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összeírják a 21—24 éves hadköte
lesekig 
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tanácsos Ssrtankay Bélánk csillag 
ko reszt es hölgyet 1000 korona 
[Hw.biintPtésro ítélte. 

A magyar kormány a jelenleg 
tényleges katonai szolgalatot tel
jesítő idősebb évfolyanibeli had
kötelesek felváltása eel,iából a? 
1898., 1807., 1806. és 1895. évbe*, 
született hadköteleseknek össze
írását és tényleges katonai szol
gálatra való igénybevételét ren
delte el. Ennek folytán a ma* 
gyár hadügyminiszter rendelete 
alapján a főváros tanácsa felhív
ja az ez években született hadkö
teleseket — tekintet nélkül ar
ra, hogy tisztjelöltek-e, vagy 
hogy katonai (népfelkelési) szol
gálatot teljesitettek-e. vagy mint 
Rokkantak elbocsáttattak vagy 
"Sfjif, hogy a hirdetményekben kö-
xölt napon és helyen jelentkezze
nek. 

Nem kötelesek jelentkezni: 
1. A kik a nemzeti hadsereg 

tényleges szolgálatában állanak. 
2. A kik valamely karhatalmi 

alakulat kötelékébe tartoznak. 
3. A külföldi honosok. 
A kik megszállás alatt levő te-

"ürszágban vagy Fiúméban birnak 
községi illetőséggel, azok nem kül
földi honosok. Az összeírás befe
jezése után behivÓ parancsot bo
csátanak ki. 

Azokat, akiket katonaszolgá
latra alkalmasnak minősítenek, 
tényleges katonai szolgálattételre 
tiivják be. Szolgálatuk azonban 
csak addig tart, mig a békekötés 
ben megállapítandó hadseregünk 
felállítható lesz. Minden való-
sainiiség szerint ez az időtartam 
nem fog egy évet meghaladni. A 

< ki az összeírás eéljából való je
lentkezést elmulasztja, 15 napi 
elzárással, vagy 200 koronáig tel
jed hető pénzbüntetéssel sújtják. 

törése után elivkviráltalta Ná-
nássy György hires kommunista 
vezér anyjával együtt. Nánassy-
ék április utolsó napjaiban meg
szöktek Budapestről a csehek ál
tal megszállott területre. A villá
ból időközben eltűnt hat darab 
perzsaszőnyeg mintegy 50,000 ko 
rona értékben. Báró Ilatvany 
Károly feljelentésére a rendőrség 
megindította a nyomozást. Xá-
nássy György és anyja ellen feö-
rözőlevelet adtak ki. 

Kommttidsta pörök & vidéken 
A győri törvényszék Major Je

nő szobafestőt hivatalos hatalom
mal való visszaélés vetsege miatt 
egy évi fogházra, Reiner Mihályt 
zsarolás büntette miatt másfél évi 
börtönre, Huszala János koma-
romujvárosi lakost lopás,- magán
laksértés, orgazdaság és .zsarolás 
büntette miatt három és fél évi 
fegyházra ítélte. A kecskeméti 
törvényszék ötös büntetőtanácsa 
Safrankó Károlyt ' izgatásért egy 
évi börtönre Ítélte. 

Kabátlopás a fogorvosnál. 
Az utóbbi időben több fogorvos 

feljelentést tett a rendőrségen, 
hogy ismeretlen tetősek kabatokat 
lopnak el. A rendőrség megindí
totta a nyomozást. Nemes detek-
tivfel ügyelő csoportjának sike
rült elfogni a tolvajokat Kauff-
mann Józsefné, szül. II. Nemes 
Irén volt rendőri felügyelet alatt 
álló nő, Sik Salamon 2:i éves ke
reskedősegéd és egy fiatalkorú 
leány személyében. Mind a bar
man beismerték, hogy rendszere
sen lopkodták a kabutokat a fog
orvosi előszobából. Egvikiik ren
desen bement a fogorvos rendelő-
szobájába és a másik kettő ez
alatt az előszobában levő kabáto
kat ellopta. Valamennyiüket le
tartóztatták . 

Hatvany Károly eltűnt szőnyegei. 
'Báró Hatvany Károly Délibáb-

ntca 16. szám alatt levő villáját 
Mindjárt a 

Távirat a szibériai hadifoglyok 
nak. 

