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Keresztelégek: 1. Julianna, Pi-
varnyik Mihály és Rimár Erzsé
bet. leánya, szül. jun. 15-én. Ker. 
jur.ius 27. Keresztszülők: Czens 

*öábor és Bálint, Jnlia. 2. And
iéi Pásztor István és Orosz Er-
Ifcébet fia, szül. jun. 19. Kereszt. 
Junius 27. Keresztszülők: Kocz-
Ira Ietván, 3. Ráfáel, f Horváth 
Ráfáel és Parlenszki Margit fia, 
szül. jun. 26. Kereszt, jul. 4. Ke
resztszülők: Horváth István és 
Horváth Róza. 4. Anna, Gazdik 
András és Stromp Mária leánya, 
szül. jun. 15. Keresz. jul. 3. Ke
resztszülők: Stromp István és 
ÍÉjtromp Anna. 5. Katalin, Deák 
József és Szeiberger Mária leánya, 
szül. ápril 11. Ker. jul. 4. Ke
resztsz. : 'Bauer Ferenc és Tan
ner Erzsébet. 6. Irén Erzsébet, 
Vaskó István és Németh Julia el-
ánya, szül. jul 1-én. Kereszt, 
jul. 11-én. Keresztsz.: Iván Jó
zsef és Lónyai Erzsébet. 7. Gyu
la, Sághi Tgnáe és Kovács Orso
lya fia, szül. jul. 3. Kereszt, jul. 
11. Keresztsz.: Kapcsos János és 
Vicái Ágnes. 8. János, Kiss Ká
roly és Fodor Eszer fia, szül. jun: 
?7. Ker. jul. 11. Kereszsz.: Foj-
án János és; Dévai Erzsébet. 9. 
Teréz Mária, Belenszky János és 
Doríszák Teréz leánya, szül. jul 2. 
Kereszt, jul. 11, Keresztsz.: Papp 

Jfános és Varga Teréz. 

Leszámolás a jul. 4-iki piknik
ről. A mult pénteken 'este szá
moltak le a rendezők a julius 4-
én .irtott piknikről, mely East 
Youngstownban folyt le a Zupp-
faimon. Ez a piknik teljes siker 
rel végződött és az anyagi haszon 
tetemesen nagyobb lett volna, ha 
számítottunk volna oly nagy ven
dégseregre, aminő megjelent a 
piknik színhelyén. Este 7-kor 
azonban nem volt már se fagylalt, 
sem pedig inni és enni való, mert 
minden készlet elfogyott, melyet 
rendeltünk a piknikre. A sokaság 
enni kért, de a jóizü pörkölt nem 
dstergett már az edényekben, 
mert mind elfogyott, sőt végül ke 

. DtfiÍT j&.. volt. Ka phatő, .Twrn&sze.-
tesen senkit se lehet vádolni ez
ért a visszás állapotért, mert sen
kise láthatta előre, hogy a ma
gyarság ily nagyszámban fog 
akarni részt venni a Szí. István 
hitközség ezen nyári mulatsá
gán. A piknik behozott összesen 
$419.16 hasznot és pedig maga a 
piknik behozott tisztán $279.41-t. 
az asszonyok kollektája ellenben 
kitett $139.75-t. Miglécz Ferenc-
né és Hoehvarth Vendelné holott 
a South Side-ról $29.15-t. Balog 
Józsefné, Cselló Józsefné, Steel 
ionról $35-t. Tarr Mária Albert 
stTeetről $10 és Rendes Józsefné 
E. Yonugstownból $65.60. Fogad
ják köszönetünket ezek a derék 
katholikns nők, akik fáradoztak 
a hitközség érdekében. Ugy 
szintén elismerésünket és köszö
netünket fejezzük ki kurátoraink 
nak, kollektorainknak, kik a pik
nik sikere érdekében fáradoztak. 
ligvszint£n hálás köszönetünket 
mondjuk mindazoknak a férfiak
nak és nőknek, kik a piknik szín
helyén dolgoztak és fáradoztak a 
vendégsereg ellátása körül. 

