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A Szent István hitközség köréből. 
Gyászhír. 

* 

Megható jelenetnek voltak szem 
tamii azok, kik a mtilt szombaton 

Youngstownban lesz a Kamrák-
féle Hallban. A youngs to wni és 
környéki magyarságnak már ré-v 

délelőtt megjelentek a Szt. Jstván «*» volt alkalma mulatni égy 
templomban. Az oltár előtt két 
koporsó állt egy sorban, mindket
tőben halott férfiak, kiket éltök 
delén tört le a halál. Ezek voltak 
Horváth Dávid és Molnár Péter 
honfitársaink. Ez a két koporsó 
intőimül szolgálhat mindnyájunk-
na: hogy memento mori, azaz em
lékezzél meg a halálról. Horváth 
Dávidot még néhány hét előtt te
vékenykedni láttuk az ogyletek-
ben, ma pedig már néma halott. 
Ne bizakodjunk el és ne épitsünk 
oly sokat emberi erőnkre, mert 
gyengék vágyunk, hamar roppa
nunk össze s terveink és számítá
saitok összedőlnek, mint hitvány 
kártyavárak a halálnak váratlan 
fettefletére. 

ily:>n gyönyörű helyiségben, mint 
& ITamrák-féie , táncterem East 
Yóungstowiibaii. Felhívjuk erre 
különösen a magyar ifjúság fi
gyelmét, melynek nagyon jó al
kalma lesz pompásan mulatni ki
tűnő cigányzene mellett ezen a 
farsangi bálon. Mi öregek pedig, 
mig a fiatalság nmlat,.elpolitizál
gatunk és elbusuljuk inagunkatJ 

a haza nehéz sorsa fölött. 

Szövetség pflittárába, hogy ez 
Magyarország javára fordítsa, eft 
a pénzt. Isten snegáld, ha segí
tünk elnyomorodott hazánkon, el
lenben megver, ha elfordítjuk 
tőle segitő jobbunkat. 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 

s, <A.lóliíö$i iigy a saját tüagam, 
mint pedig árva gyermekeim ne
vében mélyen megtört szívvel kö
szönöm meg mindazoknak szives 
részvételét, a kik boldogult fér-, 
jem elhunyta alkalmából a vigasz 
talás jóleső szavaival felkerestek. 

Külön köszönetem szól a Szent 
ístván egyletnek, a Nagybizott-
ságnak^ Horváth Ignác, Sósék, 
KelemeVi Károly, Darázs Frigyes, 
Dolgos Mihályné, Matisz István, 
Léderman Ferenc és ezek család-

Dr. fcssenidaer A. 
AMERIKAI ÉS HAZAI ttGYVÍD 

Elvállal mindenféle peres Ügyeket 

43 KOBTS; PKELP8 STREET 
k)i Erie áltomácsal szemben' 

•ni  M Main 2«4 

SZERKESZTŐNK SZÍVESEN LÁTJA 
%iJl LAP UJ HELYISÉGÉBEN. CIM: 

320-322 W. FEDERAL STREET 

Kereszteléselt. 
A múlt vasárnap kii kisded 

vette fel a kerekséget a Sit. 
István templomban: 

I. Tlona, Katona József és Bene | kalnuis arra, hogy egyöntetű és 
Ifargit leánya, szül. dec. 29-én. | hatíiat6s afeei(5t fejtsCT1 « ,ki Má 

Keresztszülők: Iyán József es . gyarország javára. És erre a ki-
I^ini Erzsébet. ^ fejteildö akcióra ft'djon minden 

$. Mária Erzsébet, Sxacsuri Ja- j amerikai magvar legalább egy 
nos leánya. Keresztszülők: Sol- ;doMrt minden félévben. Ha min-

den amerikai magyar ad legalább 
egy dollárt minden félévben a 

Amerikai Magyar Szövetség. 
Hát bizony sötét idők jármik a 

magyar haza felett. Erre figyel
meztette a plébános a híveket a 
saÓKzékrd és intette őket, hogy | ja.inak- » k* kottomkut helyez-
szülőföldünk kegyetlenül súlyos 
helyzetén segítenünk kell nekünk, j 
amerikai ' magyaroknak. Hogy i 
pedig segíthessünk rajta, esatla- j 
kőzzünk mindnyájan az Am. Ma
gyar Szövetséghez, "mint olyan 
testülethez, mely felölel minden 
magyart és mint ilyen egyedül al-

tek a ravatalra. 
Özv. Horváth Dávidné 

le gyermekű. 

