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Hirek a Szent István Egyház köréből 
. A mult vasárnap a következő j Leányok: Futkos Ilona, Németh 

három kisded részesült keresztség! Borbála, Nagy Irén, Blaskó Má-
llen a Szt. István templomban 

' . í. Erzsébet, Német János és Szé-

tly Zsuzsánna leánya, született 
Youngstownban május 2-án. 

Keresztszülők: Báreai Mátyás és 
Tajsz Borbála. 2. Mihály, Cseh 
Mihály és Viasz Katalin fia, szü
letett East Youngstownban má
jus 11-én. Keresztszülök: Kesz-
ler Ferenc és Viasz Róza. 3. An
tal Jenő, Major - Jóésef és Kiss 
Katalin fia, született ápril 21. Ke
resztszülők : Gerencsér Antal és 
Tóth Mária . 

Temetések: István, Lukács 
m Gyula és Géressi Erzsébet fia, el

hunyt szülei nagy bánatára má
jus 14-én 4 hónapos korában. Te
metése volt a Szt. István temp
lomból a Kálvária temetőbe má
jus 16-én. 4 

Nilesbah szerencsétlenség kö
vetkeztében elhunyt Nagy József 
fíájus 13*án. 'Mivel Várlaky plé
bános el volt foglalva annyira, 
hogy ezt a temetést lehetetlen 
volt elvégeznie, helyette Suba 
EJrnő g. kath. plébános vqlt szives 
Nilesba fáradni és eltemetni sze
rencsétlen honfitársunkat, mely 
kolegiális szívességért köszöne
tét fejezi ki Várlafey Sándor plé
bános. ^ 

Első áldozók. A Szt.' futván 
• templom gyönyörű • ünnepélynek 

volt szinhejye május 16-án reggel 
9-kor. Ekljjpr járultak első áldo
záshoz azok a gyerekek, kik szep
tember óta készültek erre min
den szombaton. A plébános fá
radsága nem volt hiábavalóimért 
a gyerekek szépen készültek el 
erre az első áldozásra, mely je
lentőségteljes mindnyájunk életé
ben. Névszerint pedig a követ
kezők voltak. Fiu:k ifj. Czene 
Gábor, Miglész Ferenc, Horváth 
István, Kuti Gábor, Mátyás Ist
ván, Krokk Bertalan, Ritzu Gyu
la, Pletenyik János, Pipoly Jó-

* zsef, Kiss Péter, Braun István, 
Halász József, Kádi P. János, 

ria, Iván Margit, Kondor Ilona, 
Kurucz Erzsébet, Benis Mária, 
Tamás Mária, Szlávik Mária, Pa-
lóczy • Boriska, Spitkó Aranka, 
Sós Róza, Fehér Julia, Kozma Er
zsébet, Sass Anna, Sass Albina 
és Gajeczki Erzsébet. Dicsérettel 
meg kell jegyezni, hogy sok szü
lő követte a plébános szózatát és 
ugyanekkor járult szintén az ál
dozáshoz, amikor gyermeke. Le
gyen ez igy, mert ez a helyes! A 
mikor csak alkalom van, gyako
roljuk hitünket és buzditsunk 
másokat is szent és egyedül Isten 
tői eredő hitünk gyakorlására. 
Az emgeriséget csak egy csillag 
vezetheti ki ebből a rettenetes za
varból, amelyben jelenleg van és 
amelybe belevitte a sok hamis tu
dós és ez: a Krisztus evangéliu
ma. A ki e mellett az evangélium 
mellett száll sikra, az barátja a? 
emberiségnek, a ki pedig ellene 
van, ellensége az emberiség igaz 
érdekének. A fát gyümölcséről 
ismeritek meg. A jó fának jó a 
gyümölcse is, a rossz fának el
lenben rossz a gyümölcse. A, hi-
tetlenseg tudományának e szerint 
igen rossz fának kell lenni, mert 
gonosz gyümölcsöket hoz világ
szerte. A ki ezt nem látja, vagy 
vak vagy pedig annyira gonosz, 
h-ögy látni se akar. A világesemé
nyek besélnek szóval és- jellel 
egyaránt. 

