég rosszabb sorstól meg- ^abb adjuk 
tokkal. A darabot uagy ügveség- ticnteni a European Relief Council az- datait: 

odaadással Molnár 'hajós zal a 33 mUlió dollárral, melyet a kö-1 m es gel 
rendezi és tanította be. Mindenki 
ismeri: az ő rendezői 

sép és kelet-európai éhező' gyermekek 
táplálására és orvosi kezelésére gyüj-

tehetsegét tsnek össze Amerikában. A 
Január 
Február nyolc leg-

ami maga is félsikert jelent. ragyobb amerikai jótékonycélu egye- Március 
; A nehéz szereneket a <"verme- minden egyéb mozgalmat férlek [Április 

, , , ' , ,, r'' . réve alkotja a European Relief Coun- tit 
kfik olyan jol tani.ltak mos, hop rü_t. KeUef AdnUnlrtratlon J f'V1* 
RUgora nem lesz szűkség. A je- American Red Cross, American Friends ' nr^ius 

gyek amelyeknek ára rendkiviil Service Committee, Jewish Joint Disfc- ^T'dius 
méltányos, (Az első öt sor $1.25, libution Committee, Federal Council Augusztus 
a következő 10 sor $1-00, és aztán of the Churches of christ in America. Kzoptenjbdr 564.|05 
$1,00, gyermekjegy 25cent) roha-; ̂ ht

c°f^°tambU8» Y- M- c- *a ̂ Xovemb^ 552.30 
mosan fogynak. Aki jó helyet a-1 - ;De:-ember 57fi,20 
kar az forduljon még idejében j ÉLETMENTŐ ANYA. 

az évi elszámolás a- 'Lansi'ngvillen, Nagy József az 
'Albert Streeten, D. Kovács Pe-| . ^ 

Kiadás renc a Hazeltonbfin, és Tamás 
$^61.65-András East Youngstownban, 

425.64 zászlóvivők: Sebő Lajos és Bene 
586.85 Nagybizottsági tagok az 

Bevétel 
$472.40 

518.90 
571.40 
5M5.40 
494.65 
591.67 
558.05 
440.65 

472.85 jelnök és titkáron kivül Nagy Jó-
Turner 

Balaskó Györgyhtiz a Szent Tst- Osszesen: $6321.82 
ván egylet elnökéhez vagy az egy Az égő házból kimentette a gyer-1 m é r 1 -e g: 
íft más tisztviselőihez vasárnap) két, a ki tul van minden jlí)19 évi maradvány: 
á mise előtt vagy után. | veszélyen. 'Összes bevétel: 

i t 
" A Szent ....— . 

A,mii|t Mten, pentek^n del-j Összesen-
'or-

Tstván egylet volt az i 
•eíső younarstowni magyar egvlet. j 
finely ifiusági osztályt alakitntt. j" n '1^ 193Q- kiadás: 

^ »• + , • „ i • •••'.. (Wuéf -íi •szomszédja, megkürte. afcw Iviíry a ,iovo evre mar felemelhet-! , . „ ., 
: • M , . -« . , ,ra, hoo-v a míg o a nrroeenlia te a segélyt. A gyermekek mar • • • 

megy, addig legyen supyesi;* gyer
mekére vigyázni-tavaly beigazolták, hogy milyen 

nagyszerűt tudnak produkálni, 
ők voltak az úttörők, más egyle Yaldosné Szívesen tett elegét a 
tek és egyházak követték .példá- neki is -két ap- vagyonának leltári értéke $230. 
jnkat. Ezért ajánlhatiuk minden-^ gyermeke van, azért előbb 
kinek, hogy jobb helyen nem ,™^zte, hogy biztonságban 

3ti4.f>0 Nagy József II, 
450.24 'József és Kalucky János. 
384.351 A megválasztott tisztviselők fel-
296-30 lesketése után a gyűlés elhatároz-
582.56 hogy ezentúl temetésekre a 
420.40 titkár sorrend szerint jelöl ki Y£ 
5J0.69 embert. Aki nem, mehet tartozik 