Az oroszországi és szibériai ha
difoglyok egyesülete ez uton tu
datja tagjaival, hogv a kollektív 
sürgönyakciót december 1.-én befe. 
jezték. A sürgönyök nagy részét 
Svájcon át továbbították és a va
lutacsökkenés miatt el nem foga
dott sürgönyök diját a hadügymi
nisztérium hadifoglyok hazaszálli-
tási gyűjtéséhez csatolták. Egy
úttal kéri az egyesület a hadifog
lyok hozzátartozóit, szülőit, hitve
seit, testvéreit, a kik a hazaszállí
tás propaganda-akciójában se
gédkezni óhajtanak, hogy az iroda 
helyiségében (Andrássv-ut 8. Vö
röskereszt igazj^atósága) szíves 

Lakásdrágitó csillagkeresztes 
dáma 

Özvegy Szta.nkav Uélane Tvády 
Antónia csillagkeresztes hölgy a 
Pál utca 2. sz. ház 11. emeletén 
levő lakásában a proletárdiktatú
ra idején Hidy Miklós magánhi
vatalnokot helyezték el. A dik
tatúra bukása után Sztankayné 
kilakoltatási végrehajtást kért 
a magánhivatalnok ellen. A la
káshivatal helyet is adott a kila
koltatási kérelemnek, de november 
elején Sztakavué felkereste a ma
gánhivatalnok feleségét és azt tw 
ajánlatot tette, hogy ha 5000 ko
ronát fizetnek, akkor tovább is 
bentmaradhatnak a lakásban. Az 
alkudozás során Sztakayné már 
redukálta az igényét és _ végül 
megegyeztek abban, hogy a ma
gánhivatalnok a lakásért í}0 mé
termázsa szenet szerez Sztankay-
nénalc. Hidy nem tudta megsze
rezni a szenet, hanem e helyett 
feljelentést tett a lakásbiztos
ságnál. A kihágási eljárást meg
indították s mivel bebizonyoso-

Valutatolvajok a vonaton. 
A budapest—bécsi vonaton kör

mönfont tolvajok kifosztottak 
Charrv Herman budapesti köny
velőt, a kit gazdája, Deutsch Vil
mos budapesti kereskedő azzal bí
zott meg, hogy nngyértékü idegen 
valutákat csempésszfn Bécsbe. A 
vonaton a könyvelő együtt uta
zott két fiatalemberrel. Fried
man Tzráel tizenkilenc éves ke
reskedősegéddel ép Bürgcrrel:. 
Beszédközben az uj ismerősök azt 
tanácsolták Charrynak, hogy bíz
za táskáját egy idegen kurírra, 
az ííOOO korona jutalomért bizton 
átjuttatja az értékeket a határon 
és a bécsi keleti pályaudvaron 
visszaveheti tőle a taskat. Mi
kor a határvizsgálat veszedelme 
már elmúlt, a könyvelő visszavet
te bőröndjét az állítólagos kurir-
tól s nagy rémületére tapasztalta, 
hogy hiányzik belöleUO darab Na-
poleon-arany, 113 ötszáz leis 
bankjegy, 350 dollár 50 dolláros 
bankjegyekben és néhány 20 dol
láros. Felkutatta az egész vas
úti kocsit és az aranyakat meg is 
találta. Bécsbe érkezve, a pálya
udvaron jelentést tett a rendőrsé
gen. A két fiatalembert a va
lutacsempész könyvelővel együtt 
letartóztatták. 

kedjenek jelentkezni. Az ?roda 
helviségeiben hétfőn, szerdán és 
pénteken 5 és 7 óra között foly- dott, hogy Sztankayné^ csak szén 
nak az ez irányú munkálatok. 
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A vicinálisról szóló sok unal
mas és bosszantó tréfa közt most 
akadt egy, amelyikért érdemes 
megkegyelmezni az egész miifaj
nak. 

Egy dunántúli vicinálisra fbg-
ják rá a környékbeliek, hogy 
olyan lassan jár, mint a "Flic-
gende Blütter vicceiből ismert ha
sonló vonatok. Minden nemét a 
maliciának megpróbállak már, 
hogy megbosszantsák ezért a las-
susuágért a vasutat. Kiakasztot
tak cédulákat, amelyek szerint 
"a vonatot elutazók kísérőinek ki
sérni nem szabad." Legutóbb 
azonban egy vidám úriember rá-
duplázott valamennyi tréfára. A 
vicinális kocsijaiban cédula függ, 
ezzel az ismert felírással: 

"Menetközben az ablakon kiha
jolni tilos." 

A vidám ur fogta magát, elment 
a nyomdába és éPen olyan formá
ban hasonló cédulákat nyoma
tott. És másnap már megjelen
tek a vicinális kupékban az uj 
cédulák, ezzel a sokatmondó szö
veggel: 

,— Menetközben tíz ablakon be
hajolni tilos. 

Keresünk 
SZEGECSEI.ŐKET 
BUCKER UP-OKAT 
PUNCSEREKET 
NAPSZÁMOSOKAT 
Állandó munka, legjobb 

fizetés 

Youngstown Steel Car 
Company 

1609 WILSON AVE. 
Youngstown, O. 

SELL BROS. 

