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HÍREK A SZENT ISTVÁN 1 ju $tári szeiHsjf>g ^l|biman ered 
• 'TEMPLOM KÖRÉBŐL - j nek lnék ésí mi volt \ alapításuk 

célja s7,iiks^j?eí'hV<ífta. Hogy 
ih'moly szülőnek kinyissuk a sze
mét és eloszlassuk tudatlanságát., 
a jsiivfi vasárnap a hitközség szine 
elé állitjuk' áz ezí<lfl első gyónók 
M áldozók osztályának hát leg
jobb tanulóját és kikérdezzük 
őket a gyónás é$ áildozás anyagá-
Va nézve, hrt'gy mindenki hall
hass^, hogy mik azok a legele
mibb dolgok, " melyeket, tudnia 
kell egy gyermeknek, amikor elő
ször járul a gyónáshoz és áldo
záshoz. És Jiod ig Horváth Pista, 
Káldi P. János, Knti Gábor fiuk, 
Kuruez Erzsébet, Xagy Irén és 

Kellő oktatásra van szükség.— 
Sok együgyű sziilö azt hiszi gyer
mekével együtt, hogy az első szent 
gvónáslioz és áldozáshoz való já
rulás mulatság vagy amolyan pik 
nik számba megyon. Nohát a do
log nincs iigy. Az első szent 
gyónás és áldozás a legkomolyabli 
lelkiiigy, melyhez nem szabad já-
riilni' a, legkomolyabb előkészület 
nélkiil. Nem elég ahhoz az, hogy 
a gyermek el tudjon darálni né
hány imát értelem nélkül, haíiem 
tudnia kell és pedig behatóan, 
hogv mi a bűnbánat szentsége és 
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Minién ssya azt akarjs 

Il*i i!'o,ni tudja szoptatni fi;yenn<-ki't, no kisé'. lctoz/j'n 
ki'ilönfúio táplálékkal, hajn in ke;:uje mindjárt, az iga
zin. Adjon ra-ki olyan éle It, niolyen töl)b erós és 
izmos t'fcríit és nőt neveltek, mint a többi készített 
élelmiszereken o«»yiitt<"son. Adjon fryerniokéiiök 

J3m%hmf  ' • ' "  

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) . 

' v'i'^JKÍVu.NATOT) , . ' 
Azon táplálók, moly erős kanokat és egészséges tes
tet »ojiü.s::ti üdo arcot csinál t's élénkséget ad sze-
mém k. Oívcsok ŰUal ajánlva és rendelve, a jó ml-

i nöségo és cgyenlcícs- ii.v-.aeíételo miatt. Könnyen 
ft J í'llcészithető — eír.vs;:rrüen & megfelelő memiyisógú 
<wl Eairle Brimd tóji;ivónai!iO/: vegyítsen forró vizet, 

.lót k<-verje í\a>m ó.s kosa a táplálék. 
IIa éjjelenként sír gyermeke, ha ideges £j Tiyugta? 
lan, ha nem fejlődik súlyban, "valószínűleg a táplá
léka nem eleKei.iű«; Y2;*y nem inegfelclő. 
Küldje bo a szelvényt ínég ma táplátási utasHfűsérí*..) 
i:í>;ys:'intén ar. 54Vdí*3ias T.iinyvoesfcc'nk^rt," melyet !  

ingyen küldünk és amiből megtudja, hogyan kell 
gyermeket jó erőben ós efeészségbrn tartani. 
Kitűnő inínőséfce miatt és mert a legjobb tohéntej-
böl és percukorból készüli;, Eagle Brand tejkivona-
tot használjon mindenféle konyhai és étkezési cé
lokra. melyre eddig tejet cukrot szokott basznál-
n ;. Próbáiju meg kávéjában, caesóhoz, főzés és sü
téshez. Nem szükséges cuV.rot beszerezni. 