• jmaga helyett más tagtársat fel-
í?5297.13 -kérni. A rendet^ szigorúan meg

tartják* Elhatározták továbbá 
hogy ezentúl a gyűléseken csak 
olyan gyermektől fogadnak el 
szűleíikért hozott tagsági dijjat, 
amely gyermekek tagjai a Verho
vay egylet uj. iCj.usági • osztályá
nak. Felhatalmazták a péiiztár-
nokot, hogy ezentúl 250 dollárt 
csekk számlán kezeljen. A csek
keknek á titkár is rartozik alá
írni, a pénztárnokpn kivül. Elren
delte továbbá a gyűlés, hogy a 
titkár lakására a .telefont az egy
let költségén vezessék be. Felha-

Aldásos munkáról tesz tamisá- Italmazták a tisztikart, hogy uj 

$2311.37 
6321.82 
% 

$8633.19 
52^713 

i -ffi 
Kézpénz vagyon: $33^6.06 

Ezen összegből $3136.06 taka
rékbetéten kezeltetik, mig $200 
Liberty bondban van elhelyezve. 
Az egvlet felszerelésének és ingó 

töltheti el a karáesonv egyik es- ileszuek-e 

um mint ezen a pásztorjátékon. í néhány Pi,tan»,ra « 
'  A ,  m i i e n r a  »  k i i v o t W í l .  A  h á z b a n  h a p r y t a  t o l l á t  a  I .  Az este műsora a következő: , 

Beköszöntft, mondja: "Kei^teW " éves E,1e ,iát H * 10 Mn»P®» 
Szent János.. .. Ifj. Horváth István j Klm'a leányát és a szomszédba 

"A Bethlehemi Bakter" szereposztása: itávozott. 

a gvermekei ami<» ő :^0t ^ a tény' ho?y az e?yle^ 25 könyveket készítésen. A Verho-
illanóra a SZófnSmWani;a"társn^ ^49.8",-ot fizetett ki jvay Segélyegylet 108-ik fiókja 

b5-hon „ jbetegsegelv. címen azi:  elmulr ey- továbbra is tagja marad a nagy-

Alig volt ott néhány pillanatig, 
fiúcska felhasználta édes anyja 

Szűz Mária Horváth Margit] 
Szent József .. .. Ifj. Jurista István ; 
-BJtSTIBM npf'BH " " ' 
Böske Németh Juliska |tHVOzasat es felmászott egy szek-
Katica Bálint Juliska Ye, hogy a .szekrény tetején levő 
Vercnikt Benis Margit gyufa skatulyából néhány Sü&l 
Pásztor gazda Barkó István gyújtót kivegyen. A fiu játszatii 
Illés, bethlehemi bakter, Bodzás János i A .. ím i i 1 _ . Kezdett a gvufakkal a melv meg-Tamás Palóczi János " 
Gyurka Ifj. Horváth István ^vuladt es nehany pillanat múlva 
Miska v .. Ifj. Czene Gábor lángot fogott a közelben heverő 
Andris Ifj. Hajdú József papiros is, a pútől azután tüzet 
Barabás Hankó Mihály fogott a konyha asztal. A tűz 
Simoil Ifj. Szuhi János 
Gáspár .. Ignátcz György . ,, . ... 
Menyhért .. . . .. Ifj. Hochvart János kor a lángok az ablakon kicsap-
Boldizsár .. .. .. .. .. Szuhi Albert akkor vette észre a szomszéd-
Gáspár szolgája .... Horchvart Ádkra ban tartozkodó megrémüut 
Meuyhért szolgAja .. .. Hajdú János hogy tűz van a házában. 