Nagy ünnepre készülünk. Ép
pen ebben az évben van tiz évé, 
hogy felépítették a Szt. István 
templomot. Ezt a tiz éves évfor
dulót érdemes volna megülni. A 
jövő vasárnap gyűlést fogunk tar 
tani a nagy mise után, melyen 
megállapítjuk, vájjon a Szt. Ist
ván templom hii népe óhajtja-e 
megülni ezt az évfordulót és ha 
igen, ugy megállapítjuk a módo
zatokat* hogyan üljük meg ezt az 
ünnepet. Kérjiik a híveket, hogy 
jelenjenek meg mind a templom
ban a jövő vasárnap és maradja
nak ott a nagymise után a gyű
lésen.. i ^ v 

nál kaphatók ezek a. sorsjegyek, 
de mások is árusíthatják el azo 
kat. így, teszem fel, Spitkó 
Aranka eladott eddig 18 ilyen sors 
jegyet és beszolgáltatott 18 dol
lárt a plébániai hivatalba. Nincs 
több Spitkó Aranka a magyar 
leányok közt, aki ép oly buzgó és 
ügyes kis leány, mint Spitkó 
Aranka? Minden bizonnyal van 
még több olyan kis leány. Jöjje
nek hát és tegyék meg azt, amit 
tett Spitkó Aranka és a sorsje
gyek hamar elfogynak és valaki 
kap egy értékes házhelyet egy da
rab rongyos bankóért. Rajta, kis 
leányok! 

Uj kurátor. A -kurátor! karban 
változás állott be. Mátyás József 
->1 költözött E. Youngstownból Is 
helyét Takács József foglalja el 
iz 1920. év hátralevő hat hónap-

Hirek a ref. egyház 

& OKDAL 
tak eme negyedévben olyi nagy 
kiadásaink. - : 

Jelentjük a gyülekezetnek itt 
is, hogy a pénztári naplót min
denki megtekintheti. Bármikor, 
ha csak tiz centet adományozott 
is akárki, abban megtalálhatja a 
nevét, mert lelkiismeretesen és 
pontosan vezettetik a pénztárnok 
által. Bizalommal és jóremény-
séggel nézünk ezért a jövő évne
gyed elé. Gyarapodni fogunk 
Isten segítségével és a mi buzgó 
híveink áldozatkészségével. 

EGYLET GYŰLÉSE 

Lelkész: Goreivlay László. Ma-
honing Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a lelkészé. 

Jul. 11-én nyert Sándor nevet 
i szent keresztségben Kun Sán
dor és neje István Róza fiacská
ja. Ker. szül.: Kun József és ne
je Kovács Erzsébet. 

Felkérjük egyletünk összes tag 
jait, hpgy jöjjenek el a most va
sárnap délután, azaz e hó 18-án 
tartandd rendes havi gyűlésünk
re, mert igen sok fontos és ha
lasztást nem tűrő elintézni való 
iigveink vannak Az esetleges 
meleg időjárás ne tartson vissza 
senkit kötelessége elintézésében. 
\ tagság szives megjelenését kér
ve, maradunk tagtestvéri szere
tettel : 

Sebők Gábor, elnök. 

East Youngstown 
\ SZŰZ MÁRIA 

EGYLET GYŰLÉSE 

HULL ISMÉT PÁLYÁZIK 
ÜGYÉSZI ÁLLÁSRA 

AZ 

Harold/ H. Hull, j aki Huxley 
megyei ügyész lemondása óta a 
megye ügyésze, elsősorban pályá
zik a republikánus megyei ügyé
szi jelölségre az augusztusban 
uiegtartandó előválasztásokon. 
Hullt mint első helyettes ügyészt 
Ss mint jó ügyvédet régen ismé
ink a magyarok. Amióta ő vezeti 
az ügyészséget, minden a legna
gyobb rendben és pontossággal 
megy. A bűnösöket, kíméletlen 
szigorral üldözi, de az ártatlano-
kat megvédi. A bíráktól mindig 
r-igoru büntetést kér a jogrend 
"•s a társadalom ellen vétők ellen, 
így ő képviselte a vádat, a 
itruthersi banlr hűtlen pénztárno 
ka, Bruce B. Campbell ellen is, 
\ki "jtszott". a sok gevándorolt 
nunkás keservesen megtakarított 
or-nzével, Campbell 30 évi bör-
'önt kapott dacára^ annak, hogy 
^agy összeköttetései és gazdag ba-
•átai vannak. Hull szemében a 
bevándorolt és a benszülött egy
forma. 

