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#=HAZAI ÜGYEKET=> f 
pontosan is szakszerűen vég?.ck is az okiratok .jogérvényos kiíttHtáun 

után a konzulátus által hitelesíti</:,em. 

Young'stown és környéKe 
magyarságát, egyben arról is értesítem, liogy a své«l konzufúlus ííltnl 
kiállított útleveleket, valamint a vele járó távozási engedélyt (perrtiit) 
megszerzem mindazok részére, a kik magyar állampolgárok voltak a há
ború kitörése előtt, bármilyen nemzetiséghez in tartozzanak. Tehát .eb-
bon az ügyben is teljes bizalommal .fordulhatnak hozzám. 

Pontos cint * 

Horvátli Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IKQDA 

MAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO 
ROOM 6. 

Automatic telefon: 78762 Bell telefon: 431 

-ÍMRIX;QI^rclqtmils FOR p./qfcncuu*«ft pc.QPus^r 

Established 1901 

Mi Valódi Szabók Vagyunk ' 
A mi üzletünk olyan szöveteket és olyan munkát ad 

ennek, a mely biztosítja azt, hogy minden tekintetben meg-
lesz velünk elégedve. 

A divat és a minőség kifogástalan 

.J0uZtií<£zC él 
A mi üzleteink 

Pittsburgh 
Youngstown 

Ganton 
East Liverpool 17-19 Wost Federal Street. 

A mi üzleteink 
Cleveland 

Akron, 
New Castlc 

Niles 
Lorain Nemsokára Warren 
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A SZENT ISTVÁN TEMPLOM 
KÖRÉBÖL. 

Keresztel esek: 
1. Ernő Árpád, Novak Sándor 

é» Kiss Margit: fia, szül. márteins 
12. Ker. ápril 2. Keresztszülők: 
Húzás Lajos és Dunesó Piroska. 
2. Katalin, Kovály József és Var-
ya Mária leánya, szül. márc. 22. 
Nilesban. Ker. ápr. 4-én. Ke
resztszülők: Szlovják Mihály és 
Kondás Erzsébet. íí. János, Pri-
billa József és Batáry Erzsébet 
fia, szül. jan 8. Fnrmdalen. Ker. | 
ápril 5-én. Keresztszülők: Bar-
tos Vince és píszáresik Róza. 

Temetés: Március 30-án elhunyt } 
Horváth Alajos Nilesban s elte- ! 
mették ápril 2-án Kovács József 
házából, ahol ;{ évig volt burdon. 
A gazda tisztes eltakarításáról 
gondoskodott honfitársának. 

IBEE fen:— 

a havidijakat, ínira* voltak is, a 
kik mondták ezt. A hitközségre 
ínég más feladatok* várnak megol
dásra, melyekhez p^iiz kell. Es a 
feladat pedig, mely megoldásra 
vár, legelsösorban az iskola. Ne
künk iskola kell és ez legyen mast, 
a hivek legelső gondja, hogy le
hessen iskolánk és az ehhez való 
megfelelő épület. Ez nagy fel
adat, melyet nem lehet megolda
ni egynehány ezer' dollárral, mert 
ehhez sok pénz kell. 
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HÍREK YOÜNGSTOWN ES KÖRNYÉKÉRŐL i J pénzküldés 

Hírek a reí. egyház 
Lelkész: Geior. lay 1 .As/ló. Mn-
lioning Ave. Telefon Bell 142, Autó* 
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a Ieikés2é. 

JÓ FESTÉK 
mindig olcsóbb* mint az olcsó festék, 

és szebb. 
Tartósabb 

Mi évek óta csakis jó festéket árusítunk. 