Offera a szibériai hadifoglyok 
javára. Jeleztük már a mult hé
ten, hogy a Szt. István templom
ban offera lesz a szibériai hadi
foglyok hazaszállitási céljára. Ez 
az offera megvolt és pedig fényes 
sikert eredményezett. A katholi-
ktis magyarság, mely megjelent a 
mult vasárnap a Szt. István temp
lomban, $141.50-t adott össze ar
ra a nemes emberbaráti célra, 
hogy megválthassuk magyar vé
reinket a szibériai pokol kegyet
len szenvedéséből. Emberek, a 
kik elmentek a Szt. István temp

lom előtt, kalapot emeljetek Is
tennek, de kalapotf emeljetek az 
odajáró magyaroknak is, akik 
megmutatták, hogy van szivük és , 
van lelkük az emberi szenvedés 
iránt és hogy amit ott abban a 
templomban szóval mondanak, azt 
tettleg is gyakarolják. A kurá
torok éppen az áldozás után in
dultak el kollektálni, amikor a 
kóruson a kántor, Franezovszky 
Dániel kezdte orgonálni az "Is
ten áldd meg a magyart," melyet 
a közönség lelkes éneke követett, 
azután pédig következett "Hazád
nak rendületlenül." Sok szertiben 
könnyek állottak meg erre a gyö
nyörű két hazafias énekre s a szi
vek érzelme megnyilatkozott a 
bőkezű adományokban a Szibériá
ban szenvedő magyar hadifoglyok 
hazaszállítása javára. Reméljük, 
hogy nemsokára halljuk az 
örvendetes hirt, hogy otthon van
nak már azok, kik javára folyik 
adakozásunk. 

Pünkösd. Piros pünkösd napja 
lesz a jövő vasárnap. Ez az ün
nep annak emlékét* juttatja 
eszünkbe, mikor a Szentlélek le
szállt az apostolokra és ézék ki-* 
léptek a nyilvánosság elé és hir
dették bátran az emberi megvál
tás igéit, melyeket nem mertek 
hirdetni addig. Efeből az alkalom
ból ünnepi mise lesz szenségkité-
tellel és prédikációval a Szt. Ist
ván templomban. A régi szokás 
szerint a hivek bővebb .adományok 
ban szokták részesíteni templo
mukat ezen az ünnepen. A kurá
torok* kopertákat osztottak ki a 
hivek közt most is, mhit máskor, 
Tgaz, hogy a magyar nép - felé 
minden oldalról nyúlnak ado
mányra váró kezek és a munka
viszonyok ié bizony nagyon [si
lányak az örökös sztrájkok foly
tán, azért nem lehet sokat várni 
a néptől. Nem is azért osztottuk 
ki ezeket a borítékokat, mintha 
sokat várnánk híveinktől ebben az 
évben, hanem hogy ne múljék el 
a régi szokás és ne menjen fele
désbe. Aki tud adni, az ad, aki 
pedig nem tud adni, attól nem le
het várni, hogy adjon. 

Házasságra jelentkeztek: 1.1 lami Ggyógyszerészi Ttestület 
Zemplén megye nagygéresi szül. í megválasztott rendes tagja stb. 
youngstowni lakos Kovács Tiva
dar, Kovács András és Magyar 
Juliánná fia, canadai születésű 
youngstowni lakos Farjevics An
nával. Farjevics András és 
Klemkovics Anna leánya. Esküsz
nek május 27-én. 2. Bulgária ba
zári születésű clevelandi lakos Vei 
choff ,György, Velchoff Antal és 
Picoff Anna fia és Temesmegye 
vingai születésű youngstowni la
kos Tarr Mária^ Tarr^ József és 
An gyei ov Mária leánya. Esküsz
nek jun. 13-án. 

