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KITÜNTETÉSE 

Az Amerikai Magyar Sajtószövetség 
nyugati csoportjának legutóbbi gyűlé

sén hozott határozati javaslatai 
> Tekintettel arra, hogy a Verho
vay Segély Egylet ésaz Amerikai 
Magyar Segélyzö Szövetség közt 
« két hatalmas magyar intézmény 
•egyesítésére megállapodáilí és 
szerződést kötöttek és 

Tekintettel arra, ho>|$" a két 
nagy egylet egyesülése már csak 
részletek és rövid idő kérdé-

és * 
Tekintettel arra, bogy az Ame

rikai Magyar Sajtó Szövetség 
nyugati csoportja a nagy magyar 
egyletek egyesítését áz amerikai 
magyarságra és az egyletek tag
ságára hasznosnak, üdvödnek és 
kívánatosnak találja és 

Tekintettel arra, hogy ez az 
egyesülés uj erőt, friss életked
vet ád majd az amerikai magyar
ságnak és 

Tekintettel arra, hogy a# ©r-
szág minden magyarlakta városá
ban kisebb-nagyobb helyi egyle
tek küzdenek a létért és hanyat
lanak a mai viszonyok következ
tében és 

Tekintettel arra, hogy az egye
sülés első nagy lépése zálogát 
nyújtja egy szebb és jobb jövő
nek, az ^merikai Magyar Sajtó 
Szövetség Nyugati Csoportja egy-

- hangú határozattal kimondja: 
Hogy üdvözli az Amerikai Ma

gyar Segélyzö Szövetség és a Ver
hovay Segély Egylet tagságát, 
tisztikarát, igazgatóságát és egye

sítő bizottságát, a nagy munka 
első, de legfontosabb lépésének 
bevégzése alkalmából és hogy ' 

Biztosítja mindkét egylet tag
ságát és vezetőségét, hogy a ma
gyar egyletek egyesítését tovább
ra is minden erejével támogatni 
fogja és hogy 

Felszólítja a többi kisebb és na-
gvob magyar egyleteket, hogy kö
vessék az első lépést és csatlakoz
zanak az egyesítési mozgalomhoz, 
tagságuk és az amerikai magyar
ság javára és hogy 

Az amerikai magyar éfcyleti 
élettel a csoporthoz tartozó lapok 
hasábjain bővebben kiváu fpglal 
kőzni és hogy 
Figyelemmel kísér mirtcíén olyan 

törekvést, amely arra irányulna, 
hogy megakadályozza a Szövet
ség és a Verhovay, vagy bármely 
más egyletek egyesülését és hogy 

: az ily alattomos, avagy nyill kí
sérleteket az amerikai magyarság 
tudomására hozza és hogy 

Elrendeli, hogy a Keleti Cso
portnak ezen Határozati Javaslat 
hozzájárulás végett küldenék 
meg, valamint, hogy azt,a Nyu
gati Csoporthoz tartozó lapok le
közöljék, ugyancsak ütasitja 
titkírt, hogy ezen határozati ja
vaslatot a Verhovay Segély Egy 
let és az Amerikai Magyar Se
gélyzö Szövetség központi hivata
lának is megküldje. 