Kapható ramticn jó gyógyszertárban 
í és íüsze-rüuletban. i! Víijfsy,!nk mcvGn! 
li JAtitllflfttmlí. 
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TÍ?o Borden Company 
108 Hudson Street, 

NSW YORK. 

f'OROEN COU 
YORK. 

ALAPITTATGTT 1857 
noa:>K\ iiu* 

B«rdrr.-ffle tcJU!vonat 
Borilfü-téle kú\éUi v<;nut 

SZKLVKNYT. 
JeT' -'ajte idoít. melyik kiinv-
ve.:i!' ét akarja. «w kul4jo - el 
;.o :tűH MÉG MA. 
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A LEGJOBB AUTOMOBILOK 

y.'iK 

PAIGE ES CHEVROLET GEPEK 
; • - % Frank B. Smith : 

A legjobban felszerelt .automobil garage Ohio ál
lamban minden automolíil rész állandóan raktáron 
^ jó mechanikusok és udvarias kiszolgálás. 

r JVIi festünk, uj tetővel ellátunk automobilokat és 
elintézzük battería és villany zavarait, ugyancsak mi 
kitisztítjuk a motor cilindereit és a legjobb dugattyú
kat alkalmazzuk. * ' ' 'H 

j F. B. Smith Garage 
36-46 PYATT STREET : YOUNGSTOWN, O. 

Mindkét telefon 

íozma Erzsébet leányok lesznek 
azok, a kiket aíftvetünk ennek a 
nyilvános vizsgának a magyar 

:iilf>k okulására, ^ik könnyen 
vették a szószékről elhangzott 
ok intést és nem küldték gyer

mekeiket a. szombati oktatásokra 
ha küldték is, igen hanyagul 

kiildl ék. Azok'A, gyermekek, a 
kik vagy egyáltalán nem, vagy 
esak igen hanyagul .jártnk a hit
oktatásokra, ebben az esztendő-
bán nem mehetnek gyónni Ós ál-
lozni, hanem csak jövőre, ha a 
iövő ősztől fogva r-endesen fog-
níik járni az oktatásra minden 
•szombaton délelőtt lö-kor. — A 
hiveket pedig kórjiik, bogy men- j 
'ül nagyobb számban jelenjenek i 
meg a nagymisén a jövő vnsnr- | 
•inp, mely után megtartjuk a j 
vizsgát «^z említett hat tanulóval j 

Magyar iskola. * ítlgefő nagy I 
szükségünk Tenne egy magyar , 
nyári iskolára, línnek megoldá j 
sa ugyan nagy nehézségekkel jár. j 

Kérdés ugyanis, hogy ttidnnk-e J 
kapni megfelelő tanerőt' és a mi j 
í legnagyobb nehézség, hol ren- j 
lezziik be azt a magyar nyári is- | 
Volát, mikor egyáltalában ninesen j 
>gy errevaló helyiségünk. A liar- , 

•rtadik nehézség pedig, és igen i 

íagy nehézség, abban rejlik.) 
hogy hajlandók-e a szülők meg
hozni az áldozatot,, -melyet egy 
ilyen iskola igényel. Gondol
kozzanak-erről a szülök, gondol
kozzanak erről az elöljárók és hi-
vek. Vannak ugyan nehózsé-
rek. melyek útjába állnak ennek 
a nemes tervnek, de mindezeket 
Fifg lehet oldani,/ha hozzá látunk 
kö'/ös erővel és egy a-karattal. 

Első gyónás és áldozás. Május 
-ló Ifi-án, vagyis húsvét utáni 6-
;k vasárnap, reggel 9-kor fognak 
^rulni az első áldozáshoz azok a 
gyermekek, a kik oktatásban ré
szesültök ebben a tanévben, a 
melv 1010. év szeptember első I 
Szombatjával kezdődött. A gyer-

iMé^kek megkapják, -a jövő vasár- | 
nap az erre való utasításokat, j 
Jelenleg esak két dolgot jegyzek 1 