A VAS- ÉS FÉMMUNKÁSOK A TIE 
- ÓRAI MUNKAIDŐ ELLEN 

$1 egy fcáshely. Egy házhelyet 
•sorsolunk ki a templom javára, 
mely házhely E. Youngstownban 
van s értébe napról-napra na
gyobb. Felhívjuk az összmagyar-

fág figyelmét erre az értékes ház-
lielyre és ajánljuk, hogy ki-ki 
igyekezzék megszerezni ezekből a 

Sorsjegyekből legalább %yet, me
lyeket dollárjával árusítunk el. j — 
"Minden kurátornál és kollektor- j 

Egyházunk javára Fodor Gyu
la és Szőke Sándor warreni pres-
jytereink szóllitották 'fel adako

zásra az ottani testvéreket. Erre 
két hitbuzgó presbyterünk felhí
vására a következő nemes lelkek 
adakoztak. Azért nyugtázzuk 
nyilvánosan, mert a helybeli, nilesi 
és habbardi kegyes adakozók kö
zel lévén, mindenkor bejöhetnek 
személyesen meggyőződni, hogy 
adományaik rendesen és pontosan 
elkönyveltetnek, azonban a war-
reniek kissé messzebb lévén, szük
séges eképén fe nyugt &8J1T4 adomá 
nyaikat, főként, miután idegenek 
s adakoztak. 

Szajkó Lajos 50c, Szajkó Ist
ván 50c, Szőke Sándor $1, Fodor 
Gyula $1, Alber Hallak $1, Ke 
•esztesi Dániel $1, Géresi János 
Hl, Bud Miklós $1, Pásztor Andy 
f'l. Tarr Ferenc 50c, Kökörcsény 
Károly 50c, Alek Szőke $1, Kere
kes "Mihály 50c, Filip László 503, 
Kőszegi István 50c, Kurucz Mi
hály $1, Tony Vitigl 25c, Nuszer 
FVrenc $1, Ruszin János $2, Durga 
Mihály $1, Panykó Károly $1. 
Pankovics József $1, Tóth Miklós 
M, Lipták József $2, Fodor Gá 
bor $1, özv. Fodor Sándorné $1, 
Fodor Gyula $6. Összesen $29.75. 

ÉRTESÍTÉS 
Felkérem egyházunk tagjait, 

hogy miután d. u. 2-ig az iskolá
ban vgyunk elfoglalva, hivatalos 
ügyeikben ugy személyesen, iiint 
telefonon csak 2-től kezdve keres
senek fel. > < 

- Vf* 
Közgyűlésen felolvastatott és 

heiybenhagyatott a következő 
oénztári kimutatás: 
Áprilisi bevétel $647.67 
Májusi bevétel 491.3) 
Tnniusi bevétel 815.19 

Kiadás áprilisban $350.41 
Kiadás májusban 806 36 
Kiadás júniusban 833.65 
T. negyedévi maradvány $6297.40 
ír. negyedévi maradvány 6261.17 

Megjegyzendő, 'hogy mint a 
hivek tudják, a templom megetti 
ház ujjáalakittatott körülbelül 
•{>1800 költséggel, melyből $1200 
bái* ki is fizettetett. Ezért vol-

E hó első vasárnapján kellett 
volna rendes havi gyűlésünket 
megtartani, azonban a gyűlést od-
lig még ismeretlen helyről szár
mazó téves tudósítás folytán nem 
irtottuk meg. Felkérem összes 
tagtársaimat, hogy jöjjenek el az 
v hó lh-5n, azaz most vasárnap 
rlélután megtartandó havi gyűlé
sünkre, mert halasztást nem tűrő 
ügyeket kell elvégeznünk. Az 
össztagság szives megjelenését 
kérve, maradunk szives köszön-
'éssel: 