East YoimgstoWn 

tész József és Csukrács Erzsébet. 

: Hivatalos eskü. 
Vasárnap a s^ent mise alatt le

tették a íiii'átalos eskijt a követ
kező kurátorok: Mátyás József. 
Tgnát György; Zámbó János, Tu
nica György és Vaskó András, 
úgyszintén Xelepka József kollek
tor. Albert streetre és llubbard-
Ta' kollektornak vállalkozott Fer-
mencsin János, aki a jövő vasár
nap fogja letenni a hivatalos es
küt. a többiekkel együtt, a kik 
bármely oknál fogva el nem jö
hettek a mult vasárnap. 

Farsangi hál. 
"Nagy érdeklő*léssel és örömmel 

eléje a Szt. Istrváti temploiit 
íifcpe annak" a fafsaftgT hálnák, l/és az Agy iáégf akarltotf £énfcrf jut-
melv február 9-én este East I tassátok el az Amerikai Magyar 

magyar haza súlyos állapotának 
enyhítésére, én, Várlaky Sándor, 
ycungstowni plébános, adok 25 
dollárt minden félévben erre a 
célra. Ha másképen nem fogom 
tudríi megadni, meg fogom vonni 
a számtól, kopott ruhában fogok 
járni és mégis megadom, hogy 
cégitsek nyomorult hazámon. • 
' Vonjuk meg magunklól és ad- [ rog. 
junk szegény szülőföldünk felse- j 
gélyezésére. Ne dohányozzál ne-

VERHOVAY FIÓK 

Felikérjük fiókunk tagjait, 
hogy a vasárnap délután 2 óra
kor a Crow hallban megtartandó 
gyűlésre okvetlenül jelenjenek 
meg. 

A tisfctfkar Típvélwi 
Tomcsányi Géza elnök. 
Ember Kálmán, titkár. 

Földesúr a kocsisához,1 aki ki
menőt kér: ^ 

— Hová Aödrás, már megint 
sétálni! 

— Sétálni? Ments Isten. Csak 
az urak szoktak sétálni, magam
féle szegény emW csak k&io-

UJ TALÁLMÁNY 
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Nem határos, hogy Ön mi, faxmer, 
napszámos Vagy mechanikus, Ön 
használhatja ezt az Ár-t. Mőt %és 
költséget takarít meg. Ezzel az 
Árral mindenfélét javíthat, mint 
cipőt, szerszámot és más köny-
nyebl) és nehezebb javításokat. 
Épp oly Jól varr, mint egy gép, 20 
yard cipész cérnával, 2 tűvel együtt, 
csak $1.00-ba kerül. 7 ár $5.00. 
Külön egyenes és görbe tűnek 10c 
darabja. Külön gombolyag cérna 
15c. yi örömmel visszafizetjük a 
pénzét, ha nem volna vele megelé
gedve. Ne mulassza el, még ma 
küldje be rendelését erre a cimre: 

NATIONAL SALES CO. 
i>efít. O. Station D. Box 90 

New York, N. Y. 

B R R .  A . D A L B B *  

a magyarság által jól ismert orvos 
visszatért a katonai szolgálatból és 
ismét átvette régi orvosi irodájáé

nak vezetésig t 

Magyarország 
minden részébe 

/ A legolcsóbb aapi árak mellett # 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

L. B. BURGEE, Mgr. 

279 East federal Street 
GYÓGYKEZEL MINDENKSMÜ 

BETEGSÉGEKET 

* 1 •' t ''' '111,11 v 
MAGYAR CSALÁDHOZ 

leányt keresek, aki a házimunká-
6an segédkezzen. Cim: Ress Test
vérek üzlete, *08 West Federal 
street. 
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TAKARÍTSON időt és pénzt 

A. L. & E. REES 
Bell, 804. FÉNYKÉPÉSZ. Autó., 66& 

143 West Federal Street, Youngstown, O. 
Nftinritott képek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák «tb. 

' Elsőrendű munka, mérsékelt fira!í. 