Vakációs nyári iskola. A gyer
meksere,g vallásos nevelését szi
vén viselő püspökünk rendelete, 
hogy egy heti teljes pihenés itfán, 
junius 20-tól kezdődőleg ugy a 
katholikus iskolás, mint a public 
schoolokba járók* saját templo
munkban, vfigy más helyiségben 
néhány hétig, szombat kivételé
vel, minden nap vallás" oktatást 
nyerjenek mise után, melyen szin
tén jelen kell lenniök. Rövid ka
tekizmus tanulás után szórako
zással: mint könnyed kéziügyes-
séget szerző munkával és testedző 
játékokkal töltik el a2 időt a lel
kipásztor, vagy más vezetése és 
felügyelete alatt, kirándulások, 
piknikek is felvétetnek e szórako
zások közé. Az a fő szándéka a 
püspökünknek, hogy a lelki pász
torral legyenek a gyermekek, kü
lönösen azok, akik egész éven át, 
mivel public schoolokba jártak, 
nem részesültek vallásos neve
lésben. Hitközségünkben e kérdés 
ugy nyer elintézést, hoigy junius 
20-tól kezdve reggel 8 óra 15 
perckor misén jelennek meg a 
gyermekek 7-től 15 éves korig. 
Mise után katekizmus tanításban 
vesznek részt, utánna délig ját
szanak, kirándulnak, piknikeznek. 
labdáznak, stb. Délben hazamen
nek, s teljesen szabadok másnap 
reggelig, mikor ismét templomba 
jönnek. Szombat és vasárnap 
csak misére Jönnek, de tanítás és 
játék nem lesz. A kurzus teljesen 
díjtalan. Felkéretnek a szülők, 
hogy az emiitett korban levő 
gyermekeiket, ugy a fiukat, mint 
a lányokat kük^ék lelkiismeretes 
pontossággal e testet, lelket fel
üdítő gyakorlatra akár katholi
kus iskolába jártak az iskolai év 
folyamán, akár public schoolba. 
Sem szellemileg, sem testileig meg 
terhelve nem lesznek. Nyugodtab
bak lehetnek a szülők, ha tudják, 
hogy itt vannak, mint volnának, 
ha az utcák számos veszélyei kö
zött töltenék a vakációi napokat. 

(KOT rOBOETTOTCt THE 
WRITES, A HUNGARIAN 

BY BIRTH) ... 

KIS ESZTER 

Fenti képünk á * graduáltak 
egyenruhájában Kis Esztert mu
tat be az olvasóközönségnek Kis 
Károly és neje Niles, Grant st.-i 
üzlettulajdonosok leánya, aki 
most végezte nagy sikerrel a High 
Schoolt s mint osztályának máso
dik legjelesebb növendéke, az év
záró ünnepélyen 6 tartotta az 
üdvözlő beszédét. (Salutatorian 
volt 157 közül.) Gratulálunk e 
magas kitüntetéshez! 

MAGYAR REFORMÁTUS 
EGYHÁ1 

Lelkész: 
LAKY ZSIGMOND. . 
Templom és parókia: 

737 Mahoning Ave. Tel. 39949. 

"Kincs harc a sajtó és egyházak közt" — mbndja 
a Sajtószövetség 

Az Amerikai Magyar Saj tószövetség nyilatkozata. 

Az Amerikai ̂ Magyar Sajtószövetség nyugati csoportjához tar
tozó lapok kiadói és szerkesztői arról értesültek és azt tapasztalják, 
hogy bizonyos református lelkészek azzal a kitalálással próbálnak 
ellentéleteket támasztani az amerikai magyar sajtó és az egyházköz
ségekbe tömörült magyarság között, hogy a sajtó munkásai a lelké
szek és egyházközségek ellen harcra készülnek. . 

Annyira nevetséges és annyira rosszindulatú ez az állítás, hogy 
annak megcáfolását a sajtó méltóságán alulinak tartja. Az amerikai 
magyar újságok a hitélet fontosságának tudatában, mindig a legna
gyobb önzetlenséggel, szeretettel és odaiadással szolgálták az ame
rikai magyarság egyházi életét; a lelkészeket a közjóért és a hitélet 
fejlesztéséért folytatott munkájukban — amint az mindenki előtt 
ösmeretes, — készséggel és mindert^erejükkel támogatták. Ezt fog
ják tenni a jövőben is, de hangsúlyozzák, hogy a sajtó ezzel a támo
gatásával elsősorban az egyházközségeknek, az egyházközségekben 
mpgszervezett magyarságnak és nem személyileg a lelkész uraknak 
tett és fog tenni a jövőben is szolgálatot. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 
MILLIOMOSA S MILLIOMOSAI 

Mindenki tudja azt, hogy Ame
rika leggazdagabb családja a 
Mellon-család, meh'nek feje An
drew W. Mellon, akire bátran azt 
lehet mondani, hogy nemcsak az 
Egyesült Államok leggazdagabb 
polgára, hanem az egész föld
gömb leggazdagabb embere. 