Lukovszky Pál, elnök. 

tlGYÉSZ JELÖLT 

VISSZA AZ Ó-HAZÁBA 

Schwartz Adolf közismert?ma* 
•?var üzletember az elmúlt szom
baton hazautazott Magyarország
ba. Schwartz Adolfot nagyon so
kan ismerték honfitársai közül és 
derék, jóravaló embert tiszteltek 
'•enne. Az üzleti életben, épen 
ugy, mint a magánéletben, szíve
sen adakozott a magyar célokra 
és erről a szép és dicsérendő szo
kásáról elutazásakor sem feled
kezett meg. Távozása előtt 5 dol 
árt adott át az Amerikai Magyar 

Szövetségnek, hogy ezt a pénzt a 
Commentator lapra fordítsa. 

Mindazon honfitársaink, akik 
vissza utaznak az ó-hazába, követ
hetnék ezt a «w:ép példát, mert ez-
'.cl nemcsak magyar hazaszerete
tükről tesznek tanúságot, de iga-
••írlják azt is, hogy itt mraadó vé
reikre is gondolnak, akiknek még 
mindig sok árm'mynyal és gyanú
sítással kell megküzdeniök a jól 
szervezett nemzetiségi propagan
da folytán. 
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THE COMMERCIAL NATIONAL BANK 
21 W. Federal St. Youngstown, O. 

Küld pénzt Magyarország; minden részébe a 
napi legalacsonyabb árfolyam szerint. 

Elfogad pénzbetéteket kamatozás végett, ŰJíet 
4% kamatot betevőinek* • 

Mindenféle hazai ügyben eíjái* ési<5feöaányrö" fi 
i t  k i á l l í t  t f t r v í ' m v f l S P T i  l i i t o l p R l t , .  /  :  ^  ™  

I 
kat kiállít és törvényesen hitelesít* 

Köller A. Béla, a magyar osztály vezetője. 

A JUNIUSI PEDA 

Win. P. Yonkee, fiatal fógyvéd, 
t.ki pályázik a republikánus me
gyei ügyész -jelöltségre az augusz 
tusban megtar+andó előválasztá
sokon, bevándorolt szülők gyer-. 
meke. A jelölt a napokban fent 
~árt a szerkesztőségünkben és ar-
'•n kért, hogy tudassuk olvasóink
kal, hogy egyes politikusok kije 
'entették, hogy neki nem lehet re
ménye a jelöltség elnyerésére, 
nert szülei nem. születtek Ameri
kában. Yonkee már azért is kéri 
iz idegen szü'etésü polgárokat, 
'.egy támogassák jelöltségét, mert 
i bevándorolt polgár éppúgy al-
calmas a közhivatalra, mint a 
sensziilött és egyáltalában nem 
rmerikai szokás különbséget ten 
ni a kettő között. 

Június havában tekintettel a 
?obb munkaviszonyokra, emelke-
Irtt, a nagy gyárak pedáinak ösz-

;zege. A banüok által kiadott 
kimutatás szerint a gyárak 7 mil-
'ió 723 ezer 330 dollárt fizettek 
ki a munkásoknak ebben a hó
napban, vagyis egy millió 400 
•zer dollárral többet, mint május
ban, amikor a vasutas sztrájk 
iniatt a gyárak korlátolt üzemmel 
'oldoztak. 