•meg: 1., hogy nagyon szép és ki-
j>ánatos lenne, hogy ezekkel a 
J gyermekekkel együtt szülőik és 
keresztszülőik is járulnának a 
gyónáshoz és áldozáshoz, 2., hogy 
ilyenkor a gyerekek szeretik le
vétetni , magukat emlékül erre a 
napra és pedig egy csoportban, 
hársaikkal együtt. 5 Egy ilyen 
csoportképért kérnek fejenkint 
iiiinden gyermektől $1.00-t. Azok 
a szülök, akik óhajtják, hogy le 
legyen véve gyermekük és akar
nak egy ilyen képet, tudassák 

•szándékukat a jövő vasárriap, 
hogy meg lehessen tenni a szük
séges lépéseket ebben m irány-

'IW- M*.- •" •»• -r 

:  ÍNyári mulat|águnk. ASffiAyon 
1^árk"«ot Deijp a<yák Jkf.nínlatság-
nak tönbé és igy dugába dőlt az 
a terv, melyet ;  alkottunk, hogy 
ott tartjuk meí? julins 4-iki pik-

; niIvüi)ket>,.ebben az évben. Miu-
| I án erre ;V;aft> hely .7 nincs sehol 
| <rm "Votingstoavu környékén, ki-
j tvve a Zunp-farmot East Youngs 

towtthati. tehát kivettük ezt a 
helyet nyári mulatságunknak, 
hogy hívek maradjunk a régi 
liagyományhflz és tartsunk ebben 
az évben is egy kis cécót az ame
rikai függetlenségi kijelentés 
napján. Ebben ftss esztendőben 
iulius ;.4, ^éppen vasárrmpra ^«»ik, 
tehát a mi mulatságunkat is va
sárnap tartjuk meg délután a 
na gym is<? útán. Az lenne julius 
í én a nagymise után a helyes do
log, hogy mindnyájan kivonul
nánk a Zupp-farmra és ótt a pi^c-

l niket megkezdenénk egy közös 
!  ebéd keretéberí. Erről azonban ! ; ' 
j még tanácskozhatunk eleget há-
j mm hónafíig. Egy az aggodal-
! műnk csak, hogy olyan nehéz 
i idők jönnek ránk, hogy nem igen 
I lesz kedve piknikezni «enkinek. 
! Az aratási kilátások nagyon ked

vezőtlenek és az iparban is -vár
ható nagy pangás, a mely, remél
jük, nem lesz hosszú lélegzetű, 
december előtt azonban nem vár
ható javulás. |)íem akarunk sen
kit ijeszteni ezfrel, de jó lesz tud
ni ezeket kinek-kinek,, iftpheztar-
tírs véj^rtv '"" ^ 

fi r " -b * j. •*. *" <5 
•4 ''! " • , > 

« ^ ^ ifi " •* l4-

A közölmult ban ísrűét adakoz
tak; a nemes szivü és jó érzésű 
emberek a szibérifti foglyok ja
vára és az éhező magyar gyerme
keknek. A kjmutalást alább kö
zöljük: 

Ambrózy Matild gyűjtése: 
•Sehultz József 1 dollár, Miss Flo

rence Durbín 1 dollár, Hidassy 
Emiiné, Girard, ö., 3 dollár, Si-
monovszky Panla 10 dollár a szi
bériai foglyoknak és Sehultz Jó-
*sefné 1 dollár az éhező magyar 
gyermekeknek, összesen 10 dol-< 
lár. 

