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Hirek a Szent István Egyház köréből I 
Keresztelések. 1. Aladár György, 

Tóth György és Kárász Julia fia, 
szül. aug. 1. Ker. aug. 18. Ke
resztszülők : Tóth András és Tu-
bákos Róza. 2. Rozália Johanna, 
Balog István és Uhlik Róza leá
nya, szül. aug. 13. Kereszt, aug. 
22. Keresztszülök: Balog József 
és Haraszin Julia. 

i 
Nász. Brogli István, Brogli Já

nos és Sánta Mária fia, aug. 28-án 
örök hűséget esküdött Kopcsai 
Lidinek, Kopcsai János és Kiss 
Mária leányának. Tanuk voltak 
Matin István és Brogli István. Is
ten áldását kérjük a fiatal párra. 

Halálozás. Bánata van hittest-
vériinknek és honfitársunknak, 
TJóth Györgynek és hitvese Ká-

$2.50, Kiss József $2.50, Belensz-
ki Jánosné $2, John Kremiesen $1, 
Youngstown Packing Co. 3 ball-
ham, Tván Jánosné 2 virágot, 
Kasza Pálné 1 tyúk, Pintér Jó
zsef, Ferenczi István, Sándor Ist
ván és Fodor János 1 bárányt, 
Giering Pop Co. 25 box popot. 
Miss Ambrózy 1 box szivart, Ince 
József 2 szép képet, Tóth Lajosné 
1 box szivar és vágót. Hubbar-
don adományoztak: Lesnyák Már
ton 50c, Combos András $1, Var
ga Mihály $1, Varga Mihály $2, 
Medve János $1, Kuti Gergely $2, 
Bodoni Vince és neje $5, Kovács 
János és neje $5, Zámbó János és 
neje $5, Kacsári Imre és neje $5, 
Szekeres és neje $5, Szacsurics 
Ferenc 25c.. Mindenkinek a nevét, 

rász Jolánnak, kis fiának, a két^ legalább $5_t ad az orgonára, 
hét előtt megkeresztelt György 
liának elvesztése fölött, aki el
hunyt aug. 29-én és temetése volt 
aug. 30-án a Szt. István templom-

megörökitjiik nevét az orgona ol
dalán az utókor számára. 

% Á Szent István templom orgo
nájának ügye. Ez az orgona-moz
galom igazán egész komoly alakot 
kezd ölteni. B. Tóth József és 
Franczovszky Dániel megindítot
ták ezt a mozgalmat és most már 
mindig többeh érdeklődnek a do
log iránt és csatlakoznak a moz
galomhoz és pedig nemcsak pén
zükkel, de munkájukkal is és 
Inost már biztos, hogy ez az or
gona hamarább fog szólni ebben 
a Szt. István templomban, mint 
a legvérmesebb reményiiek gon-
<|t>lni merték. Az orgona-alap 
ugyanis rohammal növekedik s 
eddig elérte a $644.00-nyi össze
get. Legújabban a következők 
adakoztak erre a célra: Haluska 
Józsefné $3, Bégányi Zsigmond 
$5, Papp György $5, Futkos 1st-

Hirek a ref. egyház 

Lelkész: Gerervlay 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 lelkész 6. 

voltak a megjelenésben. Vala
mint az elmúlt konfirmáció alkal 
mával nagyon szép vers kiséreté-
vel gyönyörű csokorral lepte meg 
a lelkészt Szabó Eszti, ez alka
lommal az összes gyermekek ne
vében Tóth István nyújtott át 
egy kitűnő töltő tollat szép fel
köszöntő kíséretében. A tisztelen
dő asszonyt pedig egy gyönyörű 
szép horgolt asztalteritővel lepte 
meg Küllős Margit és Lamperth 
Ilona, melyet sajátkezüleg készí
tettek. A lelkészt s a tisztelendő 
asszonyt a könnyekig meghatották 
a gyermekek hálás, megemlékezé
se. 

BRAHOCZKY GYURKA 
LEVELE 

Nóta szóval vonnlt b# a falujába, 
Kotaj Szőllőbe a családjáhot 

VAKÁCIÓ. 

A youngstowni magyarság leg
nagyobb része igen jól ismerte Bra 
hoczky Gyurkát, a szép bajuszos, 
kockiás derék magyar embert, a 
ki néhány hónap előtt visszauta
zott szülőfalujába, a Szabolcs me
gyei Nyíregyháza mellett levő Ko
taj Szőllőbe. 

