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A könyvtár ügye

lejtse el a könyvtárt, mert ez a
né.pot és annak érdekeit szolgálja.
£
-rSi , - - J A könyvtár vezetősége birja a nép
Yonnsrstown városSmik torténer bizalmit és „ért te„yiik 1(,hot(WÍ)
mében ezúttal először történik, hogy a könyvtár még nagyobbra
3BE
hogy a szavazó polgároknak al fejleszthető legyen a iai sajáí érUJABB ADOMANYOK A
kalma nyilik a nyilvános könyv
NYOMORULT VAKOKNAK tár iránt becsülésüket bemutatni. deklinkben.
Ugyanis a novemberi választások AZ ELSŐ ATLÉTA BÁL
A Megváltó gyógyszertárban
alkalmával lesz égy rendkívüli
SZOMBATON ESTE LESZ
jan. Képzeld, kedves sógor, Pilsinger Aurél gyógyszerész tyszavazó cédula, amelyen szavaz
hogy mire jutottam. 14-től mi- lajdonosnál kitett iven "ujabban a
hat a felett, hogy' á nyilvános
Az atlétáknál is elmúlt már a
vei keresek magamnak egy pár j következők adakoztak, hogy a
könyvtárnak
joga
Jegyen
két
ez
nyári
szezon. A fiuk, akik a ver
krajcárt. Mosással foglalko- j szerencsétlen magyarországi Ga
red
adóhoz,
vagyis
minden
ezer
senypályán
szép sikereket arat
zolt, ami nem férfinek való. lkokon segítsenek: Dr. Marton M.
dollár
földadó
érték
után
20
tak,
visszatértek
a téli sporthoz,
Tudnék neked sokat irni, de|Gy U i a $1, Boer Vilmos $1, Nacenthez!
a leányok által annyira kedvelt
nem irhatok. A mikor meg- dassy Miklós 50c, Riczu Jánosné
tánchoz. A Magyar Atléta Klub
kaptam leveledet, fel volt bont $2, Tóth István 50c. A múltkor
Jelenleg a' könyvtár évente 25 szombaton este rendezi első táncva. Nem is tudod elképzelni, kimutattunk $18.85-t, tehát ed-,
ezer dollárt kap tíz adóalapból.
milyen szerencsétlen emberek dig összesen befolvt
befolyt $23.85. Fil- Ez iaz összeg a legkisebb 28 ha estélyét a 338West Federal
street alatti saját egyleti helyi
vagyunk mi Szibériában. Ke singer gyógyszerész még a héten
sonló nagyságú város könyvtárai ségében. A zenét a mulatságon
rítés közt 14-től. Ha tudtbk, befejezi a gyűjtést. Reméli, hogy
nak megszavazott összegek közül Ri gó Jóska magyar cigány zene
segitsetek rajtunk, ne hagyja hétfő estig még néhány ember
-és csak a fele ahnak. amit más kara fogja szolgáltatni, arról pe
tok pusztulni bennünket, ezek szive megkönyörül a vakok bor
városokban átlag adnak fejen dig, hogy a közönségnek minden
a szuronyok közt. Ezek után zalmas sorsán. Vigyék be a 15
kin t könyvtári célokra. Gondos belső és külső kényelme megle
nem lehet többet irni, mert nem Spring Common alatt található
munka és nagy takarékosság ál gyen, a rendezőség gondoskodott.
birom könyeimtől. Lehetett patikába adományaikat.
tal ma a Youngstowni nyilvános Az egylet által Clevelandban
volna hazamenni, de 300 yent
könyvtár átlag kiadása-a Jegki- nyert két szép serleg is ez alka
nem birok megkeresni vagy
sébb egé&z Amerikában.
lommal lesz először közszemlére
150 dollárt, vagy itt kéne pusz
tulni. Van itt velem 17-től egy
De á könyvtár bámulatosan fej kitéve.
MULATSÁG NILESBAN
tisza-bezdédi fiu. Ketten éldePártoljuk az idén is az atlétá
lődött az utolsó öt év alatt, a
' g*élünk fnint legközelebbi falu
A nilesi magyar ifjúság októ mennyiben könyvforgalma 125 kat, mint a múltban. Különösen
si. Más nincs itt. Megértjük ber 2-án tartja első bálját a Burt ezer könyvről évente 400 ezer pedig azért, mert mint halljuk, a
egymást és ugy segitünk egy utcában levő Szász Hallban. «A könyvre emelkedett. Több mint fáik nagy terveket szőnek arrá
máson. Itt volt az amerikai bi rendezőség, amely Rigó Jóskát fo 40 ezer férfi, nő és gyermek hasz nézve, hogy a jövő nyáron idehozzottság, két magyar, avval gadta meg, hogy a tánchoz a ze nálja évente a youngstowni nyil- zák az ötödik évi Amerikai Maküldtünk levelet. Kedves sógo nét szolgáltassa és amely gon vános könyvtár könyveit, hogy > gyar Bajnoki versenyekot