A MEGVÁLTÉ 
GYÓGYSZERTÁR 

JUBILEUMA 

SZÍVES TUDOMÁSUL 

Közel 15 évi prakszisa lévén mint 
gyógyszerész, a new yorki német 
kórháznak v. gyógyszerésze s ott 
nagy klinikai gyakorlatra tett 
szert. Majd 3 évig a Polyklini-
kán volt gyógyszerész és a new 
yorki Roosevelt kórházban més-
fél évig. A new yorki Columbia 
egyetem hallgatója volt a vegyi 
szakon. 

Tisztelettel. 
F I L S I K G E R  A U R É L  

vegyész és gyógyszerész 
a Megváltó Gyógyszertár 

tulajdonosa 
15 SPRING COMMON 

Youngstown, 0. 

— . m*' DHUll 
G. V. HAMORY 

YOUNGSTOWN, 0. SHARON, PA. 
1 * s, ^ 

NYILTTER 

KERESÜNK BEVÁNDOROLT ELÁRUSÍTÓKAT 
Uj telektömbök árusítására. A telkek a Republie Iro® arad 

Steel Company uj 10 miliós telepével szemben vannak. 
- Naplopók ne jelentkezzenek 
AMERICAN SECURITIES COMPANY 

Real Estate 
Fele fonok: Bell Main 1241, 1325—Automatic 6416 és 7265 

Negyedik emelet — 411-től <U4-ig, Wick épület 
Youngstown, Ohio 

ELADÓ ^ 
egy uj billiárd asztal felszereléssel 
ós hat székkel. Cim: Grósz Sán
dor. 434 Crescent street. . » 

Egy 1917-es Buick roadster 
1937-es Chalmers Sedan * 

így 1917-es 5 személyes Buick 
Egy 1918-as 5 személyes Nash 

Egy 2 tonnás Grant kézi dompoló truck .... . $850 
Egy 2 tonnás Express bodis truck .$1,000 
SVz tonnás lapos truck. Uj gummik a hátsó 

kekkeken. Kitűnő karba# .. ! . .. . . 

Mahoning Auto Sales Co. 
Main 498(5 2H7 WICK AVENUE Auto 673;! 

ÁLLJ ! 
MOST 

AZ IDEJE 
h o g y  m e g t i s z t í t s a  
szervezetét. Üz^zék 
ki az influenza és 
más, vért mérgező 
baeiHusokat. 

Bulgár 
Vértea 

megtiáütiiju a vért, munkára ser
kenti a májaf, felfrissíti a vesét, 

.-meghajtja, a beleket és rendbe-
i hozza a gyomrát. Minden gyógy-
! szertárban kapható vagy pos-
! tán bérmentve és biztosítva egy 
! nagy eaaládi dobozt $1.25-ért-, 
| vagy 3 dobozt $3.15-ért vagy 6 
i dobozt $5.25-ért. Cim: Marvei 
| Products Co., 354 Marvel Build-
ling, Pittsburgh, Pa. 

HAJTSON 

ü lí.. 

V 

if. 

i uTiHWitfi 

BIZTONSÁGGAL 

1 

Ingyen 
tömlő 
minden 
tire-ral 

A teljes biztonságban való bizalom ür 
öné lesz, — nem kell tartania csúszástól, 
skiddolástól vagy attól,, hogy az előtte 
haladó géppé ütközik akkor, ha 

VACUUM CUP GUMMIT 
% 

használ. Ezek két és háromszor annyi mértföldön át jók, mint a 
jótállás. Az áruk pedig csak annyi, mint más standard gyártmányú 
tire-oké. Bebiztosítja tehát biztonságát és még ráadásul egy belaő 
tömlőt kap INGYEN mindegyik kerékkel. 