Budapesti ielentéa szerint a 
szociáldemokrata vas- és fémmun
kások nagyobb küldöttsége ke
reste fel Simonyi Semadam mi 
niszterelnököt. A küldöttséget 
Kabók Lajos elnök vezette és min. 
den gyár egy-egy bizalmi férfival 
képviseltette magát. A küldött
ség szónoka előadta, hogy a Ma
gyar Vasmüvek és Gépgyárak Or
szágos Egyesületében tömörült 
mrnkáltatók a nyolc órai mun
kaidőt fel akarják emelni tiz órá-
r^. Előadta a «zónok, hogy a 
munkásság évtizedes k üzdelmet 
folytat a nyolc órai munkaidő ér
dekében és most, a mikor a mun 
k£sság tlizezrei vannak munka 
nélkül, akkor 1 munkáltatók 
könnyen dolgozhatnak megszapo
rított mlnkáslútszámmal és így 
nem lesz szükség arra, hogy a 
munkaidőt felemeljék. Hogy ha 
kimutatják azt, hogy minden mun
kást elláttak munkával, akkor 
npgyon 3zivesen dolgoznak egy 
vagy két órával többet, azzal a 
feltétellel, hogy a munkáltatók en
nek az egy-két órai munkának a 
hasznát a haza, a köz javára for
dítják, Simonyi-Semadam Sándor ' 
miniszterelnök válaszában meg
ígérte, hogy a kérést tanulmá
nyozni fogja. I 

AZ ACÉL RENDELESEK 

Mi készítjük a legjobb 
Ruhádat - - - Youngstownban 

Miért fizet többet 
$50 $40 $60 

rf&i&üefoeYfábtuí 4n$ Pittsburgh 
Youngstovm 

Ganton 
East Liverpool 

Lorain 17-19 West Federal Street. 

Cleveland 
Niles 
Akron 

New Castle 
Warren 

v'# 
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ELFOGTÁK A SOKORÓPÁYXAI 
HA2AMIÁT 

Az acél truszt jupiusi jelentése 
•zerint a még teljesítetlen acél-
.vndelések tonna súlya egyre nö
vekszik. így junius végén közel 
11 millió tonna acélra volt ren
delése a trusztnak. Ha a közleke
dési viszonyok megjavulnának, 
hosszas állandó munkára volna ki-
iáás. 

HAZAI HIREK 
FALUSI DOLLÁR PESTEN 

Bencsik Zsuzsánna mezőköves
di lakos a napokban Budapestre 
iött és 300 dollArt hozott magá
val, hogy beváltsa. Az utcán meg 
szóllitott egy embert, akitől a leg
közelebbi banküzlet után érdeklő
dölt. Az idegen Bencsik Zsuzsan
nát elvitte a Garay-utcában levő 
Nngyvigadó cimü vendéglőbe, a 
hrl a tulajdonos, Soonnenschein 
Jenő korcsmáros hajlandó volt a 
dollárokat megvásárolni 150 ko
ronájával. Az asszony nem is
merte a dollár árfolyamát, szá
maim sem tudott és így esett meg, 
hogy a 300 dollárért 4500 koronát 
fogadott el Sonnenschein Jenőtől. 
Amikor hazament és megszámlál
tatta a pénzét, akkfcr tudta csak 
mr-ff, hogy 40,000 koronával meg
károsodott. Visszajött a fővá
rosba és mert a vendéglős nem 
voU hajlandó a /kárát megtérí
teni. feljelentést tett ellene. A de
tektívek Sonnenschein Jenőt a 
Thököly-ut 16. számú házban levő 
lakásáról előállították a főkapi
tányságra, a hol azzal védekezett, 
hogy ő nem ismerte a dollár ár 
folyamát. Szívességet akart ten
ni az asszonynak, mert látta, hogy 
Ifliesen járatlan és ezért átvette 
tő.e a dollárokat azzal, hogy "be
váltja egy bankban. A Garay-ut 
3. számú ház előtt egy ismeretlen 
• mber hajlandó volt a dollárok
ért 4500 koronát adni, a mit ő 
elfogadott, mert sjtelme sem volt 
arról, hogy mennyit ér a dollár. 
A pénzt ugy, arnint kapta, hiány 
nélkül átadta Bencsik Zsuzsian
nának. A rendőrség Sonnen-
scheint védekezése ellgö^re le
tartóztatta. 