Etirom, ne feledkezzen meg ró doskodott még 1 'ködmön léről" azokkal elszórakozzék vagy hogy nek a megrendezése pedig nagy
lam ebben a nehéz fogságban, is, a mulatság tiszta jövedelmét azokból tanuljon. Különösen ér anyagi áldozattal is j$r. Segít
Ma mennek a románok és a jótékony célra szánta.
tékes a vas és acél ipari szakköny sük tehát őket már most.
lengyelek és a németek, csak a
vek nagy halamjaza azoknak, akik
szegény magyarok maradnak
ebben
a youngstowni iparban elő TILOS A FÉNYŰZÉSI CIKKEK
SLSÖ MULATSÁG
' BEVITELE NORVÉGIÁBA
egyelőn."
haladni óhajtanak. > A könyvtár
Ohrisiiánából érkezett hirek szerint
A má?ik levélbe a' ltja, amit
A War.eni Első Magyar .Férfi a magyarokkal is jól bánt a múlt
már idéztünk, hogy nem hisz, és Női Betegsegélyző Egylet szom ban és a nyár elején rendelt több a norvéfj kormány megtiltotta a fény
mert már annyiszor becsapódtak. baton este tartja az idei ősz első száz dollár ára uj könyvet egye űzési cikkek bevitelét Norvégiába.
'A kormány rendelete értelmében au
Balog ségorának pajtása arra táncmulatságáa % Román hab nesen Budapestről.*
Szavazzon "igennel" a könyv gusztus 19-től kezdőilőleg nem szabad
kéri Balogot, hogy kerestesse meg ban. A rendezőség minden jóról
automobilt, gyémántot, csipkét, piabátyját; Tgy szól a kérelme:
gondoskodott és igy biztos, hogy tár ^kérelme felett. Bárhogyan is nót, zongorát és fonográfot bevinni
a ki felkeresi a bált, okvetlenül szavazzon más kérdésekben, ne fe- Norvégiába.
Pokol Bálint, Szabolcs mejól fog mulatni. A warreni mu
gjre Tisza Bezdéd ,keresi báty
latságok mindig igen jól sikerül
ját, Pokol Gyulát, aki valószí
nek, azért ajánlhatjuk, hogy a
nűleg Garteretben, N. J., la
magyarság keresse fel minél na
kott, valamint sógorát, Márta
gyobb számban. A tánchoz a ze
Imrét, aki odahaza rókaji la
nét kitűnő zenekar szolgáltatja.
•*"É»
kos volt.*
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"Nem hiszünk senkinek
Szegény szibériai, sokszor csaló
magyar fogoly levele. —
Útban a segítség
Levelet hozott^ posta a napok
ban a messze Szibériából. A leve
let a 122 Oneta Streeten lakó Ba
log József kapta sógorától, aki
már közel hat esztendeje eszi a
rabság keserű kenyerét
(ha
ugyan kapott) Nikolsk Üssuriskban, Vladivosztok
közelében.
Szomorú kétségbeesés ri ki a le
vél minden sorából. "Azt mond
ják, karácsonyra ott hon leszünk.
De mink már nem hiszünk semják, karácsonyra otthon leszünk.
4ikkor elhisszük. Becsaptak már
benniinket f fcát azért nem hiszünk
senkinek." *
Igen ám, "nem hiszünk." Bi
zony az amerikai magyarok nagy
része sem hisz, nem hitt és nem
akar hinni. Gaz, undok, népbolonditó bolshevikik nagyszájú ha
zugságait elhiszi, de nem ad. Is
tene az amerikai magyarok salak
jának a nemadás. Ha mindenki
adott volna, amikor kértek, ak
kor nem kapnia ma Balog Jórsef
levelet: "Már annyiszor becsap
tak." Ezt a kifejezést használ
ják itt az adni nem szeretök is.
Tessék a kettőt összehasonlítani.
Megnyugtattuk Balog Józsefet,
hogy a sógora hazakerül. Éppen
<a múlt hét végén jött hivatalos
kábel, hogy egy japáni hajón már
az amerikai segélypénzen 1600
embert indítottak haza. Másik
két hajó útban van, de nem a ma
gyar, hanem az amerikai pénzen,
mert mi nem adtunk, mert már
minket annyiszor becsaptak. A
magyarok a nagy amerikai gviijtőbizottság két milliós alapjához
eddig csak 150 ezer dollárt adtak.
Fél millió magyar 150 ezer dol
lárt ! Szégyen és fryalázht és átok
azokra," akik ezt a gyűjtést is aka
dályozták," mert nekik "Elörére," bolsheviki, Istentagadó moz
galomra kellett á üagyarok pén
ze.
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Adja a babiiek a legjobb táplálékot