'írí? Azonnal átszaladt a lánPokt6! Angyalok: Horváth Mariska, Sipóg ... 
Ilonka, Kiss Annuska, Binó Annusk<i, (»)eboritott konyhaba, a honnan si-
Horváth Gizella és Horváth Ilonka. | került is neki élete megkockáz-

A búcsúszót mondja egy angyal. tatásával a kisebbik gyermeket a 
4 Üdvözlet Jézuskához," szavalja: leánykát kimenteni, de a fiát nem 

Sipos xlonka. ilalálta sehol. E közben értesitet-

AKINEK HÁROM FELESÉGE VAN. a tiizoltosáfot' amely hama-
* (rosan a hely szinen termett és a 

Debrecenből jelenti tudósítónk. ÍÉr- jfiut is kimentette az égő házból 
dekes bfinpört tárgyalt a napokban a'mindkét gyermeket bevitték a 
debreceni kir. törvényszék, Szuháuy |Szent ^rzs^het kórházba, a hol az 
Andor dr. elnöklete alatt. Kónya Am
brus 28 éves földműves volt a vádlott, 

• akinek kettős bigámia terheli a lelkét. 
Másfél óv alatt háromizben házaso-

ben. A fiókn&k 
halót ja is volt. 

ezenkívül négy bizottságnak. A gyűlés utasította 
» megválasztott nagybizottsági tai-

A tagok jótékonyságát jellem- gokat, hogy a nagybizottság gyü-
zi, hogy az év folyamán szeren- jléseire pontosan járjanak el. 
esetlenül járt más városbéli tag-
testvérék felsegitésére $52.25-.öt 
gyűjtött. Az egyletnek semmiféle 
idóssága nincs. 

Ennek 

HOGY INTÉZKEDIK A ROMAN 
SOROZ ÁSI RENDELET. 

Erdélyben legújabban egy sorozasi 
rendeletet bocs&jtottak ki, amelynek 

, ., értelmében azok, akik 1897—lí)02 kö-
az elszamoiasnak nagy |zöu S7iUettek) tekintet .nélkül arra, 

hatása volt a tagokra. Géressy in-j.0gy voltak é vagy r.em katonák, ösz-
(litványára a lelépő tisztikarnak szeirásuk végett valamennyien jelent-
iz elért eredményért iegvzőköny- i^CZ!|í tartoznak az illetékes városi ka
ri köszönetet szavaztak meg. Alig tQnni ügyosztályoknál. Az 1901—-1902 

. . , _ . , évfolyambeliek összeírásának — a 
°g..a . , T

Jn7St® Tsí'V®n a kor" {.rendeletek szerint —csak állom&nv-
pergze hamarosan elterjedt és mi- [^ !1öki és Neményi Miklós a kor-'megállapítás a eélja. 

i a 
9 
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orvosok nem sok reményt fűztek 
a gyermekek életéhez.. Másnap 
szombaton a gyermekek jobban 
lettek és e héten már haza is vi
liették őkpt. Szerencsére égési se
bet eg^ik sem szenvedett, csakis 
a •füsttől ájiütak el, mert még 

dott Kónya és egy-két hónapi boldog 
házasélet után, elhagyta mindhárom 
feleségét. A házasságokat különböző 
községekben követte el, hamis okmá
nyok felmutatása segélyével, amelvek-
ben nőtlenként volt feltüntetve. Érde- idejében kiszabadították Őket. 
kes. ho«y mindegyik feleségét Zsu* jV tüzet gyorsan eloltották és 
zsannának hivták. A debreceni tör- a jc^r nem Az anyának 
vényszék azonban ezt sem véve eny
hítő körülménynek, másfélévi börtön
re itélte a háromnejü Kónyát. A fel-
jelentést — és ez a legérdekesebb — 

•fa három anyós tette meg a szélhámos 
Vőuram ellen; Az anyósok ugyanis 

az ijedségen 
nem történt. 

kivül semmi baja 

H* "a magyarság szelletté versenyre 
akar kelni a többi nemzettel, minde-

iliuegneszclték a turpisságot, szervezetbe; nekelött nyelvét ketl olyan fokra 
tömörültek egymással és birái elé álli- j emelni, hogy méltó tolmácsa lehessen 
iptták a veszedelmes parasztkalan-} a művelődés eszméinek, törekvései
ért. 