Már Csak 4 Hét Húsvétig 
—tehát rendeljen MOST és legyen 

/ 

Húsvét vasárnapra 

Legújabb Ruhában 

Tekintsen arra, hogy uj ruhája 
jól álljon és hogy ne menjen ki 
hamar a formájából. Csakos kéz
zel vart ruhák tulajdonsága ez. 
Kitűnő szövetek, exclusiv min
ták, szakértő szabók munkájának 
eredménye a jól állás. Nálunk 
mindezt megkapja 

$35-
MINDEN MUXKÁÉRT JÓT

ÁLL UXK 

m 

QFI I RDOQ 
270 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, O. 
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Ujabb feljelentés Korvin-Klein 
Ottó ellen. 

A kőszegi rendőrkapitányság 
távirati feljelentést küldött a bu
dapesti államügyészséghez Kohn-
Kerekes Árpád, Korvin-Klein Ot
tó és Kovács Lajos ellen. A fel
jelentés szerint junius 6-án meg
jelent Kőszegen Samuely Tibor 
Korvin-Klein Ottó kíséretében és 
az elfogott ellenforradalmárok 
közül többet, köztük egy száza
dost, jóformán kihallgatás nélkül 
halálra Ítéltek. A kivégzést Kohn-
Kerekes Árpád és Kovács Lajos 
terrorista hajtotta végre. Az ál
lamügyészség a távirati feljelen
tést kiadta dr. Pogány Nándor 
föállamügyészhelyettesnek. 

Friedman József 
magyar ügyvéd és közjejníö 

202 Stambaugh Building, 
az Electric »hop felett 

Youngitown, Ohio. 
A magyarok minden ügyben 
bizalommal forduljanak h' ezé 

ELADÓ 
egy jó nagy loton két ház, egy hat 
szobás és egy három szobás és egy 
jó nagy, villanyvilágítással föl
szerelt garage. A hat szobás ház
ban van fürdő, villany, gáz, a 
pince cementezve, a három szobás
ban van villany, gáz, viz és toilet. 
Ez egy nagyon jó vétel. Jutányos 
áron eladó. Egy kis része kész
pénz, a többi mint árenda fizeten-
rő. Közel a street car-hoz és a 
Republic Iron and Steel Oo.-hoz. 
Tudakozódni: Auto, telefon 73620. 
Beszéljen magyarul. 

1 

DB. R. A. DALBEY 

a magyars&g által Jól ismert orvos 
visszatért a katonai szolgálatból és 
ismét átvette végi orvosi irodájá

nak vezetésit. 

279 East Federal Street 
GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ 

BETEGSÉGEKET 

EGYLETEINK FIGYELMÉBE. 

Az Amerikai Magyar Hirlap 
nyomdájában most két egylet ré
szére készülnek törzskönyvi la
pok, amelyeket szerkesztőnk az 
egyleti igényeknek legmegfele
lőbben állított össze.. Ajánljuk 
a többi egyleteknek, illetve azok 
tisztviselőinek, hogy tekintsék 
meg a mintát a szerkesztőségben, 
mert ha akarnak törzskönyvet és 
pénztári titkári könyvet készíte
ni, ugy most, ha egyszerre csinál
tatják, pénzt takarítanak meg. 

ADOMÁK 
Dérinébe, az ünnepelt énekes

nőbe, mikor már javakorbcli asz-
szony volt, beleszeretett egy tej-
felesszáju diák. . 

Az ifjú ur annak rendje és mód
ja szerint áradozó levelet irt a mű
vésznőnek s arra kérte, engedné 
meg, hogy meglátogassa. 

A művésznő válasza igy hang
zott : 

"Tisztelt ifjú ur^icskám! Vet
tem becses levelét s miután hol
nap délután nálam épen gyermek 
bál lészen, igen lekötelez, ha meg 
jelenésével szerencséltetni fog 
A zsebkendőjét ne felejtse otthoni 
Dériné." t 

Figyelmeztetés 
EZER ÉS EZER ÁRTATLAN 

BETEG EMBER SZENVED 

A Népszerű 
Broadway- Dalokat 

Először 
Fonograf-

Űfatfíf- Rekordokon 
Hallhatja 

Az újságíró lakásán megjelenik 
egy hentes, az ő rendes hentese. 

— Kérem, nagyságos ur, — 
mondja szerényen — nagy baj 
ban vagyok. 

— Valami memorandumot kell 
csinálnunk az egyesületünk szá
mára, tetszik tudni... rám bízták. 
De én nem nagyon értek a betű
vetéshez... Hát arra kérem a 
nagyságos urat, szerkessze meg 
nekem ezt az írást. Nem kívá
nom ingyen. A jövő héten küldök 
hálából egy gvönyörii kis mala
c o t  . . .  

— Rendben van — mondja az 
S azzal még aznap este nekiül 

ujságiró — meg fogom irni. 
s meg is irja. 

