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L)i]lc/tsz: horfii'lny T\/iszló. Ma-
boning Áve. Telefon Bell 142, Ant$>-
matic 4207. Gondnok Gőrossy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 1771. Pénztáros Sebojc Gá
bor, 741 Mahoning AVe. Telefonjni/ 
mint a lelkészé. 

;iii raibériai 
egyház  tag ja i  a mul l  vasárnap  a  
lel kosz buzdító •felkérésére szépen 
adakoztak a szibériai foglyok ja
vára. Most vasárnap folytatjuk 
a, gyűjtést és Vgy úttal be is fejez-
íníK. m$*t szerdán itt lesz a bi
zottság. a mely Szilámba megy 
h foglyainkat haza ftozni s igy 
p/pknak fogjuk a?, összegyűjtött 
néiuzt átadni 

Májiií 2-án keresztelték meg 
József névre Osáka György és ne
je Pál Ilona gyermekét. Kereszt
szülők: Tódor János és özv. Boé|^ 
Trajánné beaverfallsi lakosok. 

2. -Borbála és Margit neve$ 
nyert a szent keresztségben Nagy 
Sándor és neje Gees Mária leány
kája. Keresztszülök: Máté Gyu
la és neje Xagv Margit. 

Május 3-án temettetett Bondor 
István ésn eje Gulyás Magdolna 
fia István 10 hetes korában. Tii-
dŐgvnladás vitte el az ártatlan 
kisdedet. 

A pünkösd másodnapján meg
tartandó gyermek - szinelöadásra 
nagyban folynak a próbák. Az 
előadásról lapunk legközelebbi, 
számában részletesett megemléke
zünk. 

AYtó; 

Ugyancsak nagyban készülődik 
mindenki a Verhovayak nagy ta
vaszi mulatságára, amelyet hét
főn este tartanak a. Kossuth kör 
nagytermében. A Youngstown és 
környéki magyar közönség na
gyon jól tudja, hogy a Verhovav 
bálon igen jól lehet mulatni. 
Tánc reggelig vár az ifjakra Ri
gó Jóska bandájának muzsikája 
mellett. Az öregek pedig elbe
szélgethetnek a haza sorsáról,, 
hazai dolgokról. Az egylet derék 
tisztikara és báli bizottsága min
den előkészületet megtettek, hogy 
a mulatságon a magyarság mind
azt megtalálja, amit kér és hogy 

táiíndeVi- kényelem meglegyen, 
kiszórj t látásra hétfőn a Verhovájr 
h|lon! 

t NYILTTÉIt 1 

(É rovatban közöltekért az alul 
ii-ftttak és nem a szerkesztőség a 
s felelős.) 

TŰNJÖN A PLETYKA, DE NE 
SZŰNJÖN AZ IGAZMONDÁS 

Pénzküldés 
a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYE* '* 

a leggyorsabb és a társaságok által megsift-
bott áron, 

ÚTLEVELEK 

és az uíapáslios szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

'lie City Trust & Savings Bank 
osztálya -/-• ;í 

Wick Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Yonnffstown, Ohio* ? 4 
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A következő használt gépet 
ajánljuk megvételre 

miiid ^ legkitűnőbb karban 

j, 1 HAYNES TÚRA GÉP. 
I 1 CADILLAC TURA GÉP. 

1 FORD egy tonnás truck, péknek való bodival. 
i 

Mi egyedárusitói vagyunk az Independent Worm Gear 
SOrtve tarack és a Grant Six gépeknek. * -? 

Mindenféle autójavítást * legpontosabban végzünk. 
Munkánkért jótállunk. 