A Mellon-család vagyona7 még; 
haladja a $8,000,000,000-t. (Ezen 
összeg majdnem kétszer olyan 
nagy, mint amely az Egyesült 
Államok pénztárában van $4,-
227,734,850). Utána sorrendben 
következnek a százszoros millio
mosok az alábbi összegű vagyon-
ZwXí . ' •'í&.H' 

John^D. Rockefeller, jfc; 
^$850,000,000 

KáL - * j  

Cteorg© F. Baker 
>200,000,000 

€?ii»íles M. Schwab 
$125,000.000 

Sidney Z. Mitchell 
\ $125,000,000 

Edward S. Ilarknesa 
• $100,000,000 

- ^aneeiit A s tor / 
$85,000,000-

Mis-. Edward H. Harriman 
, $80,000,00Q; 

$. P. Morgíja 
- '$75,000,00* ' 

'Arthur Curtis James 
' % $ 7 0 , 0 0 0 , 0 0 9  

Payne Whitney 
$70,000,000 

Henry Ford vagyona nincsen 
föltüntetve a statisztikában; ha 
vagyoni állásának pozitívumait, 
Hegtudjuk közölni fogjuk. Szerk. 

Konfirmálás és nyári iskola. 
Nyári iskolai oktatás és a konfir-
mándusok előkészítése az első Úr
vacsora osztásra julius 5-én, ked
den reggel 9 órakor veszi kezde
tet. Érdeklődők a szószékről hir
detett felvilágosítások szerint szí
veskedjenek gyermekeiket beírat* 
ni és rendesen járatni. 

Sikerült a piknik. Dacára an
nak, hogy délelőtt zuhogott az 
eső é.s hogy egész nap esőre állt 
az idő, piknikünk meglehetősen 
sikerült Csatlós Gáspár testvé
rünk farmján. A jókedvii, csalá-
diasan érző vendégek csak a késői 
órákban oszlottak szét. Ha sokan 
nem is voltunk, jól éreztük ma
gunkat s egy kis haszon is ma
radt dacára annak, hogy minden
nek az árát a szokottnál jóval ke
vesebbre, majdnem félárra seab 
tuk. Köszönjük a vendéglátó gaz
dának Csatlós testvérünknek azt 
az áldozatot, amit a piknik sikere 
érdekében hozott. 

Ifjnsági táborozás. Múltkori 
híradásunkban említést tettünk a 
Ligonierba tervezett ifjúsági tábo 
rozásról, amit az Amerikai Ma
gyar református Egyesület július 
2, 3. és 4-re tervezett. Ezúton is 
kéri a lelkész a 16-ik esztendejü
ket meghaladt fiuk és leányok 
szülőit, hogy tegyenek meg min
dent arra, hogy gyermekeik részt 
vehessenek ezen á táborozáson. 
"Részletes felvilágosítással (tetve* 
sen szolgál a lelkész. 

A jótékonyság jegyében. A 
Youngstowni Magyar Egyházak 
és Egyletek Nagybizottsága ' e 
nyáron tartandó Magyar Napját 
augusztus 7-re tervezte. Ugvan-
akkorra hirdettük most már kö
zel féléve nyári mindennapos is
kolánk záró ünnepélyét és vizs
gáját. Tekintettel a Magyar Nap
ra, nyári iskolánjt- *áró ünnepé- í 

lyét JofÍM 31-té határozta el 
prezsbitóriumunk" hogy ezzel i§ 
igazolja, hogy a youngstowni ma
gyarok közös napjának sikerét 
elő akarja segíteni. Ezzel kapcso
latban közöljük egyházunk tag
jaival, hogy ^ youngstowni sze
gény sorsú magyarok segélyezé
sére tervezett sorsolási mozgalom
ból a mi ifjuságunk is kiveszi ré
szét, nem annyira az% igért díj 
megnyerése szempontjából, ha
nem inkább azért, hogy a segély-
mozgalomból kivegye részét. — 
Sorsjegyeket fognak árusítani 5 
centjével. A sorsolás részleteinek 
ismertetését olvashatják híveink 
a Nagybizottság híradásaiban. 
Szeretettel kérünk mindenkit, 
hogy körülményei pzerint Vásá
roljanak a sorsjegyekből és te
gyük lehetővé a Nagybizottság
nak azt, hogy egy "nagyobb ösx-
szegü segély alap álljon rendel
kezésére. ' 

