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#^HAZAI ÜGYEKET^# 
pontosan. és ar.akszeriien vételi és a?. okiratok jugérvényes kiállitá^a 

k s -I' után a konzulátus filtal Íütplesittc;eni. 

Youngstown és környéke 
ITií^{?>-arsíi.grtt pgyben arról is •'•rtpsitr*ni, hogy a svM kori/ulútns által 
kiállított útleveleket, valamint a vele ;jár/> távozási cngnílílyt' (permit) 
megszerzem mindazok részire, a Wk magyar állampolgárok voltak a há
ború kit-örrse előtt., bármilyen nemzetiséghez is tartozzanak. Tehát eb
ben az ügyben is teljes bizalommal fordulhatnak hozzám. 

Pontos pittk ^ / 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

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

Aotomatic telefon: 78762 Bell telefon: 431 

•fft/u .. :oÜL/?R CXOTHES FQR^Vy^J R*R."hcUU*»* P&OPUg^ 

Estab l i shed  1901 

Mi Valódi Szabók Vagyunk 

A mi üzletünk olyan szöveteket és olyan munkát ad 
^nnek, a mely biztosítja azt, hogy minden tekintetben meg 
lesz velünk elégedve. 

A dioat és a minőség kifogástalan 
A mi üzleteink 

Pittsburgh, 
íoungstown 

jQanton 
East Liverpool 

Lorain 

A mi üzleteink 
Cleveland 

Akron 
New Castle 

17-19 West Federal Street. Niles 
. Nemsokára Warren 

^jHBSSEEQi 

YOUNGSTOWN ÉS KÖRNYÉKÉRŐL 
• I=3*E 3BE 

A vasutas 
Állanak a gyárak a Mahoning v ölgyében. -r- Nehé* a Pittsburgh-
ba utazás. — Ámunkások tizezr ei munka nélkül vanaak. wú ja

vulás v árható. 

JÓ FESTÉK 
mindig olcsóbb, mint az olcsó festél. Tartósabb* 

és szebb. 
Mi évek óta csakis jó festéket árusítunk. 

The Youngstown Glass & Páint C». 
140 EAST FEDEBAL STREET 

Automatikus 6224 Bell Main 1130 

Keresünk Embereket 
KÖNYYÜ GYÁRI MUNKÁRA, UGY ÉJJEL, 

MINT NAPPALRA. 
EMPLOYMENT OFFICE á 

' General Fireproofing Company 
VEGYE AZ ELM STREETI VILLAMOST 

% 

F I G Y E L E M  
ÉN MEGVIZSGÁLOM FOGAIT ingyen és ha ugy hatá

rozza, hogy szüksége van1 munkára, akkor ugy fizet, a hogy 
tud. 

p N a legjobb aranyat és más anyagokat használom fog mtm- 4 
kánál. * 

|Í?N teljesen fájdalom nélkül húzom ki fogait—NITROUS $ 
OXID gáz használatával. '' f t 

^ N nem számítok foghúzásért, ha mis fog munkájfct nálam f 
végezteti. • £ 

Dr. NUNN 
123 WEST FEDERAL STREET 

Irodai órák: NEWARK CIPŐÜZLET FE 
LETT Boggal 8:30_tól 

este 8-ig 
Bell Main 38M 

Ha családjának egy tagját elragadja a halál, ügy 

E M E T T E S S E  E L  M A G Y A R  A L T A L 

Most alakult meg a 
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126 EAST BOARDMAN STREET. 
t \ _ j': 

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

DÍSZES KÖPORSÓK OLCSÓBBAN, MINT MÁSHOL 
0 

Gyors mentőkocsi éjjel és nappal. 
Kocsik és aatomobilok esküvőkre, keresztelőkre és minden más 

alkalomra jutányos díjszabás mellett. 
LEGPQyjFQSABB,, LEGELŐZÉKENYEBB KISZOLGÁLÁS 

; Pártolja a magyart! / 
, MONÁR UNDERTAKING COMPANY 

MOLNÁR ISTVÁN üzíetye««tőf 

126 EAST BOABDMAN BT, „ , tOITNGSTOWN, 0. 
BELL, MAIN 928 -v '. jú frrfV • AUTO., 6945 

As Üzletvezető az iroda felett lakik és a nap vagy éjszaka minden per-

v i * 

Péntekon, mint a derűit éf?ből 
jövő viHíí mesa pás, a vasúti tolató 
szonn'lyzfit közül a konduktorok 
*'s a fókezök sztrájkba állottak. 
Nagyobb fizotóst kórnek, do nom 
a rendes uniók révén, hanem az 
ellen fellázadva, önállóan. Pén
tek óta raesziint a fioralom Youngs 
town lmfalmas pályaudvarain és 
esak személy vonatok közieked* 
tok, mert a tehervonatakat nem 
leliotett összeállítani a tolató sze* 
mélyzet hjjján. 