The Youngstown Glass & Paint Co. 
140 EAST FEDSEAL STREET 

Automatikus 6224 Bell Main 1120 

Keresünk Embereket 
KÖNYYÜ GYÁRI MUNKÁRA, UGY ÉJJEL, 

MINT NAPPALRA. 
EMPLOYMENT OFFICE 

General Fireproofing Company 
VEGYE AZ ELM STREETI VILLAMOST 
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F I G Y E L E M  
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EN MEGVIZSGÁLOM FOGAIT ingyen és ha ugy hatá
rozza, hogy szüksége van munkára, akkor ugy fizet, a hogy 
tud. T 

£ N a  l e g j o b b  aranyat és más anyagokat használomlofmun
kánál. 

|h N teljesen fájdalom nélkül húzom ki fogait—NITROUS 
OXID gáz használatával. 

jf? N nem számitok foghúzásért, ha más fog munkáját nálam 
végezteti. 

Dr. NUNN 
138 WEST FEDERAL STREET 

iMüal órík: NEWARK CIPftÜZLET FE-
Beggel 8:30.tói T.UTT Boll Main 8853 
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Á húsvéti ünnep. Húsvét első 
napján óriás hivösereg töltötte 
meg a Szt. Tstván templomot, da
cára annak, hogy sok embernek 
dolgoznia kellett ezen a napon is. 
Elitélünk mindennemű munkát, 
melyet a pénzéhes urak vasárnap' 
végeztetnek a szegény emberrel, 
de még inkább ítéljük el azt a 
munkát, melyet végeztetnek egy 
olyan nagy napon, mint a húsvét. 
Ez már igazáti égbekiáltó egy biin, 
hogy nem hagynak nyugtot a sze
gény embernek egy ilyen napon 
se. mint a húsvét. 

Ezen a dolgon már igazán segi-
i teni kellene egyszer. Dolgozzon 
! az a munkás 10 órát, de dolgoz-
j zon 12 órát, ha éppen kell, a hét 
, 5 napján, de ha 12-őt üt az óra 
J szombaton délben, álljon meg 
(minden kerék a gyárban, menjen 
j minden szerszám a kamarába és 
J pihenjen meg minden dolgos kéz 

hétfő reggelig. Elvégre a barmot 
se lehet befogni minden nap, 
hogyan lehessen hát egy gondol
kodó emberi lényt tartani min
dennap a hámban,!..-? t.w * -X i 

Mondják, hogy á kultnra kí
vánja ezt. ITgy a pokolba az 
olvan kultúrával, mely emberi ál
dozatokkal táplálható csak. Ak
kor inkább ne legyen kultnra, ha 
ez csak olyan módon lehet, hogy 
százezrek és milliók dobják ma
gukat neki áldozatul. 

Van már ma nap sok eltévelye
dett ember, aki eldobja magá'tól 
a hitet, a farizeusok és írástudók
ra hallgatva, de a nép zöme hisz, 
a nép zöme hinni akar, dacára an 
n<ik, hogy az írástudók egyre 
zúgják fülébe, hogy ne higyjen. 
Es ez szerencséje ennek a szánal
masan lezüllött, ennek a szánal
masan lealjasodott világnak, mert 
van alap, amelyre föl lehet majd 
építeni egy jobb világot. És ez 
az alap pedig az a jámbor, hivő 
és tiszta lelkű nép, mely a per
verz hajlamú és degenerált agyve
lejű, hitetlen Írástudók mester-
kedései dacára ' még mindig jő 
vasárnap a templomba s hisz Is

it enben és hisz lelke üdvösségé
ben. Ezt a népet becsülöm nagy-

i ra és minden józanul gondolkodó 
ember, ki nem jár egy csapáson 

mi írástudóinkkal és farizeu
sainkkal, becsüli, mint a jövő idők 
• rtékes zálogát. 

Egyébként a Szt. István temp
óm kapott húsvéti ajándékul 
-120 és 64 centet az egybegyűlt 
magyar hívektől. 