Az egyház segítése. Nem szíve
sen írunk egyházunk anyagi dol
gairól a nagy nyilvánosság részé
re, de elkerülhetetlenül szüksé
gesnek tartjuk most, amikor az 
első félesztendő vége felé já
runk, hogy felszóllitsuk egyhá
zunkat fenntartó hittestvéreinket, 
hogy jusson eszükbe a Szentírás
ban foglalt krisztusi figyelmezte
tés: adjátok meg az Istennek ami 
az Istené. Nagyon sokan, még 
olyanok is, akik egy kis jóindu
lattal megtehetnék, egyszerűen 
elfelejtkeznek az egyház' segíté
séről. Sem tagsági dijaikkal, sem 
adományaikkal nem járulnak a 
költségek fedezéséhez, ugyanak
kor elvárják, hogy • »z .egyház 
minden tekintetben szolgálja ki 
őket és semmiben hiányosságot 
ne szenvedjenek. Mindazoknak a 
névsorát, akik az első félévben 
egyházunk fenntartásához hozzá
járultak, közölni fogjuk az egy
házi hirdetések között, természe
tesen azoknak neveit, akik sem
mit nem adtak, kénytelenek le
szünk kihagyni. Ezúton kérjük 
JÓSZÍVŰ hitt est véreinket, tegyék 
lehetővé, hogy az eliső félévi ki
mutatás a hívek szeretetéről és 
adakozásáról beszélhessen. • 

Lelkész temetésen. E sorok írá
sakor érkezett a hir, hogy Nt. 
Virágh István ref, lelkész a meg
boldogultak hónába költözött. Te
metése Loraiiiban lesz. Egyhá
zunk lelkésze személyesen képvi
selte az egyházat a temetésen; 

A "Vindicator" c. helybeli An
gol napilap junius 10-iki számá
ban "íieague of "Nations" Meets 
As Foreign Steel Is Rolled" cim 
alatt közgazdasági cikk jelent 
meg Neményi Miklós Ernő, az 
Amerikai Magyar Hírlap főszer
kesztőjének és a Vindicator c. an
gol napilap politikai és közgaz
dasági rovat szerkesztőjének tol
lából, mely arról számol be, hogy 
városunkban megjelent a "League 
of Nations" (Nemzetek Ligája), 
mely cim alatt Neményi azt érti, 
hogy Youngstownbari megjelen
tek a német, francia, beiga, 
angol, svéd stb. acélipari szakér
tők, akik az amerikai acélipar 
vezetőivel megjelentek a Sheet & 
Tube Co., Brier Hill-i telepén ta
nulmány céljából. 

Amidőn Neményi Ernő elsorol 
ja a világ nemzeteinek acélipari 
szakértőit és megjegyzi, hogy 
a "Nemzetek Ligája" érkezett 
városunkba, ugyanakkor zár jel
ben, de büszkén megmondja az 
amerikaiaknak e .híradás fenti cí
mét (not, forgetting the writer, 
a Hungarian by birth), magyar 

.fordításban: (nem szabad elfelej
teni, hogy ' aiagyat. Míüle-
tésü). • , r • "• 

Cikkében ezen megjegyzésére 
nemcsak Neményi lehet büszke, 
de büszkék lehetünk mi is youngs 
towni magyarok, hogy birtoká
ban vagyunk "egy" Neményi-
nek, aki bátran oda mer állani az 
amerikai porondra és odakiálltani 
büszkén, hévv*i, hogy: "magyar" 
vagyok. 