Hatalmas gyáraink egész télen 
át nagy szénhiánynval kiizköd-
tek. Csak alig néhány hete, hogy 
a helyzet javulni kezdett és a 
gyár üzemek erősebben megin
dultak. Tartalék szenük azon
ban nem volt a gyáraknak és a 
mikor a vasutakon megszűnt a 
szénszállítás, azonnal látni való 
volt, hogy a gyárak nem birják 
üzemüket fentartani és kénytele
nek munkásaikat haza küldeni. 

; Ideig-óráig még ment a munka, 
de keddre már bárom nagy gyár 
(laknom teljesen állt, ami vaká
ciót jelent legalább 30 ezer em-

jbőrnek. 
i A Carnegie Steal Company 
| Ohio Works-ában még dolgoznak 
j egy keveset, de ott is csakhamar 
I besziinik a munka, hacsak a hely-
I zot hirtelenül jobbra nem fordul. 
! A Mahoning völgyének 26 hatal-
j mas kohója közül kedden imár 
j esak négy dolgozott. 
j A vasutas sztrájk két héttel 
' ezelőtt kezdődött Chicagóban. Ál
lítólag azért, mert egy radikális 
érzelmű vasutast elbocsátottak, 
700 ember az unió határozott pa-

i ranesa dacára sztrájkba kezdett. 
; Ez a sztrájk most már kiterjedt 
| csaknem az egész országra. A 

i Mahoning völgyének sztrájkolói 
j azt allitjak, hogy nincsenek össze 
j köttetésben a chicagói sztrájkkal, 
hanem okét a mostani sajnálato
san alacsony fizet.ések kénvszeri-
tették arríj, hogy a munkát abba 
hagyják. A sztrájkolok konduk
torok részére óránkint egy dol
lárt, fékezók részére pedig órán
kint 95 centet követelnek.^ 

A sztrájkol ókhoz hétfőn est* 
a P. & L. E. vasúttársaság fűtői 
is csatlakoztak és ezzel ezen a vo
nalon megszűnt a személyforga
lom is és az utazás Pittsburghba 
esak a B. and O. és Pennsylvania 
vasúttársaság vonalain iehetsé-
gek-' 

A varos lakossagat természete
sen készületlenül érte a sztrájk. 
( ukor es más élelmiszerekben 
meglehetős hiány van. Friss hns 
még eddig nem fogyott el, mert a 
vasutaknak sikerült néhány ko
csi rakománynyal hozni. 

A legnagycíbb a hiány a bur
gonyában, amelynek ára közel -4 
dollárral emelkedett zsákonkint 
rövid pár nap alatt. Egyes ke
reskedők más árucikkeket is drá-
nrabban adnanak, de a város min 
'len áremelkedést megvizsgál és 
ha az tisztán nyerészkedési vágy
ból történt, ugy a kereskedőt szi
gorúan megbüntetik. ; 

Ugyancsak nagy a hiány seén-
ben is. A szénkereskedők szén-
'aktárai üresek és nagy kérdés, 
hogy az iskolákat meddig tudják 
fűteni. A városi vizmüvelcet egy 
hétre való szénnel látták eU és 
igyekeznek még többet kapni. A 
villanytelepeknek mintegy 10 
napra való készlete van. A 

A kormány is megmozdult és 
Wilson elnök végre hat heti késés 
után kinevezte azt a bizottságot, 
amely az uj vasúti törvény ren
delkezéseinek értelmében hivatva 
arra, hogy a vasutasok fizetését 
rendezze. Ma egy tolató mozdony 
fűtő csak $4.38-t kap 8 órai mun
káért, ennél még a legközönsége
sebb léberes is többet kap. Tola
tó konduktorok napi fizetése csak 
$5.23, mig fékezők csak $5 nap
számot kapnak. Ezen a fizetésen 
ma nem lehet családot*fentartani 
ísjgy frthetS a vasutasok (HOZ-1 
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galma, amely vé#^ ftyilt lázadás
ban tört ki Szervezeteve ellen. 
Vralószinü, hogy a vasutasok 
ügyét néhány nap alatt rendezik 
és akkor helyreálltnak a rendes 
munkaköriilrtiény|lk a Mj^ioniog 
völgyében is. ' ^ 