$1000.00 kamaton. A Szent 
irtván templom plébánosa újból 
elhelyezett $500-t a mult héten 
kamatra a Szt. Tstván templom 
•uvára és igy most már $1000-ja 
kamatozik a City Trust and Sav-
:  ngs Bankban. Megjegyzendő, 
'iogy ezt a pénzt senki se veheti 
lei a bankból, ha erre a piispek-
W>1 nem kap felhatalmazást, te
li át a plébános esetleges halálá
val sem örökösei, sem pedig 
• &yéb hozzátartozói nem nyúlhat
nak' ehhez a pénzhez még akkor 
s<k, ha esetleg kezükhöz "kerülne 
erről a pénzről szóló takarék
könyveteké. /: ; 

Nagy dőreségflat mon
dani most, hogy nincs adósság 
löbbé, sőt készpénze van a hit
községnek, hogy nem kell fizetni 

BETEG A LELKÉSZ 
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Ha családjának egy tagját elragadja a halál, ugy 

E  M  E  T T E S S E  E L  M A G Y A R  Á L T A L  
}; 

Most alakult meg a 

126 EAST BOARDMAN STREET. 

Ennek a cégnek tagjai: MOLNÁR ISTVÁN, MIHÓK ANDRÁS 
és TÍMÁR GYÖRGY, jó magyar emberek. 

DIS3ES KOPORSÓK OLCSÓBBAN, MINT MÁSHOL 
Gyors mentőkocsi éjjel és nappal. 

Kocsik és automobilok esküvőkre, keresztelőkre és minden más 
alkalomra jutányos díjszabás mellett. 

LEGPONTOSABB, LEGELÖZÉKENYEBB KISZOLGÁLÁS 
1 Pártolja a magyart! 

MONÁR UNDERTAKING COMPAinr 
MOLNÁR ISTVÁN üzletvezető, 

126 EAST ST., YOUNGSTOWN, O. 
BELL, MALct ttetí AUTO., 6945 M l ' j j i l lH I.  II II l l l l/Mll in i  I MII 1 , 

Az üzletvezető az iroda felett lakik és a nap vagy éjszaka minden per
cében a közönség rendelkezésére áll. 

Gerenday László; a református 
egyház lelkésze, beteg. Két orvos 
is volt nála és mindketten azt 
ajánlották neki, hogy menjen vi

dékre pihenni, mert okvetlen 
nyugajómra van szüksége. . 

Az orvosi tanács folytán Ge-
renday lelkész minap délután 
Cambridge Springre utazott, a 
hol legalább is 10 napot kell töl
tenie, hogy túlfeszített idegei meg 
pihenhessenek. Helyettesítéséről 
az egyház gondoskodott. 

"PROBAHAZASSAG 

Hiába, ugy látszik, hogy a j 

youngstowni magyar közönséget 
már nem vonzza a műkedvelő 
színielőadás, mint a múltban. A 
Kossuth kör húsvét vasárnap es
ti előadásán ugyanis a közönség 
csak igen gyér számban jelent
kezett. Pedig az előadást azok. 
akik jelenvoltak, rendkívül di
csérték. Így csak erkölcsi ered
mény volt, de sem a szegény 
gyermekek alapja nem gyarapo
dott, sem pedig a kör pénztára. 

Uj csillag tünt fel a youngs
towni műkedvelők egén Beniezky 
József né személyében, akinek 
iigyes, egyszerű és jól átértett já
téka liirike szerepében arra en
ged következtetni, hogy a legne
hezebb szerepkörökben is megáll
ja majd helyét. Méltó partnere 
volt Kanóc/. Gyuri szerepében 
Mező Kálmán, aki amellett, hogy 
kitűnően játszott, Molnár Lajos
sal osztozott a rendezés nehéz 
munkájában is. A szokott jók 
voltak Molnár Lajosné, ITábel 
Miklós, Beniezky József, Bölcsr 
házy Erzsike, Demé/iv Lajos, (la-
gyi Jánosné, Kolozsváry Erzsike, 
Deák Pál, Dévai Györgyné, Dé
vai Gáörgy, Géressi Józsefné, 
Szabó Mihály, S^abó Miklós és 
Takobav János. 

a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYEK 

ft leggyorsabb és a társaságok által meggta-
fcott ám. 