Penn-Vac Tire Co. 
Federal 3470 ' 

-d 

117 SOUTH CHAMPiON STREfiT 
Automatic 637$ 
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Egy évvel ezelőtt, midőn ezen 
gyógytárt átvettem, elhatároz
tam, hogy minden gyógyszerészi 
tudásomat a youngstowni magyar
ság javára fogom fordítani. Bu
dapesti gyógyszerész lévén pár 
évig, ólyan gyakorlatra tettem 
jszert, hogy ez a feladat, ami reám 
hárult, könnyű ;volt megoldani. 
Ezt számos háláié vél is bizonyít
ja. Még távolabb fekvő orszá
gokból is felkeresnek személye
sen, vagy levélileg megrendelé
seikkel, u. m. Kanada, Dél-Ameri
ka, Texas állam stb. Ezek csak 
azt bizonyítják, hogy aki hozzám 
fordul, bármily komoly is a baj, 
lelkiismerétes kiszolgálásban ré
szesül és soha {sem csalatkozik. 
E gyógytár magyar háziorvosa, 
volt kórházi orvos és scebész, 
minden időben rendelkezésére áll 
szenvedő honfitársainknak. Ne 
pazarolja pénzét haszontalan, 
nagy hangon hirdetett kúrákra, 
hanem jöjjön %e és személyesen 
mondja el balját nekem vagy 
gyógyszerész segédeimnek s biz-
o&itom, hogy .állapotúban javu-

'ás áll be. 
Egy év alatt a patika forgal

ma olyan mértékben lett nagyobb, 
hogy szükség volt az egyes osztá
lyokat megnagyobbítani. A pati
kai laboratórium élére sikerült 
megnyerni t)r. JTágó Pál urat, a 
ki a kolozsvári 'orvosi egyetemen 
nyerte el gyógyszerészi d adomá
ját. Az ő személyes felügyelete 
alatt készülnek itt az összes or
vosi reeeptek, ugyancsak az ő 
felügyelete alatt áll a kozmetikai 
laboratórium is, ahol a hires és ki
tűnő Liliom krém készül, ezenkí
vül a Yes pilula, gyomor-regulá-
tor, Nők Barátja és több hires ké
szítmény is. Dr. Vágó okleveles 
hazai gyógyszerész csak pár hó
nappal ezelőtt érkezett ide. Vagy 
uégy és fél évig szolgálta a köz
egészségügyet mint főhadnagy 
tábori gyógyszerész a katonai 
helyőrség^ és tábori kórházakban. 
Először Bécsben a Hygieniai osz-
tálvhaz lee kinevezve, majd ké
sőbb az olasz frontra került, ahol 
Triesztben a katonai bacteriolo-
iriai állomás asszisztense volt a 
háború befejezéséig. 

Ajánlom honfitársaim ügyei
mébe, ha bármily hazai gyégy-
szerre van szüksége, jöjjön be s 
mi kívánatra pontosan, mérsékelt 
árak mellett készítjük ei. 

A gyógyhár whoselae osztálya 
továbbra is Martin Gyula ur ve
zetése alatt lesz, mint eddig, üz
letek tulajdonosai, kik viszontel
adásira rendelni akatnak Sósbor
szeszt, Liliom kérmet, Magnézia 
vizet és mindennemű patikaárut, 
jutányos és mélyen leszállított ár 
mellett szerezhetik be nálunk. 

Szükségesnek tartom megje
gyezni, hogy vanak, kik azt hi
szik, hogy a Megváltó Gyógyszer
tár egy részvénytársaság tulajdo
nát képezi és én csak mint üzlet
vezető vagyok alkalmazva, mint 
ezt téves sajtóhiba" folytán ezen 
lap nyilvánosságra hozta. Ez té
vedés és nem ugy van, mert 1019 
május hó 17-ifcétőI a Megváltó 
Gyógyszertár Filsinger Aurél ok
leveles makyar gyógyszerész és 
vegyész kizárólagos tulajdonát 
képezi, megvásárolván az összes 
részvényeket,és kifizetvén az. ösz-
szes részvényeseket,- tötíbeíc l($--
zött a r. t. elnökét, alelnökét, tit
kárát, pénztárnokát és mindenkit, 
kik érdekelje voltak. Tehát a 
tulajdonos senki más, mint csakis 
Fi1.singer Aurél okleveles gyógy
szerész és vegyész, ki áz Ohio 'Ü-

" CM? 