A SZENT ISTVÁN TEMPLOM 
KÖRÉBŐL 

Keresztelések: 
1. Aranka Magdolna, Itolozsi 

Tózsef es TIenzel ^MAria leánya, 
ízül. március 25-én. Keresztség
ben részesült ápril 11-én. ttereszt-
-iziilök: Török József és Ifenzel 
Katalin. 

2. Tstván Gyula, Tóth János és 
S>imkó Róza fia^ Született kpril 
2-án. Keresztelték ápril ll-rén. 
Keresztszülők Török Albert és 
Murányi Mária. 

3. Trén, Timár -György és Gyu-
riea Ilona leánya, szül." március 
U-én, megkeresztelték ápril 11-: 
^n. Keresztszülők: Gyurica Bá-
' int és Ilírt Teréz. 

4. Aladár Ferene, Enzsin Ala
dár és "Marci Erzsébet fia, szül. 
1918 ápril 25. Keresztelték 1920 
ápril 12-én. Keresztszülők: Ber-
trande Ferenc éa Vékási Zsuzsan
na. ' 

Esketés. r 
Síép és fényes esküvőnek volt 

színhelye a Szt. Tstván templom 
f. hó 11-én délután 4-kor, amikor 
i youngstowni ifjúság előnyösen 
ismert tagja, Jakoboy János es
küdött örök hűséget szive válasz
tottjának, Bölesházi Erzsébetnek. 
\z esküvőn sokan jelentek meg. 

'cik őszinte barátsággal viseltet
nek Jakobey János iránt s kik 
*nind jóne^i tagjai a youngstow-
ii magyar kolóniának. A tanúi 
tisztet Molnár Lajos és Oéressy 
Sándor töltötték be. Boldogsá-
TOt kivánuilkaz ifjú párnak. 

Az es*küvő után sziikebbkorü 
vacsora volt a vőlegény házában. 
A vacsorán különösen Jakobey 
Kossuth köri tagtársai és barátai 
/ettek részt. 
Hosszú időre elhalasztott keresz-
• • • . - telés. - •; • • • • 

•Nem .̂vĵ indennapi'. keresztelés 
volt ápril 12-én a Szt. Tstván 

templomban, amikor a plébános 
megkeresztelt egy aranyos fiút, 
aki már két éves. Nagy hiba és 
jwtgv a felelősség a szülők részé
ről elhanyagolni gyermekük ke
resztségét, melynek oly messzeha-
tó jelentősége van az emberi le
iekre. Ha a szülő hitetlen, ez az 
0 dolga. Ezért őt terheli esak a 
felelősség és csak saját üdvét te
szi' ezzel líockára. Nincs joga 
azonban sajtit gyermeke lelkiüd
vösségét tenni koekára és oda 
dobni áldozatul saját tébolyának. 
1 hitetlenségnek, inert a hitetlen
ség is csak emberi téboly, miirt 
sok egyéb. \ . 

A hitetlenség az ttgvnevAzett 
bölcsészek találmánya, kiknek 
igyvelejét ha bonekés alá vehet
nénk, arról győződnénk meg. 
hogy az nem normális. A bölcsé
szek megmételyezték tanításuk
kal a társadalomnak -úgynevezett 
Művelt osztályait s ez a métely 
Ument aztán a tanulatlan népre 
's. A hitetlenség melegágyai vol
tak a német egyetemek, ahonnan 

á téboly átszivárgott a világ 
mindieti részébe. Ez a hitetlenség 
története dióhéjban. Sok botor 
•»mber azt hiszi, hogyha fitogtat-
ia ^hitetlenségét, ezzel a művelt
ség és okosság fényében tűnik fel. 
Nem, barátom, a szamárság és 
szellemi korlátoltság fényében 
tűnsz fel, ha nagyoa mutogatod 
hitetlenségedet. 