THE T. E. MILUKER SALES CO. 
A WILSON AVENUE ÉS RIGBY STREET SARKÁN 

r-< 
Telefonok: Bell Federal 2077. Automatic 75885 

Egyes emberek igazat beszélnek 
i Steeltonban Pintér Józsefről és 
Pintér Györgyről. A lopás önma
gában az pletyka^ <Je liogv mint 
orgazdák lettek letartóztatva, áz 
megfelel a valóságnak. A?, az ál-
'itás azonban, melyet egyesek ban 
Toztatnak, hogy engem is letar
tóztattak volna és hogy ugyan
annyi büntetést fizettem volnai 
mint ők, az nem felel meg az igaz 
ságnak. Ezen hir terjesztői ön-
'magukat akarják szépíteni, engem 
>edig lealázni-a youngstowni ma
gyarság előtt. Igaz, hogy vete
tem tőlük több rendbeli cipőt és 
.ruhaneműt, amiért igazságos éfi 
becsülettel megkeresett pénzt ad
tam. Én nem tudtam, hogy az áru 
lopott vólt és mikor ajánlották, 
lfo«-y én is árusítsam,'akkor meg
tagadtam ezt a kéré&t. Engem 
nem ért a törvény sújtó keze és 
cgv cent büntetést sem fizettem, 
mert jóhiszemű leg vettem" fi por
tékát. Ellenben őket megbüntet* 
te a törvény, dacára annak, hogy 
ngv megfizették az árut. mtinha 
máshol vették volna. Minek vettek 
annyit, hogy még eladásra is ke
rült? És miért árusították-'por
tékát mindén nevezendő nmen ? 
Vegye tudomásul a youngstowni 
összmagyarság. hogjr ez nem 
rosszakartból ,1 eredő ;• rágalom. 
Talán azt gondolják, hogy az én 
portámon nincsen minden rend
ben? Bizony van "még elég javí
tani való rajta, de reményiem,, 
afc meg lesz. Ha nem tetszik ki-
Szólásom, keressenek jogorvosla
tot, én mindig^kész vagyok az, 
í^afc '.lényekikel'; • ;• jf . , ': .• 

(Aláirva). Htniab András. 
* 

ELADÓ 
egy aj billiárd aszta l  felszereléssel 
éte hat székkel. Cim: Ores® -Sán
dor. 4^4 Orescent,streetv ;  
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YOUNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ 
l. < 31 W. Commerce Street 

Szemben az  Erie állomással. 
, A legjobb *órák. ékszerek és 

óra javítás. A tulajdonos magyar. 

^ RIGALSZKY ÉS ZAJÁC 
820 South Avenue 

M A G Y A R  S Z A B Ó K  
líl sőrén dü öltönyök mérsékelt 

áron. 

0. P. APPEL 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

Olcsó  házbér, í ) l esó  árak 
44k emelet, Federal épület 

* " 10 X. Phelps Street. 

to •> 

T. J. ORIEL 
S Z A B Ó M E S T E  B  

257 West Federal Street 
"Bell telefon: Máin 682 

B E A R ' S  
| Roberts Millinery üzletében 258 E. Federal St. 

* «*. 

Asszonyok és leányok Ruhaneműi 
í Mtiinö minőségű, szabó által készített kosztümök, sokkal olcsóbb áron, mint máskftr. 

Ezeket a ruhákat nagy árengedménynyel vettük és nagy árengedménynyel adjuk el. Min
den ruhadarab a női szabászat remeke, selyem bélés és az idény legújabb divatja. Serge 
Gabardine, trieotine, jpoirel twill anyagok émveloir kockás'szöVetek, paizománt diszítésáel, 
gombokkal és hímzéssel és finom fodrokkal.rá,é_ ? , . 

Bámulatos alkalmi vételek szoknyákban, plétek, kockák és csíkok a legújabb divatú 
készítésben. Ben^k mód$i4sJarQ^ett |s gyár$|^yokiM>^ Minden 
»agyság .'tö-os derék számiíL 

.. , .. $39.75 ,, $89 (H)-os értókek 

. . . . . . 49.75 $97.5Ó-os írtc'kek 

., » 59.00 ; #125-o§ értékek . 
.' NINCS KÉT EGYFORMA' 

* .98-tól $39.75-ig menő értékek csak $4.9$-tól $'27.50-ig. 

$55-os éi*téke)í .., 
$65-os értékek ,. 
$79-os értékek .. 

. .$65.00 

. , 79.00 

. . 89.00 
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MEGNYITÁS 
7-ÉN 

lot Cream 

és aludtej 

egész napon 

át * . 