A pénznek a bankban a helye, s ezért minden ember jól teszi, ha 
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végett, melynek 
tőbh mint 40 éves múltjához és megbízhatóságához kétség nem fér. 

Ha van már betétje más bankban, az nem jelenti azt, hogy miért 
na helyezze el legközelebbi betétjét a mi bankunkban, és akkor fog 
meggyőződni a mi kiszolgálásunkról. Pénzbetétek után 4% kamatot fize-
tiink. 

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

Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki. 
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Rayen Flower Shop 4 
Bemek választok karácsonyi koszo

rúkban, $1.50 és feljebb^ 
Karácsonyi virág kosarak; íifligy vá

laszt ékban, 50c és feljebb. 
A legszebb friss virágok és diszitések-

Rayen Flower Shop 
145 W. RAYE1J AVENUE 

Áuto 619<) ^ Brfl, Federal 3007, 

i 
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Miért hagyja fogai által életét 
elkeseríteni? 9 

KÉBJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány rossz 
munka van a szájában, ne ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun 
kámért. 

DOLLÁR BANK-ÉPÜLET 
4-ik emelet, 412. számú szoba, 

Bell telefon, 6945 
Auto. telefon, 4772 
.Youngátown, Ohio 

FOREIGN 
EXCHANGE 

Külföldi valuta 
. Ha tökéletes bank szolgála
tot akar legyen a City Trust 
& Savings Bank üzletfele. 

Pénzt küldünk a világ min
den részébe postán vagy 
kábelen. Hajójegyek az összes 
vonalakra. Takarék és esekk 
számlák 

A Foreign Department nyfrra 
reggel 9-től d. u. 4:30-ig. 

Szombaton reggel 9-töl e$.te 
9-ig. .• 

Federal és Phelps St. 
Legyen ez az ÖN bankjai 

ra 

HAZAI ÜGYEKET=# 
|M>ntosan é* saakszerfien végzek éa az okiratok jogérvényes ki&llitása 

után a konzulátus által hitelesíttetem. * 

Young'stown és környéke 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállitott útleveleket megszerzem mindazok részére, á kik a háború ki
törése előtt magyar állampolgárok .voltak, nemzetiségi és vallási kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótpk3 szerbek és románok is kaphat-
aák tőlem útlevelet. Poatos cim: 

Horváth Vilmos 
JOQÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOW1I. OHIO 
ROOÍ^ 6. \ . 

Automatic telelőn: 78762 • Bell telefon: 431 
k - - - - i-i --^'iT - - - ' 

// •• rozzon 
Kényelemben 

Az Alcazar gyár nöi képviselője egész héten üzíetünkbén lesz, hogy meg
magyarázza üzletfeleinknek, hogy a csudás Duplex Aleazar—^az eredeti két spór 
egyben — mi5rt a k vdveltje ezer és ezer okos háziasszonynak. 

Ila akármilyen spórt használ, jöjjön el. Ön tudja, hogy milyen sok iügg 
a spőrtól. — Jó spórral sok munkát takarít és nem rabszolgája a konyhának 
A ROSSZ spór terhessé teszi a főzést. .. >, . r .. 

•-V 
A HÁZTARTÁS SZIVE A JÓ SPÓR 

Nem várt $oha annyi kényehnet -egy 
spórtól, mint' a'z Alcazar nyújt. Soha 
sem gondolt arra, hogy munkát takarít'., 
és főzését és sütést elyégzi sokkal rövi-
tiebb idő alatt ós kevesbb fűtőanyag 
használattal.' És emellett még- szép is. ^ 
Tgen szép, ez a legjobb jelző erre a 
spórrá. amely megnyenri:Já^ve szete-
^ritét. 

: v.'Használjon szenet vagy fát és ha 
akar, gázt is. Vagy ha ugy tetsaik, 
használhatja mind a hármat együtt. 
Takrékos, gazdaságos, kényelmes és. 

.B^nkatakaritó. Nézze augg;. . 

""'Ajándékokat adunk. 

y 

THE MICHIGAN FURNITURE CO. 
220-222 East Federal Street 