Egyébiránt dicsérettel fcell szól^ 
nuYik feertrande Fejre^crol és de
rék nejéről, született Vékássi ZsU 
zasnnáról, kiknek ijévös befolyá
sára és rábeszélésére g gondatlan 
szülők végre kpresztvizre küldték 
két éves fijukat, ki a keresztiéi
nél maga tartotta kaesójéval 4 
feléje nyújtott^ fehér ruhát és ég4 
EMrtyát. 

Baawj . ' l i  i g .  
í Síámadáz. 

' A Szent István templomnak 
összes 'bevétele''.kitett «$7-84.9;>l, 
kUdása pedig $376.24-t már«r-ins 
hóban, ÍJbbő^ fönti maradt $40^ • 
71, ehhez hozzávéve a február 
havi készpénzkészletet, $923.53 1, 
a pénzmaradvány volt máreíu^ 
végévél a templompénzlárbari 
$1392.24. A jövedelem a bejött 
perselyből $194.83, virágra $17^.-
62, ajándék $13.00, gyertyára $7, 
havidíj $378.50, temetési illeték 
$5.00, hitközségi könyvekért $8. 
Kiadás: templom $9.50, vitlaiiy 
$6.89, szén $11.20, gáz $16.96. 
biztosítás $14.40, kimutatás $54. 
plébános fizetése $108.34, haran
gozó $40.00, kántor $20.00, ruha-
mosás $5.00, templomszerek $6.2", 
szent olajak elhozatala $5.00. 
Catholic Directory $3.19, ajándék 
a virággviijtöknek $6.00, virág a 
Szent Sirhoz $69.50. » 

Ha figyelembe vesszük a havi
díj tételt a számadásban, ugy 
március, mint február hónapok
ban, ugy dicsérettel meg kell 
áilapitani, hogy a hivek szeretettel 
viseltetnek a Szt. Tstván templom 
iránt, a kollektorok pedig kitűnő 
eredménynyel munkálkodnak és 
fáradhatatlan buzgósággal telje
sitik nehéz feladatukat, Éljenek! 

Szent Antal gyertyatrtó 
A Szent István templomban 

meglevő Szt. Antal gyertyatartó 
elkopott és elromlott. A régit egy 
ujjal kellene pótolni. Tekintve 
a jelen nagy árakat, egy olyan 
Szent Antal gyertyatartó, melyet 
régen meg lehetett venni $50-ért, 
ma $100-ba, sőt ennél is többe ke
rül. De mi volna ez . a. $10<^ de 
ennél több is. annyi katholikus ma 
gyar ifjúnak, amennyije van fa 
Szent István templomnak! /Fa
lán $5 se esne egyre-egvre. ; 

Ezennel tehát jó szivetekhez 
fordulok, katholikus magyar if
jak, és kérlek, vegyétek meg ezt 
a Szt. Antal gyertyatartót a Szt. 
Tstván templomnak, melynek tar
talma, mint jól tudjátok, a sze
gények-, árvák- és özvegyeknek 
jut. Ne gondolkodjatok pokat, 
hanem tettre föl, magyar ifjak, 
és kezdjétek el magatok közt a 
gyűjtést eri-e a célra. Mennél 
többet gvüjttök, annál szebb ki
vitelű lesz a gyertyatartó és an
nál nagyobb a ti dicsőségtek/ A 
gyertyatartó, a. tietek lesz, a, ti 
neveteket fogja .yiselni oldaláfa 
vésve/ , 

r\" *t~ 

PIPOLY GYULA LEMONDOTT 

Elhagyta állását a Youngstown 
Sheet and Tube Companynál. — 

üzletbe fog. 

Pipol.v Gyula, a youngstowni 
magyarság egyik legderekabb 
taja, aki éveken át a Youngstown 
Sheet and Tube Co. industrial re
lations departjének élén állott és 
ebben az állásában bizony igen 
sok magyarnak tett szolgálatot, 
'emondott állásáról. Csütörtökön 
hagyta el azt a kis irodát, ahol 
csaknem minden magyar megfor
dult három év alatt, amióta ő ke
rült az osztály élére. A Sheet & 
Tube company bizonyos változfa-
fásokat eszközöl és Pipoly állása 
egyelőre megszűnik. Felajánlot
tak neki állást a gyár más osztá
lyaiban, de Jij*)oly #már megunta 
az irodában ülést és bizneszbe 
akart fogni. 