Nem szeretünk Neményi szemé
lyével foglalkozni, mert ő maga 
sem szereti ezen cselekedetet, de 
kénytelenek vagyunk ezt jelen 
alkalommal cselekedni, — mert a 
fenti eset megérdemli, hogy Ne
ményi személyével foglalkozzunk. 

Neményi Miklós Ernő nevét, 
működését nemcsak minden 
Youngstomi és vidéki magyar, de 
maguk az amerikaiak is ismerik. 
Tudjuk róla, hogy tökéletes új
ságíró, aki biztos perspektiváju 
magaslatiéi nézi az újságírás 
föladatait, s mindenkor és min
denütt a legszélesebb értelemben 
vett ujságiró-etika szeUeuaében, 
példaadóan jár el. 

Á  f e n t i  é s  s o k  m á s  a l k a l o m b ó l  
amidőn mi nem vesszük észre 

Neményi hazafias szolgálatait az 
angol nyelvű lapokban — kifo
lyólag, engedje m.eg nekünkyjiogy 
a youngstowni magyarság nevé
ben mi is a szeretet é# elimerés 
virágszálát nyujtsuk felé, lelkünk 
mélyéből kívánván őnéki még 
hosszú és sikeres munkálkodási 
lehetőséget, — aa amerikai ma
gyarságnak pedig azt: hogy' e 
nagyszerű példán fölbuzdulva, 
termeljen ki magából több — 
mennél több — Neményi Miklós 
Ernőt. Anonymus. 

A NIL!* 0.4 REFORMÁTUS 
•OYHiZ 

Lelkin: *¥ 

, OSÉPKE IftTVAK. ' -JK 
Templom • We*i Seeond StreaCok. 

Parókia a templomanaljuembea. 

Közgyűlés. Félévi közgyűlésün
ket julius 3-án fogjuk megtartani 
az istentisztelet végeztével. Előtte 
szombaton éfcte a prezdbitérium 
tartja meg rendes havi gyűlését 
és készíti elő a közgyűlés tárgyait. 

Kirándulái. Az Ifjúsági Kör "V V  t  
most vasárnap, azaz 19-én^tartja 
elsiő nyári' kirándulását Kraig 
Beachre. Gyülekezés a templom 
előtt lesz fél 2-kor s legkésőbb 2 
órakor indul a csoport az egyes 
tagok által felajánlott gépeken. 
A legutóbbi gyűlés bizottságo
kat választott*"a délutánt kelle
mesen eltöltendő tervek kidolgo
zására. Reméljük az idő kellemes 
lesz és nem fogja őket megzavar
ni kirándulásukban. 

Nyári iskolánkba jelentkeznek 
íassan a gyermekek s ezzel kap
csolatban lesz a konfirmándusok 
tanítása is. Körülbelül 8 növen
dék fog konfirmálni s ujkenyér-
kor először járulni a& Ur aszta
lához. > • , .; - íj,*. 

v-n;-. • 

Tisstelettel értesítem Youngstown 
<s vidéke magyaxtigAt, bogy as 
. 006 8REL STRBBT 
szám alatt a mai kor igényeinek 
legmodernebbül berendezett 

Btauty Shop 
nyílt meg (ftalenits-félo borbély
üzletben) a legpontosabb és jut&. 
nyos kiszolgálással. 

SPECIÁLIS ÁRBAN 
EUGENE 

PERMANENT WAVE 
MEZŐ MARGIT, Mgr. 

FIZESSEN AZ 
ESEDÉKES ÖSSZEGET 

W Ezefi , 

cttEUIn 
Villany 

Jégszekrényre 
Három hónapig lett,. használva 

Ön íie/mcsak «, már befizetieltt 
pészlntitíbeit takarít meg, Vle megta
karít a forgalmi adót is, amely 
már íi jövő héten lép ékitbe. 
Legalacsonyabb fizetési feltételek 

a városban. 
-Esténként nyitva. 

