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Hírek a Szent István Egyház köréből 
Keresztelések. 1. Emma Zsu

pánná, Márton György és Csépke 
J*anla leánya, szül. május 18. Ke
resztelték május 27. Keresztszü
lök : Tarjáni Sámuel és Kerekes 
"Veronika. 2. Rozália Anna, Hof-
fer András és Báli Ottilia leánya, 
Szül. május 18. Ker. május 2Í). 
Keresztszülök: Major Kálmán évS 
Hofor Rozália. 3. József, Böröez 
György és Tréner Katalin fia, 
szül. május 29. Ker. junius 6. 
Keresztszülök: Kovács József és 
Büröcz Anna. 4. Vilmos, Tiszócz-
ky János és Magyar Erzsébet fia, 
szül. május 26. Ker. junius 6. 
Ker. szül.: Bistup Mihály és Szől-
lössy Veronika. 

Házasság1. Házasságra JléptV*k 
a Szent Tstván templomban Ko-
Váes Tivadar és Farjevies Anna. 

fanuk volfak: Mátyássi József és 
Világi Mihály. Minden jót kívá
nunk a fiatal párnak az életben. 
Isten áldása kisérje őket s legyen. 
Iíékess f ,gük az élet utjain. 

Halálozás. Gyász és búbánat 
költözött honfitársunknak, Lu-
Ifnvszky Andrásnak Michigan ál
lamban fekvő farmjára. Elhunyt 

hitvese, bubán és örömben hűsé
gei? osztozója, Tarocskó Klára, 
junius 4-én éves korában, hagy 
ván öt apró árvát maga után. A 
boldog.alan asszony újból anya 
volt, de nem tudta világra hozni 
hatodik magzatát és ö és a mag
zat belepusztult a szerencsétlen, 
szülésbe. Lukovszky András 
iránt nagy a részvét a magyarság 
körében. Lukovszkynét fid(>hoz^-
ták Youngstownba és innen temet 
ték el nagy pompával és nagy 
fénynyel a Kálvária temetőbe. 
Franezovszky Dániel kántor meg
ható búcsúztatót mondott az el
hunyt fölött. 

Eljegyzés. Házasságra jelent
kezett youngstowni szül. és lakos 
ifj. Brogli János, id. Brogli János 
és Sánta Mária fia és youngstow
ni sziil?tésü és lakos Kopcsai M. 
Lidi, néh. Kopcsai János és Kiss 
Mária leánya. Esküsznek folyó 
hó 21-én. 

Nagy ünnepály a Szt. István 
templomban. Gyönyörű szép iin-
ivepélynek -szinhelye lesz a Szt. 
István templom junius 13-án, az
az a% jövő vasárnap. Mise után 

N-jyanis megáldjuk ünnepi kere
tek közt azt a Szt. Antal gyertya
tartót, melyet Molná/ István és 
társai, az uj magyar temetkező 
cég, ajándékozott a Szt. István 
templomnak. Ez az ünnepélyes 
megáldás éppen junius 13-ra, te
hát Szt. Antal'napjára esik, ami
kor a kath. egyház ennek a kiváló 
nagy embernek emlékét tartja, a 
kit méltán nevezhetnénk a fele
baráti szeretet, rettenthetetlen 
bajnokának. Páduai Szt. Antal 
nagy tiszteletnek örvend a katho-
likus világban és naponkint sok 
millió ember kéri közbenjárását 
a Mindenhatónál és sok ember 
elnyeri az ü imája által a mi után 
buzgón sóvárgott. A kik óhajta
nak mint keresztszülök résztvenni 
ennél a fényes iinepi alkalomnál, 
ezennel meghívjuk őket szeretet
tel, különösen pedig meghivjuk 
mindazokat «a fiatal párokat, kik 
az utolsó négy évben esküdték a 
^zent István templomban s a je
lenlegi plébános kezébe tették le 
a holtomig és holtáig szóló esküt. 
Molnár Tstván és társai temetke
zési cégnek pedipf hálás köszöne-
TÜnket fejezzük ki nemes adomá
nyukért, mely $120-t képvisel s 
egyúttal kérjük a youngstowni és 
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COMMERCIAL NATIONAL BANK 
••••••••••• •••••• 

21 WEST FEDERAL STREET 
örömmel adja a magyar közönség t udomására, liogy magyar osztályá
nak vezetésére megnyerte 

KÖLLER A. BÉLA urat, if 

Tes 

lapunk volt tulajdonosát és nyomdánknak éveken át volt vezetőjét. 
A Commercial National Bankban KÖLLER ur szívesen látja régi 

magyar ismerőseit mindenféle magyar ügyekben, pénzkiildésbéíi stb. s 
a magVarság teljes rendelkezésére áll. 