A memorandum benyujtódik s 
nagy sikere van. Eltelik egy hét, 
két hét, a malac csak nem jön. 
Az ujságiró egy napon beszól a 
henteshez. -

A hentes nincs otthon, csak a 
segéd van az üzletben. 

— Nos? — kérdi az ujságiró— 
mi van a malaccal? 

— Micsoda malaccal? — mond 
a segéd. 

A segéd a bajsza alatt moso
lyog. 

— Azzal, amit a gazdája nekem 
igért. ^ 

— Jajt! mondja — a«t nem 
küldtük el a nagyságos urnák. 

— Miért? 
J —Mert. ,. meggyógyult . ,, 

Nem hallgathatunk tovább. TTgy 
érezzük, hogy kötelességünk barátain
kat és a nagy nyilvánosságot, figyel
meztetni, hogy csak egy valódi Bulgár 
Vértea létezik. 

Betge emberek nem kísérletezhetnek, 
amikor egészségükről van szó. Orvo
sok és gyógyszerészek melegen ajánl
ják a Bulgár Vérteát, mert megállotta 
a próbát, számos éven át gyógyítva be
tegeket. 

A Bulgár Vérte&t millió és millió há
lás ember dicséri és aj&nlja a világ 
minden részében. 

Bulgár Vértea a világ csuda gyógy
szere, mert segit csaknem mindenféle 
betegségben, mint gyomor, has, máj, 
vese és vérbajoknál és ezenkívül meg
akadályozza a hüléselcet, [influjenzátö, 
grippet és tüdflgyuladást, ami által igen 
sok életet mentett már meg. 

Mi mindenkin akarunk segíteni és 
ezért azt mondjuk, hogy a legbizto
sabb és legjobb mód arra, hogy a va
lódi Bulgár Vérteát kapja, ha elmegy 
a gyéyszertárba — és ha ki volna fogy
va, mert igen nagy keresletnek örvend 
— akkor megkéri, hogy hozassa meg 
azonnal. (Ne fogadjon el utánzatot). 
Ha pedig azonnal szüksége volna rá, 
ugy mi elküldjük önnekó bebiztosítva, 
posta utján. Küldjön $1.25-t egy nagy 
családi dobozért — vagy $3.15-t ?> do
bozért — vagy $5.25-t hat dobozért. 
C'im: H. H. von Schlick, elnök, Marvei 
Products Co., ÍÍ54 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa. • • 

Minden nagyság 10—85c 
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% addy Long Legs, Henry IBurr 1 09J.a 
^ I Know What It Means To Bo Lone«omo, ® 

m Lewis James 
• Tulip Time, from "Ziegfeld FottnÉ 
I 1919" Henry Burr I 22161 
I Mandy, from "Zi*gfeM Follies of 19 
m Invincibld 

Dreamy Alabanw* Lewio Jarnia fit Charleal ' 
Hart ' f 22162 

Tell Me Why, Lewis James j 
You Can't Get Lovin Where TWo Ain't 1 

Any Love, Patricola r 22160 
Oo—Sole—Mi, Patricola J 
Gimme This, Gimme This, tsirnmo That, j 

Billy Murray í 22157 
Sipping Cider Thru n Straw, Collins and f 

Harlan J 
Hawaiian Lullaby, James at 1 Hart 122158 
Sweet Kisse*, Acme Malo Quirtetto 
The Vamp, One-Step 22 f 64 
Shake Your Shoulder*, Fox-Trot 
Will O'Wisp, from "'A Lonely Romeo' 

Fox-Trot 122166 
Honeymoon Walt*, Vocal Refrain by 

Harry McClaskey 
Castles in Spain, One-S^ 7.2160 
Jerry, Fox-Trot 
You Don'i Need the Wine to Have a Won

derful Time, from "Ziegfeld Folliea of 
1919" Eddie Cantor 2216? 

Ob! The Last ROPC of Summer, fro» 
"Ziegfeld Folliei of 1919" 

The 

costs no more than the ordinary 
P H O N O G R A P H  

The Michigan Furmtnre Co. 
220-22 E. FEDERAL ST. 

fil 

MeGraw gummijk 
Colonial gummik 
Pearce gummik 

egyedárusitói 
Mahoning megyéb«a 

A gummik ára 
emelkedett 

Cord gyártmányok 
8000 mértföld 

Fabric gyártmányok 
6000 mértföld 

jótállással 

Csak 10 napon még a régi árakon adjuk a belső és külső gummikat. 
Minden tire vételinél ráadásul adunk egy 3 évig jótállt belső gum-

mit és mi fizetjük a háborús adót. ' 

OHIO TIRE & SALES CO. 
87 HOLMES STREET Nyitva este 9 óráig YOUNGSTOWN, O. 
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