(Az eaéfi rovatban közöltekért 
a szerkesztőség felelősséget nem 

vállal.) 
MÁSODSZOR IS KI AZ IGAZ-

&ÁGGAL 

Pintér Józsefet fölötte gyötör
heti a lelkiismerete, mert nyíltan 
megcáfolja az ellenem emelt szé
gyenteljes rágalmát. 

Kötelességemnek tartom irta-
gamat és családomat megvédeni 
ilyen rosszakaratú rágalmak el
len. Pintér József azt állította, 
hogy a biró azt monáta/hogy en
gem is meg fog büntetni' mivel 
vettem Pintér Józseftől és Pintér 
Györgytől a lopott portékából. ' 

Miért nqm vittek hát be en
gem is a detektívek' és miért nem 
büntették Irtog miiidazrtkát, kik 
vettek Pintér Józseftől és Pintér 
Györgytől a lopott portékából? 
Engem ném látott senki, hogy a 
városházra kisért volna a detek
tív és az is bizonyos, hogy nem 
fizettem büntetést azért, amit 
vettem ebből a lopott portékából, 
melyet Pintér Józsefnél és Pin
tér Györgynél találtak, mivel a 
mit én vettem, jóhiszemiileg vet
tem és nem tudtam, hogy az lo
pott portéka. Egyébként kijelen 
tem, hogy én Pintér József és 
Pintér György ellen nem tettem 
sehol feljelentést*, és nem is vezé
reltem a lopott holmi nyomára a 
detektiveket. ^ 

(Aláirva) Benish Andris. 

BEBIZONYÍTOM; 
hogy pénzküldési módszerem a . 1 

leggyorsabb és legbiztosabb 
Gyorsabban, jobban nem tudja elküldeni egy 
bank vagy bankár sem Yoimgstowubau, se 

máshol,; , » 

Küldjön általam pénzt 
győződjön meg. 

Vegyen hajójegyet 
nálam Európába vagy Európából ide s tisz
tességesen lesz kiszolgálva. Osszekötteté-
seim a legjobbak ugy itt, mint Etiropában 

. Útleveleket beszei^elc, közjegyzői okirato-
fe|t törvényeden kiállítok s pontosan elintézek-

Minden ügyben forduljon első, legöregebb 
bankjaimhoz. Ha nem voit, legyen barát
ja  üzleteimnek. ^ , t í S  *•  * 

: — -—: 
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Oiinem a régi: 

International Bank, G. V. Hamory 
Youngstown, Ohio Sharon, Pa., State és 

19 North Phelps St. Dock Street sarkán 

OASOLIN KIVITEL 

Nagy - Brittánia évi gasolin 
sziilkségletének 52 százalékát az 
Egyesült Államoktól szerzi be. 
Az elmúlt 1919. évben 124,800,000 
gallon gasolint szállítottak Ame
rikából Angliába, mig Mexico 
csak 24,000,000 gallonnal járult 
hozzá az angolok évi gasolin 
szükségletéhez. 

PUSZTA TÉNYEK 
* 

Akar egy Ford automobilt tavaszra f Miért nem ad fog- j > 
lalót egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. Havonta 
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg a 
gépet. Nem kerül semmii>e, ha érdeklődik. Telefonáljon. 

SODEMAN 
£ Federal: 2496 Automatic: 6249 

A Universal Service Co. elárusítója. 

Miért hagyja fogai által életét 

&ÉKJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOÖORVOSTÓl -

Nem baj, hogy hány rossz 
munka van a szájában, ne ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun-sp-t ' • > »• v •; « + i 
kimért* -4 ^ 

s  ̂ > V- :l.A *t • 14 
DOLLÁR BANK-ÉPÜLET ' 

4-ik emelet, 412. számú szoba, 
Bell telefon^ 6945 

4uto. telefon, 4772 
Youngstown, Ohio ' "i 'i • ' 

A keleti 
' ' 

szőnyegek 
tisztítása 

: és : 

javítása 

különleges foglalkozásunk a mi 

-r 

X ; v 
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THE MYERS 
tAUNDRY AND DRY 
CLEANING COMPANY 

Auto. 3108 Bell Main 274 
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