Mihók Sándor gyűjtése: II. 
Zucker 2 dollár, Kiss Károly és 
apacstól, aki legáns öltözetet, 

nejé, Nites, O., 10 dollár, Blum 
Sándor 5 dolláí a szibériai fog* 
lyok javára, Kelemen N. 1 doll ál? 
a gyermekeknek. Öé&eseii 18 
dpllár. • 

Az adományokat ft tnoat sfx>m-
hati nagybizottsági gyűlésen át
adjuk Hoffer AndráA pén2tár-
nokhak. " 

NYOMORÉK KATONÁK OOÜ^ 
... DOZÁSA 

' OtimtninK ezredes, ^Publií* 
ILealth Service" vezető orvosa, * 
már megszavazott 8,816,000 dollá^ 
költségen felül még 9,.r>00,000 doi* 
lár ujabb költség megszavazását 
kéri a kongresszustól, hogy a háV 
bóru alatt nyomorékká vált ka
tonák gondozása fennakadást 
szenvedjen. , t 
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272-274 EAST FEDERAL STREET 

Az "ÉRDEMES BÚTOROK OTTHONA** 
Az Árakat Szívesen Fizetheti 

EBÉDLŐ BERENDEZÉSEK 
MÉLYEN A JELENLEGI 

PIACI ÁRON ALUL VA 

Ainorikjii 'dtófa, William és Mary kors/.nkaboli mintákban, 'gyönyörű kék ülésii Ezé-
:k. Mózzo meg ozt n remek horemlozést ós vocrve meg ezfn a bámulatos alacsony ároo 

$269.50 
"Könnyű fizetni A People's rendazere szeri Bt1'.., 

Magyar üzlet
feleink kényei 
mére £s előnyére 
üzletiLnkben tégij 

ismerőjük, 

L1SZKAY 
GÁBOR 

szolgálja ki honfi
társait. Róla tud
ják, hogy nagy 
tapasztalata a bú
torok terén eqak 
a verő előnyére 

* ráihat. 
tiszkay flzivesen látja ugy régi barátait, mint 

minden magyart. Ha bejönnek az üzletbe, k^íjék 
őt. •' ' : -m. 

Szilárd tölgy, kihúzható oöalopos asztal, gyö
nyörűen finiaeít lappal, "hégy bőHilésu szikkel. 
A lőhető legjobb vétel. Mind az 
ot ilarab .. .. ... <>*-•.. •. *« «. $24.75 

=== Arany tölgy 
== emberöltőn át 

készitv#. 
Ív t-k egy 

er||cn' tartósan 
finiselésü bútorok, am 

tartanak. Szilárd 7C 
ipos franeia ü\ogtükör Vfcl«iw 

Összecsukható bébi kocsik, mint a képen, min-
Wrtnféle csinos színben, minőségük a legjobb, 
reiules Aruk $lS-tól $25-ig, ezek mind AO 
minták — válogathat . .* ^ • ••/O 
•' üöuoyji. f iüetuj^a,. people 'a ,«M>Uja sprint'' 

Ezen nagyszerűen készült első minőségű bőr
utánzattal átvont fotelek vagy 0OQ 
hinta székek, darabja c.sak .. .. 

JÉGSZEKRÉNYEK 

Ez a remek, oldalt jégtartó hűtő a legjobb 
rendszer szerint készült. Rendkívül egéscsé-
gen és nagy jég takarító. Pénzt 
takarit, ha ezt veszi .. . ^ . .. $24.75 

Bimmons fémágyak, mint a képen, acél sod-
nwíy rugóval és 4ű fontos gyapot nemez mat
raccal, az - egépz befendejéfl teljesen gQ 
esak 

Felfér vagy Vernie Martin fi nip. 
'•íx •..  . .  ' . .  .• 

Ki9 gyermekek fém ágyaeskája, remekül fe-
hihre zomáheozva,' Bzellőa és egSíz-" 
séges. r Speqiálft áron csak $11.75 

Kgyes MínytartŐk Jttko^lnűs finiselésbén. 
Áruk a rendés ár fele. Olvassa az árcédulát és 
annak feléért bármelyiket választ
hatja. , $e0-oa minőségek, csak . . 

f  f  

low Star bútor 
25 centes érték 

üvegje ' 

í  

• »»elá«hire.T«l-
loW Star botor polia, 
25 centes érték, 

•:.r. ftregje 3/^* 

• .  *4 

árcédulát és 

$30.001 1 
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272-274 EAST FEDERAL STREET 

' : ^GYELJEN A CÍMRE 
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