V 

A hölgye^ 
t * i  

üvegnyitókjl 

kapnak 

ajándékb^ 

The Isaly Dairy Co. telepe a Mahoning és Glenwood avenuek sarkán 

YAunc,'St6wri városának nagyérdemű, közönség ét fifcivoscii lát juk pénteken, május 7-én, reggel, 10 

órától cs^c .9 #áig é| most készült hatalmas telopiinköö, amgly ^ Malioiiing éfk Glenwood avenw. 

sarkán van. Az Isaly Dairy Co. telepén ezen á napon ingyen szolgálunk fa^l&lttal és íróval vendége-

inkneKf^fiuyanesak hasznos emléktárgyat ndifnk a hölgyeknek. r-*• n' 

JP^eá^a annak, hogy telepünket az év Mrmel v napján megtekintheti a közönség, minden évben 
e^r-siWialis látogatást és megnyitási napot tartunk és felkérjük a közönséget, hogy látogasson meg és 
ismerkedjen meg nemcsák velünk* hanem a mi legmodernebb tejkezídes} püílszeriinkkel és tejtcmie-
"kelc  k f^tt '^frévé l^  mi  tö l íé lp fe?* -é^egésxségi leg  legmegfe le lőbb  te lep iünkön^ v .^  

5  Akik  réggel  | ö í tné4,^na^% t&zta kannákbán megér

kezik a telepre, egészen^addig, inig pasztörizálva, tiszta üvegekbe töltve elmegy/ hogy házlios ^állít

sak. Délután és este Clover yajai köpifliink es fágylaltottfe'szítünk, 'Hogy'.lássák, hogyan késziilneft 

ezek a termékek. Ismételten szívesen meghívjuk, . 

ISALY ICE CREAM CLOVER LEAF BUTTER 
Az ice cream (fagylalt) gyártását megkezdtük és ter

mékünk csékhamar népszerű lesz Youngstown ban. 

Valami eddig mindig visszatartotta Youngstown ko-

_ KÖiiségét, bogy oly nagy mértékben fogyassza az ice eream-
^ . 
et mint más városok, ahol a nép rájött, hogy az ice create 

egészségW táplálék. Talán énnek oka a magas árakban 

volt keresendő -- talán más okok ^s voltaic, — ele mi a ma

gas árat kiküszöböltük, mert tiszta pasztörizált és legjobb 

izekkel ellátott tejszínből készült ie^ CTeamüntet quarton-

kint 45 centért ad jnk. * 

A szállítás magas költségére való tekintettel kis meny-

nyiségeket nem szállíthatunk házhoz, de az ice creamet pa?-

rafinozott,^|é^hélküli hütőkjbe csomagolva — esek .két-h£» 
rom óráig megőrzik az ice cream keménységét, miután el

hagyják jégszekrényeinket — a város minden részében,,f4-

áílitandó eladási helyeken a közönség megkaphatja vagy 
ha érdemesnek tartja, eljöhet érte telepünkre. 

j Piknikekre és mulatságokra rendkiviil kedvezd ^iron 
s*álitunk brick ice creamet, jól csomagolva és hűtőkben. 
Három szinii ice cream télákat naponta frissen készítünk. 
Kzt. az ajánlatot érdemes lesz mag vizsgálni. 

Jelenleg naponta mintegy 1000 iont vajat készítünk^ 
cfe nemsokára kétszer ennyit leszünk képesek előállitani. 
A vaj tiszta, éd,es, p'astöriz^ált tejszínből készül. Mindig 
kaphatja, ha Clbvér Léaf vaját kér. A tejszin, amelyből, 
a vaj készül, Mahoning megyei farmerek terméke, tehát 
aíonkiviil, hogy a legjobb minőséget kapja, pártolja saját 
vidékének farrtierjeít is. 

Pasztörizált Tej és Tejszín 
Isaly pasztörizált tej és tejszin nem ismeretlen a youngs

town i közönség előtt, mindenki tudja, hogy mit jelent a mi 
telepünk az egészséges tejtermékek előállításának terén. 
Tejszáílitóinkat szigorú felügyelet alatt tartjuk és minden
nek a legtisztábbnak kell lennie, a tehéntől a telepig. Te- , 
lepünkön csakis a legmodernebb és lefjobban bevált gépek 
kezelik a tejet. Erről meggyőződhet, ha meglátogat péik, 
tekeri. Mi szívesen megmutatunk önnek mindent. , . A -

Ha tejszállitó kocsink nem jár abban az öteában, ahol 
ön lakik, ugt mondja el szomszédjainak, hogy mit látott az(  

Isaly tejről. Ha még. két vevőt kap saját magán kivül, 
telefonáljon és,mi azonnal megindítjuk a szolgálatot ftz 6n 
utcájába. " ? , 

ií-

NE FELEJTSE EL A NAPOT: 
PÉNTEK, J4ÁJUS 7-ÉT, Reggel. 9-f»l Este 9-ig 

THE ISALY ' ,*/ ' 

1033 mm m » TELEFON MAIN 7757, ADT0. 6552 
mA; 
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