LÁTOGASSA MEG RÉGI BAR ÁTJÁT — SZÍVESEN LÁTJA. 
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Az Indianapolisi Motor-Versenypályán 
Az 500 mértföldes versenyben csak kétszer állott^meg gasolin és olajért. A Monrde 

az 500 méríföldet 5 óra 38 perc és 32 másodperc alatt futotta be. Az átlag sebessége 
88.85 mértföld volt óránkint. 

Az indianapolisi versenynyel jár a legnagyobb pontszám az American Automobilé 
Association bajnoki küzdelmében és 2160 pont A nyerő gép vezető 1000 pontot kapott 
abban a versenyben, amely az évad végén fejeződik be. Geston Chevrolet megérde
melte az 1000 pontot mesteri hajtásáért, nagyszerű ítéletéért, mert dacára intézőinek 
jeleire, hogy gyorsabban hajtson, megtartotta az állandó sebességet és ezzel megnyer
te a versenyt. t  . 

Az erős Mcnroe gép negyedik helyen startolt és ezt a h?!yét csak javította, de so
ha lejebb nem volt. Az első helyet az utolsó 20 körben vívta ki. 

Erős és mégis alacsony áru automobilok közül a'Monroe első helyen áll Ifi bemu
tatjuk ezt a gépet önnek. 

STEARNS AUTO SALES CO. 

környéki magyarságod, hogy pár
tolja ezeket a jóravaló, törekvő 
magyar embereket. Annak iga-
ián nincs értielme, hogy pénzün
ket idegennek adjuk, amikor sa
ját fajtánknál is megkaphatjuk 
ugyanazt a szolgálatot ugyan
annyi ellenértékért. 

$1 egy értékes h&zhely. Jelen
tettük már, hogy Valter Jánofí, 
bhőnk az Urban, vásárolt vala
mikor évekkel ezelőtt egy házhe
lyet East Youngstownban $250-
ért, mely házhely megér jelenleg 
$500—$600-t, ha nem többet. 
Valter János ideadta ezt; a ház
helyet. a Szt. István templomnak 
kisorsolás végett és p"dig azzal a 
1. ikötéssel, hogy a sorsolás ered
ményéből fizessük vissza neki a 
.*250 összeget, a többi pedig le
gyen a Szt. Tstván templomé. Mi 
erre a házhelyre kibocsátunk 1000 
darab í};l-os sorsjegyet. A szeren
esés nyerő tehát $l-ért egy $500— 
í600-t érő házhelyhez jut. Fel-
I ivjuk a youngstowni és környé
ki magyarság figyelmét erre a 
sorsolásra. Sorsjegyek vehetők 
a kurátoroknál, kollektoroknál és 
elvieteknél, kik ezek eladására 
vállaik oz tak. 

Piknikünk. A Szent István hit
község nyári mulatsága meg lesz 
július 4-én, vasárnap, a nagvmise 
után, East Youngstownban, a 
Zupp farmon. A nagy érdeklődés 
bői Ítélve ez a piknik nagy siker 
lesz minden tekintetben és ott le
szünk mindnyájan igaz magyar 
szivvel és teljesen józan fővel, a 
mi szintén valami. A nagy siker 
érdekében működni vállalkoztak 
a következő lelkes hivek és pedig 
n jegyelárusitásnál Takács József 
és Sass Gábor a főbejáratnál. Gu
lyás Sándor és Fermencsin János 
a másik kapunál. Lunch ticket-
et elárusitó lesz Mátyás József. 
A bárnál mérni fogja a józanitalt* 
Gvetvai Jáno<, Drozdik Mihály, 
Pej Miklós, Zámbó János és Frank 
János. Tce cream-nél Nagy Re
gina és Irénke, Luneh készítő Tg-
nátli György. Táncrendező lesz 
Rendes József. Kérjük mindazo-

| Iat a magyar lelkes férfiakat és 
' iőket, a kik hajlandók segédkezni 
J ezeknek a piknik sikere érdeké

ben, hogy jelentkezzenek vasár-
rnponkint a kurátor szobában. 
Sass Gáborné kolektálni fog East 
Youngstownban, Migléez Ferenc-
né pedig a South Side-on. Na
gyon kérjük a magyar katholikus 
lelkes nőket, hogy jelentkezzenek 
t-vre a szolgálatra a jövő vasár
nap a kurátor szobában, hogy a 
guijtés induljon meg és legyen 
p»egtartva hitközségünk min/den 
h'lyén. illetve a város mind a két 
részében, a hol a magyarság lakik. 