Y Á H R I . I N C - U A *  M r  W  
306 >v fcju/ji. i'nr 

YHRH0VAY lOB 

' BetAg tagjaink; Stzab^ 
Ellsworth, Ohio, ^y^res. Anídíás< 
Detroit, Jlieh. Szelje IsHváii, 411 
Steel st. Gazdik 'András 141 
CYeed ave., ^truthers, O., jel. a 
City kórház soutli sidei osztályán. 
Vas István 27 Palmer ave. Papp 
Sándor. Pulaski. Pa. Hoffer Ká-
töty 41 Rhoda ; - J 

' >- j .  ' 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Alulírottak ezuton mondunk 
fájd&lmaS szívvel köszönetet ösz-
szes rokonainknak, barátainknak 
és ismerőseinknek, akik felejthe
tetlen emlékű feleségem, édes 
anya és szerető nagyanya Németh 
Sándorné szül. Katona Julia má
jus hó 30-án végbement temetésén 
résztvettek, nagy bánatunkban 
osztozva részvétüknek kifejezést 
adtak, szeretett halottunk kopor
sójára virágot helyeztek és utolsó 
útjára a Tod-Hom*tead temetőbe 
kikísérték^ > , ' 

Köszönetet mendunk Luterán 
Jánosnénak, aki a boldogultat el
búcsúztatta a Lorántffy Egylet 
tiszttársaitól és tagjaitól. -

Fogadják köszönetünket az au
tótulajdonosok gépjeik rendelke

zésünkre való bocsátásáért. 
' Végül Vascsák József temetke
zési intézetének fejezzük ki elis-
tnerésiinket a temetés figyelmes 
és kegyetetteljes rendezéséért. 
«Béke lerigjen r dffga porai fe

lett. Nyugodjék békében. 
Gyászolják, bánatos férje, gyer

mekei, unokái, testvérei, ugy itt, 
mint az óhazában élő nagyszámú 
rokonai. 

^Jfémeth Sándor és gyamokéi. 

MAYTAG 
Mosógépet 

^l%£szséges, bol^, kiesi 
. gyerkőc! Csak a földásás". 
tetszik neki. De ő ruháit 
nem viselhetné újra, ha a 
Maytag óvatos tisztoga
tást nem végezne el rajta. 

Természetesen anyák, 
akiknek kicsiny gyerme- 5 

keik vannak, megbecsülik 
a gyors, könyü, óvatos 
tirztogatást, melyet csak1 

Maytag végez. Megbecsü
lik gazdaságát, S ha meg
gondolja Maytag extra 
minőségét, mely extra 
évek megbízható szolgála
tát jelenti—mit kívánhat 
egyebet egy mosógéptől?' 
Jöjjön be hozzánk és nézze-
meg a Maytag-ot. Kérjen egy ̂  
Ingyen házi próbáit. 

The Maytag Company 
- üwegtoot bmw ^ 

H MODEL llwlowwt pdead waihor e*ef built to Maytag quality standard*-* an amiiing vahi* at thia low price. 

M O D t L  A  ^  
R E C E N T L Y  R H D U C É Ö  C j f  

161 
MODUL A—Maytag'! finaat. Ovwefcwk 
aquare, raat-aluminum tub—ROIIOT 
Water Remover—lifetime piUtj lik 
•vevy part 

20-14-15 

W A S H  I R S . . . T A B U  I R O N I *  

Yoongstown Maytag Co* 
321 West Federal St. 

Telefon 43733 
ALL MAYTAQ WASHERS MAY BE HAp EQUIPPED WITH GASOLINE MULTI-MOTOfr 

HA rádiója nem jól dolgozik, ugy csak egy dollárjaba kerül, 
hogy megtudja mi a baja. Mérsékelt áron bármely gyártmá
nyú rádiót éppen oly jó állapotba hozzuk, mint amikor uj volt. 

RESS RADIO SERVICE. TELEFON 73386 

Készpénzt 
FIZETÜNK <*l 

Öreg 
Aranyért 
BZtíSTÉET, KORWÁKÉIÍT, ÉKSZERÉRT 

Ne adjon el semmh addig, ámig nem kapja meg ajánlatunkat 

KHvanS 27S-175 t Federal 