ÚTLEVELEK 

és az utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

Wick Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Youngstown, Ohio 

PREZSBITERI GYŰLÉS 
ÉS KÖZGYŰLÉS 

A református egyház e hé 10-
én, szombaton este fél nyolckor 
preszbiteri gyűlést tart, a melyre 
v uton is meghívja az összes 
íreszbitereket. 

Másnap, vagyishó ll-4n, va
sárnap, az istentisztelet Titán az 
így ház megtartja a*., első negye,d-
'vi közgyűlését, a melyen az ösz-
szes tagok megjelenése kívána
tos. 

HÚSVÉT A TEMPLOMOKBAN 

KOSSUTH GYŰLÉS. 

Felkéretnek a Kossuth egylet 
összes tagjai, hogy az elhalasztott 
rendes negyedévi közgyűlésen, 
melyet az egylet most, vasárnap 
este fél nyolctól kezdődőleg tart 
meg, okvetlenül megjelenjenek, 
mert rendkívül fontos ügyek ke
rülnek eldöntésre. 

A válastzmány nevében 
Molnár Mihály, elnök. 

A YOUNGSTOWNI M. BETEG-
SEGÉLYZÖ EGYLET TAGJAI

NAK FIGYELMÉBE. 

Mecsei András, elnök. 
Menyhért János, titkár. 

East Youngstown 
A 321. SZÁMÚ VERHOVAY 

FIÓK TAGJAIHOZ. 

Tekintettel arra, hogy a hús
véti ünnepjek mjiatt elhalasztot
tuk április 4-ére eső rendes havi 
gyűlésünket, azért értesítjük tag
társainkat, hogy a gyűlést április 

, , hó második vasárnapján, vagyis 
Mind a három magyar templomot' (1 hó fo(tjllk megtartani a 'sufolasig: megtöltöttek a hívek. wfom4tug PÍJyhiU iskoIa h(.,yW. 

A youngstowni három magyar 
templom a húsvéti ünnepek fo-1 
'yamán zsúfolásig megtelt az áj- ' 
atos hivek seregével. 

A Szent Tstván római katholi-
Vijs egyház tagjai előtt Várlaky 
Sándor plébános magyarázta a 
húsvét jelentőségét, a virágdísz
ben pompázó templomban. Az 
iffera meghaladta a 400 dollárt. 

A református templomban a 
betegen fekvő Gerenday László 
helyett ITadnut presbiteriánus 
'el kész küldött helyettest. A 
femplom gyönyörűen fel volt dí
szítve virágokkal. Az offera több 
volt, mint 300 dollár. 

A Szent György görög-kahtoli-
kus templomban a húsvéti íinne-
nek alatt mutatkozott be Suba 
Ernő, az egyház uj plébánosa, a. 
ki szivekhez szóló beszédével meg 
nyerte a hivek tetszését és szere
ltét. A templom zsúfolásig meg
kelt s az offera mintegy 300 dol
lárt tett ki. A szent sir ékeske-

Felkérjük a fiók összes tagjait, 
hogv az e hó 11-én, azaz most va
sárnap délután 2 órakor kezdődő 
gviilésünkön okvetlen vegyenek 
részt. Sok fontos tárgyat kell 
elintéznünk és épen ezért szüksé
ges, hogy az összes tagok megje
lenjenek. 

Tagtársi üdvözlettel 
Tomcsányi Géza, elnök. }  

Ember Kálmán, titkár. 

A SZŰZ MÁRIA 
EGYLET TAGJAIHOZ 

Tudatom a Szűz Mária egylet 
tisztelt tagjaival, hogy húsvét 

lett a virágok tömkelegében s a | vasárnap az egylet nem tartott 
'íivek ájtatosságát nagyban fo- gyűlést, igy tehát e hó 11-én, 
'cozták a Molnár Tstván magyar ' vagyis vasárnap tartjuk meg ren-
"emetésrendező által díjtalanul I des havi gyűlésünket. 
kölcsön adott hatalmas és szokat-1 Tagtársi szeretettel 
'anul díszes gyertyatartók. ! Lukovszky Pál, elnök. 