A«

Ha nem tudja & "bébijét szoptatni, ne kí
sérletezzen különböző tápszerekkel, kezdjo mindjárt helyesen—adja neki azt a táp
lálékot, mely egészségesebbé és erŐsebbé
teszi, mint az összes mesterséges tápsze
rek együttvéve — adjon a bébinek

Warren, Niles és környéke
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EAGLE
BRAND
(CONDENSED MILK),

i
¥

4

A tápszer, mely izmos végtagokat s egész
séges testet fejleszt. Ajánlva és helyesel
ve orvosok által kitűnő minősége és min
denkori egyformasága miatt.
Eagle Brand használata pénztakaritást jelent

1

a

háztartás számára és használható minden olyan
célra, melyre tejet és cukrot használnak. Pró
bálja a kávéjába vagy cacaoban, jnindenféle fő
zéshez és sütéshez.

;i

Ha a bébi sir éjjel — ha nyugtalan és ideges —
ha nem fejlődik súlyban, küldje be alanti szel
vényt még ma és megkapja ingyen Baby Book
cimü füzetünket m táplálási utasításainkat ma
gyar nyelven.

,1

THE BORDEN COMPANY
NEW YORK.
Alapítva 1837-t

VAsJa ki cat a aaelvfnjrt. J»íye**e aae* melyik
kfiarvcctfkCt akarja ém alja pont fira
MA.

Mrs

City

Street

State

Baby Welfare Book

*

üecipe Book
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No, 3

legolcsóbb napi árfolyam m
Üzennek még Dorkó JinosnéiimiiiMiiHiimiMmmmiiiifriilmhHiiH
MEGHÍV#- |
nak a következőképpen: "fa I
gyon sajnálom, nem tudunk Bá { A Warreni Első Magyar $
f—.
1
HAJÓJEGYEK
Férfi és Női Bs. Egylet
nyai István felől, mert sokan ott •jj»
UNIÓ-SZABÓ KÉSZÍTETTE RUHÁ&
maradják azon a vidéken. Azok
a leggyorsabb és a társaságok által megsza
mondták, akik onnan jöttek. Ha | Táncmúlatságára |
bott áron.
J
amelyet
$
Itt közlünk néhány részletet nem fogunk még érdeklődni a
| szombaton este tartanak |
Balog J$sef leveléből, melyet só foglyoktól."^
0
*
*
gora, Morozuk György irt. Aki
£
a Román Hallban . f
ÚTLEVELEK
|
"nem hiszi," menjen el Baloghoz
Youngstowni magyarok ejdig •{• Kitűnő zenei. Finom ételek %
%
,
I
és olvassa el és ha akkor is aztj körülbelül 4500 dollárt adtak a
és italok
•**
és az utazáshoz szükséges okmányok ingye- U
mondja, hogy "becsapták," ufy szíbériai mozgalomra. Az orszá ;í*
Belépőjegy:
£
; nes beszerzése.
i
jöjjön hozzánk, adunk neki négy gos gyűjtés még nem zárult le. A Férfiaknak . . . 50c •••
4%
krajcárt kötélre.
^
N ő k n e k . . . . 2 5 c •{•
Akinek lelkiismerete súgja, hogy
A két levél augusztus elfejéről adjon, az még mindig adhat.
HA JÓL AKAR MULATNI, $
Hozza a pénzt szerkesztőségünkbe
kélt. A* egyikben igy ir:
NE MARADJON EL!
&
vagy adja át a nagybizottság bár
Mi készitjUk
i "Tudatom veled, hogy lévemely tagjának. A pénz minden
őket, nem< fizet
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA
; Üdét megkaptam, amelyet már centje a szibériai fogjyok haza
KANADA GABONATERMÉSE
hasznot a keres
cius 23-án irtál. Nagyon megWick
Building,
cor.
Phelps
and
Federal
Streets
szállítására szolgál.
kedőnek
\ A kanadai statisztikai hivatala szá
örvendtejn neki. Hazulról nem
Youngstown, Ohio
mítása szerint a kanadai gabonatermés
hallok semmit. Nem tudom él
az ''idén körülbelül 262,.'538,000 bushel
A VILÁG SZÉNTERMELÉSÉI
nek-e avagy halnak. Azt is
lesz, ami összehasonlítva a tavalyi ter IT*"*1*—
megértettem leveledből, hogy
méssel, mely 19:5,260,000 bushel völt,
,
Az Ángq) Sz'nszövetség megállapí
jártok az érekünkben, hogy tott a, högy *1919-ben kevesebb üzenet hatalmas emelkedést mutat.
BECSÜLETES ORVOSSÁG BECSÜLETESEN HIRDETVE
f Amerikába mennék a jövőben. termeltek az egész világon, mint 1910
í
Legalább megszabadulnék a óta bármelyik évben. Az összes szén
( 0 ezért ajánlják orvosok és gyógyszerészek
fogságtól, elég. volt már be termelés 1919-ben 7,170,000,000 méter
mázsa
volt,
ami
tiz
millió
métermázsá
lőle, 6 év ebben a nyomorult
f ^
val kevesebb, mint az 1910-iki terme
Szibériában. Mert ha még egy lés, az 1913-iki széntermeléssel szem
telet itt kell tölteni, akkor ta ben pedig 170 millió'métermázsa esést
lán el is pusztulunk mindnyá- mutat.
^ T J •*
•