Lelkigyakorlatok. E hó folya
mán a clevelandi egyházmegyéhez 
tartozó papságnak lelkigyakorla
ta lesz Clevelandban, melyen a 
nr.pságnak egyik fele vesz részt. 
Ebben " az évben a Szt. Tstván 
templom plébánosára esik a sor 
és e hő 14-én be fog vonulni és 
icry a«jövő hét folyamán nem iesz 
itthon. Figyelmeztetjük a híve
det, akiknek bármily ügyük van, 
hogy hétfőig feltétlenül keressék 
f"l a plébánost és intézzék el el
intéznivalójukat. 

HÁZMESTERT 
keres az Amerikai Magyar Hír
lap nyomdája. Csak olyan józan 
magyar ember jelentkezzen, aki 
ért valamit a gépekhez is. Állan
dó, jól fizetett munka. 220 W. 
Federal Street. 

MINDEN ANYÁNAK LEG
NAGYOBB GONDJA. 

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

'I3ortle#& 
EA.GLE BRAND 

» (fONDENSEO.MILfy , 

(TKJ KIVONAT) 

Megoldotta c kérdést ezer és ezer anyának az el 
múlt három nemzedéken &t és több gyermek lett 
felnevelve EAGLK BRAND tejkivonaton, mint uz 
összes más készítményeken együttvéve. 
Ha a teje nem jó — gyermeke nem erősödik, sir, 
nyugtalan és ideges, küldje he még ma a szelvényt 
cs megkapja ingyen magyarul az utasítást a cse
csemőjének táplálására és az 54 oldalas könyvecskét. 
Miért bánkódjék tej és cukor miatt a főzéshez és ét 
kezeshez? EAGLE BRAND tejkivonat az egyen!" 
tes és kitűnő minősége 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. 

Kapható minden jó gyógyszertárban és 
füszerüzletben. 

Vtdjemrflnk fin nevünk 
n JAtflllAflank. The Borden Company 

108 Hudson Street, 
NEW YORK. 

VÁGJA KI 
Jegyezze meg, melyik kőny 
vecskét akarja és kiildje el 
postán MÉG MA. 

BORONS 

M'*V* ... t, rv.> Street 

^OSDEN COHP*H State 

A gyermek Jóléte 
Szakácskönyv ALAPÍTTATOTT 1857 

BORDEX MAS KÉSZITMÉNYEli 
Bordrn-fflt malátatcj 
Borden-fél? tejciokoiádt 

Bordra-ftle tejkivonat 
Bordeii-fCle kAvékivonat 

V I R Á G O K  
VÁGOTT FRISS VIRÁGOK ÉS CSERÉPNÖVÉNYEK 

nagy választékban esküvők és temetésekre 

THE KAY-D1MOND CO. 
33-35 N. PHELPS ST. YOUNGSTQWN, O. 

A Hámory Bank közelében 
Bell telefonok: Main 6615 és Main 3298. Automatic: 6168 

Használt Gépek 
Ezeket a gépeket teljesen kijavítottuk, újra fes

tettük és a legjobb karban vannak. 

1915 Buick Six 7 személyes ̂ uragép. 
1916 Hudson 6—*0 túragép. 
1917 Reo tura, 5 sstemélyes. 
1918 OMsmobile 8 túragép. 
1918 Ford tura. 
1918 Buick 6, 7 sssemél^es túragép. 

Nyitva esténkint és vasárnap. 

Törlesztésre ia adunk. 

OHIO GARAGE COMPANY 
263 265 West Commerce Street 

HUDSON 

r 
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MARMON 
647 Market Street 

Louis Kroech, üzletveztő 
MONROE .STEARNS 

Main 6514 

BUDAPESTI IRODÁNK 
VIII. Kerepesi-ut. 1. szám.|l 
A hazautazó magyarok 

rendelkezésére áll. 

Jfc 3C ÜL 

Jól jegyezze meg ezt a cimet minden 
onfitársunk - , -

inden 

Pénzküldés Óhazai ügyek 
Magyarország minden részébe 
gyorsan, pontosan és teljes fe
lelősség mellett. A legalacso
nyabb napi árfolyam mellett. 
Budapesti irodánk utján a leg
rövidebb idő alatt beszerezzttk 
az eredeti ó-hazai nyugtát éi a 
bankkönyvet. 

telekkönyvi hiteles másolatok, 
árvaszéki ügyek lelkiismere
tes, szakszerű elüitéd&se. Buda
pesti irodánk ügyfeleinek kész
séggel áll rendelkezésére hozzá
tartozói felkutatásában. Írja 
meg pontosan milyen' ügyet in
tézzünk el. 

Hajójegyek 
ft magyarok részére legalkal
masabb hajókra. Permit nem 
kell többé, csak irjon levelet, 
és küldjön előleget a hajó
jegyre és mi azti/- értesítjük, 
hogy mikor kel}/ Yorkba 
jönnie. A var jjjl megvár
juk. 

KISS EMIL, Bankár 
133 Second Avenue 
• 'I II El 0 % 

New York, N. Y. 
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