Társa és eladója lett Pipoly az 
East Youngstown Supply Compa-
lynak és mint ilyen mindig a ma
gyarság rendelkezésére fog állni. 
Mindenféle épületanyagon kivül 
festéket, kencét és szenet is áru-
*it a vállalat, amelynek eddig is 
igen jó hire volt. Ha tehát házat 
nkar épiteni, vagy santihoz, tyúk
ólhoz stb. deszkára van szüksége, 
keresse fel Pipolyt és o gondos
kodik róla, hogy becsületes elbá
násban legyen része ; .r ' 

'Y VERHOVAY BÁL 
A Verhovay egylet 108-ik fiók

ja május 10-én fogja tavaszi nagy 
bálját megtartani. A bálbizott
ság már most készülődik erre az, 
eseményre, amely a tavaszi sze-
?ou egyik fénypontja szokott 
lenni. 

-Vwtv.* 
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a legolcsóbb oapi áríolyaai mellett^ * 

HAJÓJEGYEK • * 

íis 

a leggyorsabb és a társaságok által megsza
b o t t  á r o n .  . . .  

ÚTLEVELEK 

és az utazáshoz szükséges okmányok ingje
nes beszerzése. 

•l: 'ű 
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KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

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

MINDEN ANYANAK LEG 
NAGYOBB GONDJA. 

Midőn az anyatej nem kielégítő, hogy milyen 
táplálékot adjon csecsemőjének, hogy az erős 
és egészséges legyen. 

T3on!arif 

EAGLE BRAND 
9 {CONDENSED MILK)} , 

(TEJ KIVONAT) 

Megoldotta e kérdést ezer és ezer anyának az el
múlt három nemzedéken át és több gyermek lett 
felnevelve EAGLE BRAND tejkivonaton, mint az 
összes más készítményeken ¥f£fütttéfe. 
Ila a teje nem jó — gyermeke nem erősödik, sír, 
nyugtalan és ideges, küldj*1 be még ma a sztdfényt 
és megkapja ingyen magyarul az utasítást a cse
csemőjének táplálására és az 54 oldalas könyvecskét. 
Miért bánkódjék tej és cukor miatt a főzéshez és ét' 
kezéshez? EAGLE BRAXD tejkivonat az egyenle> 
tes és kitűnő minöságe folytán függetlenné teszi a 
cukor hiánytól, azonkívül sokkal olcsóbb és kiadó
sabb. Használjon EAGLE BRAND tejkivonatot 
mindenhez, amihez rendesen tejet és cukrot hasz
nált. Próbálja meg rizskása puddinghoz. 

4 . 

9 Kapható minden jó gyógyszertárban és 
füszerüzletben. 

Védjegyünk tft nevünV 

,^1E:~5O55en' 

ALAPÍTTATOTT 1857 

Ihe Borden Company 
, 108 Hudson Street, 

NEW YORK. 

"VJÁGJA KI E SZELVÉNYT. 
Jr^-erse meg, melyik köny
vecskét akarja és küldje ei 
postán Ml5G MA. 

•. . ...»•.... 

A gyermek jó!4t# 
Szakácskönyv 

bordeiv mas "készítményeii 
Dor4ni-ffle tejfcfvonat BoTdn-fMe mnlátitej 
Sorden-féle kflvéklvonlit' Borden-ítle tejetokoláM 

y 

A OKVOSI RECEPTJE VAN, hona gyógx-
szertáramba, hol lelkiismeretesen lesz kiszól* 

£ gálva. 

A DIANA SÓSBORSZESZRE, PIÓCÁRA vagy 
bármily gyógyszerre avagy SZÉPITŐSZER 

i RE szüksége van, keresse fel patikáim bármelyikét. 
* • —— ^ . 

\ * TANÁCSOT, bármily betegségben ssen- ] [ 
O w ved, INGYEN ADUNK. r S 

.Win mtniiiiiifcljii 

Tess^c a pontos számot megjegyez*!* 

I ÉBER'S PHARMACY 1 
v;t, glx WESX federal STREET 

Shuman Furniture Co.^ 
r  ̂ v< 
•i 4* >vts1 

GOLDEN CMSS PRARMMT 
361 EAST FEDERAL STREET 

1 > r ^ jfoungstown, Ohio# X ' 
'* . ,t .*> 
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