-1 
ELADÓ 

Mny napot egy hónapban és jut-' Egy nagy szénkályha, ezelőtt 
tasil az igy megtakarított pénzt I egy évvel 125 dollár volt, haza-
az Amerikai ^lagvar Szövetség- j titazás végett eladó. Ára 25 dol-
hez. * Ti, gyermekek, ne egyetek j lár. Tudakozódni lehet: Gagyi 
cukrot, ne járjatok a pikcsékbe Jánosnál, yaptink nyomdájában, 

és mindenféle 
mövirágokból 
tolandó raktár. 

320 West Federst «t., 
towji, O. 

Yaungs- J&4 

Díszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keresztélésekre és 

.Temetkezésekre. 

33 E. FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, OHIO 

Gon<lolkodott-« 
azon, liogy mennyi pénil 
és időt tudna megtaka
rítani avval, ha ottlíóh 
borotválkozna I Általi
ban borotváláíirit; 2rD 
dQlJárt, líOMÍ' évente, lOjí 
dollárt öt év alatt. 1(1 
Bit ajánljuk, hogy veg^é 
taeg ezrn borotvát, me-
lyfet itt láthat. A.borot
va ,mely ezen leépen lát-

nagyon finom 
acélból -van készítve, 
nilajdncm minden borbély 
lian/.uálja orszógszcrllí. 
Ezen borotva rendes 

fira 11 dollár, de mi, rsak 
fnvid ideig, c»»'k $8.00-é*t 
ádju'k 10 eves jótállással !• 
ráadásul még 5 hasznos tár
gyat ndunk .ingyen hozzá: 
borotva - szíját, bajvágó-gépet, 
ollót, fésűt és borotváló ke-
fót. Gondolja csak niog, niiu-il 
e/. n hat tárgy csak Í8.00. 
Mi biztosítjuk, bogy_ teljesen 
nieu lesz elégedve minden te
kintetben, vagy mi n pénzét 
visszafizetjük. Küldjön csak 
egy dollárt a rendeléssel és a 
többit, ha ar. árut kézbe* 
veszi. Ne késsen, liánéra 
azonnal vágja ki ezen hirde
tést, tüízöu hozzá egy dollárt 
és küldje: 

i 
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NATIONAL COMMERCIAL Ofr 
107 E. 4th St. Dept. 9* 

New York, N. Y. 
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>GTAB0BSHGB> 
utazik MÁRCIUS HÓBAN cégünk egyik bizalmi embere 

HANKÓ M GYULA, ref. 
ki a youngstown-i magyar ref. egyháznak 
12 éven át hűséges vezetője volt. 
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A kik őt ismerték, megmondhatják/ hogy érdemes-6 a bizalomra. 
' . \ . , x .. ' : '• • • : 

A. Ír í lr márciusban akarnak vele utazni^ azokat egéssen Budapestig elkísért, az 
/ utón minden dolgaikban segítségükre lett. 1 • 

"•.-Vj 

III A telle Magyarország°n örökösödési, telekkönyvi vagy akármely ügyeikben őt 
*Ua megbízzák, az<^cban hűségesen eljár. 1 ; f:

x\ r. .• ' { 

/  ̂ / • • • 1 

Tjjf O*V/l fOV^7!A ff^Tl lakó szülőit, testvereit, feleséget és gyenttckwt szemé" 
jra-iui lyesen meglátogatja, üzeneteiket s apróbb ajándékai

kat személyesen átadja azoknak s viszont azok megbízásait áthozza s részletesen beszámol
ásokkal .  s  -  .  - ' . fe  

IV Otthon ^-kó kedveseit, feleségé t és gyermekeit, vagy egyéb hozzátartozóit, ha 
azokat Amerikába akarja hozatni, lakóhelyükön felkeresi, minden dol

gaikban segítségükre less, útleveleiket megszerzi s mind a vasúton, i»in^ a hajón atyai szere
tettel gondjukat viseli és őket egész New Yorkig kiséri. 

V* Hill Denzt va&y csomagot akar küldeni otthon szenvedő övéinek, azokat teljes 
felelősség mellett elfogadja? * címzettek sajátkezű elismervényeit 

küiozzaé&átad3& a wgbizókí^fc ^ 
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Hővebb felvilágoBitáaért irjon e cimre: V - - í  
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