Győrből jeletik: A vármegye J 
déli részét hetek óta állandó ret-
tegésben tartja egy Ihász László i 
nevü sokorópátkai legény, aki a 
környék hatalmas erdőségében 
reitözve, a régi bakonyi betyárok | 
módjára követte el cinkostársai- j 
vei bűntetteit. A csendőrőrsök 
houszabb időn át lestek rá a falu
beliekkel együtt, de a vakmerő 

•'szegénylegényt" elfogni nem si
került. Végre a vármegye alis
pánja erélyesen intézkedett, hogy 
Ihász Lászlót élve vagy halva, el 
k.^11 fogni. A téti járásból össze
vonták erre az csszes esendőrőr-
söket. A minap éjjel az egyik 
őrs arról kapott bizalmas értesí
tést, hogy Ihász László bemene
kült Sokorópátkára és ott akarja 
bevárni a razzia befejezését. A 
csendőrség erre rögtön körülvette 
a falut, egymásután átkutatta a 
házakat, a pajtákat és végre az 
epyik ház padlásán rá is akadtak 
Ihászra, aki a menekülés fáradal
ma itól kimerülve, a széna között 
Judt. Rögtön elfogták és beszál
lították a győri királyi ügyészség 
fogházába. 

Nyilvános árverés. 

Két sarok telek, nagysága 125x82 láb. Hat 
•lábas kerités köröskörül, garázs és tehén istálló, 
tyúkól, 60 csirke és elegendő épületfa egy ház fel- | 
épitéséhez, ugyancsak nagy kert mindenféle vete 
ménynyel. Öt szoba bútor, gáz és szenes kályha 
mind eladó. 

A tulajdonosnak az ó-hazába kell menni 
Mindezek a fent emiitettek olcsó áron mennek el 
,Az árverés kezdődik juliup 37-én és egy hétig tart. M 
Forduljon bővebb felvilágosításért a tulajdonos- fj 
hoz: 

M. LUDU 
Arlington Park, Mosier vonal, Stop 9, 115-116 Lo M 
rain avenue, vagy kérdezősködjön Mr. Ludu után g| 
az Erie vasútnál, a Brier Hill Round house-nál. M 

HASZNÁLT MOTOR-BICIKLOr 

A legalkalmasabb a munkába járni. Minden gyártmány 
$75 és feljeb|). Könnyű fizetési feltételek 

JAMES H. BERNARD COMPANY 
662-664 Wilson Avenue Youngstown^ Ohio 

A legnagyobb motorbicikli kereskedők Pittsburgh és Cleveland 
között 

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

rendelkezésére áll. 

DE DC 

MEGLOPOTT TISZTHELYETTES 

Budapestről irják: Ast György 
tiszthelyettes feljelentést tett (a 
főkapitányságon, hogy g nyu-
gati pályaudvar raktárában levő 
bőröndjét feltörték, elloptak be
lő 'e 2400 Rzerb dinárt és 20,000 
koronát érő ruhaneműt. A rend
őrség megindította a nyomozást. 

Jól jegyezze meg ezt & cimet minden 
honfitársunk 

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

telekkönyvi hiteles másolatok, 
árvaszéki ügyek lelkiismere
tes, szakszerű elintézése. Buda
pesti irodánk ügyfeleinek kész-
Béggel áll rendelkezésére hozzá
tartozói felkutatásában. írja 
meg pontosan aMjyaii .ügyet in
tézzünk el. 

Hajójegyek 
a magyarok részére legalkal
masabb hajókra. Permit nem 
kell többé, csak irjon levelet 
és kiildjön előleget a hajó
jegyre és mi aztán értesítjük, 
hogy mikor kell New Yorkba 
jönnie. • vasútnál megvár
juk. 

V 
KISS EMIL, 

133 Second Avenue 
11=6) Bl@: 

Bankár 
New York, N. Y. J 

EGYENESEN A GYÁRBÓL A FOGYASZTÓHOZ 
Mi magunk gyártjuk festékeinket. Tehát ha nálunk vesz, nem fizet közbenjáró hasznot 

Jgy jobb festéket kap alacsonyabb áron. 

ZENN PAINT & GLASS CO. 
8 EAST FEDERAL STREET STAMBAUGH BLDG. tlu. 
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