The City Trust & Savings Bank

Ékszer-üzlet
SAMUELS

A Bulgár Vérteát

16 Sonth Phelps St.

f
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T
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téssel.
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%Z EAST YOUNGSTOWN SUPPLY COMPANYNÁL
WILSON AVENUE, EAST YOUNGSTOWN

Mi

A LEGREMEKEBB ÉRTÉKEK '

A pénznek a bankban a helye, s ezért minden embeT jól teszi, ha
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végett, melynek
tffbb mint 40 éves múltjához és megbízhatóságához kétség nem fér.
A!
Ha van már betétje más bankban, az nem jelenti azt, hogy miért 9
ne helyezze el legközelebbi betétjét a mi bankunkban, és akkor fog
meggyőződni a mi kiszolgálásunkról. Pénzbetétek után 4% kamatot fize
tünk.
Pénzküldemények a világ minden részébe a napi legolcsóbb árfolyam
|a#rint gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
,
f
> Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják 1&

Pipoly Gyulához
Telefonáljon: Automatikus 74128,

Mert ezek a legjobb hirt hozzák a divat országából, gyönyörűen
ga&dag, uj árnyalatú és mintájú, remekül szőtt posztóból készült öltö
nyökkel.
Választékunkban csak olyan ruhákat talál, amelyeket a divat és
M érték miatt vásároltunk be — jfápqMufc a
kapja, ha nálunk készittetti ruháit.

iii»
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Gyönyörű lakás, fűtés, világítás és JÓ FIZETÉS.
v'T
/;
Bővebb felvilágosításért forduljon
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Bell: Struthers 132
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THE COMMERCIAL NATIONAL BANK

21 W. Federal St,

. .
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- Youngstown, 6*1
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Őszi Ruhákat

ÖmaÖÁR VÉRTEA, lm forrón issza, egy éjszaka alttt félöMja
és
megvédi az INFLUENZA éa TÜDÜGYULADÁS ellen. Ezek ellen a legjobb or
vosság. Kérjen csak a ,drogériában még ma Bulgár Vérteát és ha nem kap,
ugy rendelje meg azonnal. Megküldjük pontos címére bebiztosított postacso
magban. Küldjön $1.25-t egy nagy dobozért, vagy $3.15-t 3 dobozért, vagy
$5.25-t.. 6 dobosiért. Ciau Marveií Product* CpJ, 354 Marvel Building, Pitts
J
burgh, Pa.
x

1
/ ; ' j.
A férfi tartsa rendbén az uíi birtok üdvárát, gondozzon néhány tehe
net kertet^tb. A nő, ha megfelel, a házi munkánál segédkezhet, külön fize-

í

:

Üdvözölje az uj

ők tudják, hogy gyökerekből, fahéjból, levelekből, magokból, bogyókból és
virágokból áll. Ha ezt a keveréket felforrázzák, akkor -gazdag, tiszta nedve az,
sm;t az emberi természet megkíván, hogy felfrissítse a vért és megédesítse a
gyomrot, hogy munkára serkentse a májat és hogy kimossa a veséből a mérge
ket,'

Gazdag Youngstowni Gyáros
Keres Megbizható Magyar |
Házaspárt Állandó Munkára
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$50
$610
MÉRTÉKE UTÁN KÉSZÍTVE^
,;.v.
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Pittsburgh
ToungstcMia 4 ,,
Canton
j
East Liverpool
Niles

ÜZLETEINK:

17-19 W.Federal SL
Yoiigstowi, 0.
*

Cleveland }
Akron
,
New Caatl*^
Lorai®
Warr«H