Szent György Napi Bált 
rendez a Magyar Görög-Kath. Egyház 

1920 április 26-án, hétfőn 
a Kossuth Körben, 124 East Federal Street 

melyre ezúton szeretettel hivja meg a Youngstown és kdrnyéki 
összmagyarságot. 

Kezdete este 8 órakor. Rigó Jancsi muzsikál. 

BELÉPTIDÍJ: Férfiaknak ... 50 cent—Nőknek ... 25 cent 
A mulatság tiszta jövedelmét aa egyház utolsó 500 dollárt kitevő 

adósságának kifizetésére forditjuk. Kérjük a magyarságot, hogy pár
toljon bennünket, hogy mi is megszabadulhassunk az adósságunktól és 
igy mind a három youngstowni magyar templom adósságmentes lesz. 
Szeretettel várja % magyarságot a mulateágra A JtBNDBZŐSÉOt. 
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A CSECSEMŐK ELSŐ ÉVE 
A LEGFONTOSABB. 

A2 emberi élet fejlődése attól a tápláléktól függ, 
amit az első tizenkét hónapon át kap. Az étel, 
ami erős csontot, izmokat és lábszárakat fej
leszt, kell, hogy egészségesen tápláló, jóizü, 
könnyen és teljesen emészthető legyen. Ha cse
csemőjét nem tudja szoptatni 

75ortt&wS 
EAGLE BRAND {COXDENIED MILK) 

(TEJKIVONAT) 
legyen első gondolata. Az cnyák három nemzedé
ken át csak ebben bíztak. EAGLE BRAND ajánlva és rendelve van doktorok által, miután ez tis/ta, 
biztos, könnyen elkészíthető és könnyen emészthető. 
Ila gyermeke nem fejlődik, ahogy kellene, sir, nyug
talan vagy ingerlékeny, valószínű, hogy a tápláléka 
nem jó neki. Küldje el MÉG MA a szelvényt táj* 
lálási utasításért és a magyarul irt 54 oldalas köny
vecskéért, amelyet ingyen küldünk önnek és amely
ből megtudhatja, hogyan tarthatja gyermekét jó 
egészségben és jó erőben. 
EAGLE BRAND a legjobb tehén tejből és porcu
korból van készítve. Asztali használatra a legjobb 
és használhatja mindenre, amihez rendesen tejet és 
c u k r o t  h a s z n á l  é s  s o k k a l  o l c s ó b b .  P r ó b á l j a  meg 
kávéjában és csokoládéban. 
Vegyen még ma egy kannával és győződjék meg 
személyesen róla. 

Kapható riinden jó gyógyszertárban 
-ii fúszerüzletben. 

The Borden Company 
108 Hudson Street, 

* 

í 

VüJegyUnk (•H nevünk 
a jötfUKUunk. 

VÁGJA 
Jegyezze meg, melyik köny
vecskét akarja és kiildje el 
postán AI£G MA. 
Mrs. 

Street 
City 
state 
A gyermek Jóléte 
Szakácskönyv 

YORK 

ALAPÍTTATOTT 1857 
BOROICN MAS KÉSXITMfcXYKTi 

Bordrn-féle tfjkivonat Borden-tfle malAtateJ 
Borden-ftle íejeiokolááé Bordm-ftle kftvfkivonni 

HA ORVOSI RECEPTJE VAN, hozza gyógy
szertáramba, hol lelkiismeretesen le:z lriszol-

gálva. 

HA DIANA SÓSBORSZESZRE, PIÓCÁRA vagy 
bármily gyógyszerre avagy SZÉPITŐSZEF 

RE szüksége van, keresse fel patikáim bármelyikét. £ 

ORVOSI TANÁCSOT, bármily betegségben szen
ved, INGYEN ADUNK. 

Tessék a pontos számot megjegyez*! 

ÉBER'S PHARMACY 
311 WEST FEDERAL STREET 

A Shuman Furniture Coeval atjemben 

. I-"' ' ÓS a ;x 

GOLBEN CROSS PHARMACY 1 
361 EAST FEDERAL STREET 

Youngstown, Ohio . , < /• 
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