Brnhoezky most levelet irt ide 
egyik jó barátjának, a melyben 
beszámol a haza utazásról és az 
otthoni viszonyokról. A levélnek 
néhány érdekes részletét az aláb
biakban közöljük: 

"Jó órában mondhatom, hogy 
szerencsésen megérkeztem augusz
tus 7-én este 10 órakor és nóta 
szó mellett vonultam be az állo
másról a falumba. Meg is volt a 
nagv öröm, mert a feleségem a kis 

Geronday lelkész az évente 16- ka|mban várt # kjs fiamma, 
ró két heti vakációját Cambridge 
Springen fogja tölteni, hogy ki
pihenje a nyári tanítás fáradal
mait. Kiss Endre lelkész ur fog
ja helyettesíteni, aki családját is 
elhozza a lelkész család szíves 
meghívására. Az egyház dolgai 
tehát fennakadás nélkül mennek 
továbbra is. 

Viszontbiztosítás. 

Aug. 29-én nyert Albert és Já
nos nevet a szent keresztségben 
Hegedűs Lajos és neje, Miske Ju
liánná, hubbardi lakosok gyerme
ke, Ker. sz.: Kafckó János és neje, 
Hajdú Erzsébet. ! 

Aug. 25-én kereszteltetett Ju
liánná és Mária névre Pálóczv Já
nos és neje, Szabó Mária leányá-
ja. Ker. sz.: Szemán János és ne
je, Varga Juliánná. 

Aug. 22-én kereszteltetett Mar
vén $5, Horváth Dávidné $1, Fer-'git névre Varga Mihály és neje, 
mencsin János $5, Pálóczi János 
$3, Habodász Gusztáv $10, Rák, 
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János $5, Hegedűs Jánosné $5, 
Rozsnoki Simon $5, Pete Sándor-
né $2, Butkovics Ráfáel $1, Má
tyás József $10, és Glück Jenő 
$2.50. Pallái Andrásné és Bun
dás Bertalanné gyűjtött $58.50-t, 
efobe adakoztak: özv. Székely 1st-
vánné $5, Fetzer János $5, Pallai 
Andrásné $3, Filepcsin Sámuel 
$2, Szuchy János $2, Tunár Vik-

né $2, Cseke Józsefné $2, Sultz 
zsef $2, Brogli ígnác $2, Pintér 

György $1, Mezei István $1, Jab-
lonkai András $1, Csubák István 

1 Rabóezi Hária elánykája. Ker. sz.: 
Hubicsák György és BernátjQreszt 
né, szül. Sebők Zsófia. 

Aug. 28-án esküdtek egymás
nak örök hűséget Győri Mihály és 
Kósa Róza. Tanuk voltak: Saf-
ranka András és Takács József. 

VIZSGÁK 
•  • v r  

E. Youngstownban aug. 28-án 
tartatott meg a gyermekek vizs
gája. Az egyházat a lelkész és 
Tóth Ferenc e. youngstowni pres
byter képviselte. Ez alkalomra 
Ambruskó Margit és Ambruskó 

, Franczovszky Dánielné $1, IIu- í Ferenc növendékek adtak egy 
szóczky János $1, Orosz Mihály j hatalmas csokrot az ünnepély 
$1, Dudás József $1, Tóth Lajos | szebbé tételére. ^ A szülök nem 
$Í, Incze József $1, id. Balaskó j mutatták a kelló erdeklődést, a 
György $1, Márton István $1, : mennyiben kevesen jelentek meg 
£ya József $1, Frisz Imre $1, Ba-, gyönyörködni a kicsinyek szép 
log János $1, Székely Károly $1,! feleleteiben, valószínűleg, mert 
Balog József $1, Orgován Lajos a vizsga szombat délelőttjen lé-
né $1, Blaskó András $1, Soltész vén, sokakat visszatartott a mun-
Mihály $1, Kuni Jánosné $1, Kug- ka- Az iskolába 63 gyermek irat-
lre József $1, Boncz János és neje j kozott, vizsgáig azonban csak 
$1, Bodolai István $1, Hochvárth 
János $1, Török József $1, Csernai 
Lajosné $1, Durda Mihály $1, Pé
téi János $1, Kovács Jánosné 50c, 
Kés Károlyné 50c, Palkó Jánosné 
50c, Nelepka János 50c, Vaskó 
András 75c, Pek András 50c, 
Burdás Bertalanné $1. A Play 
Groundon megtartott piknik be-

31-en tartottak ki. 

A nagy templomban 29-én, va
sárnap d. e. tartatott meg a vizs
ga ugy a kis iskolások, mint a 
nagy iskolások részére. A kis is
kolába 98-an, a nagy iskolába 49-
en, összesen 147-en iratkoztak. A 
szülők, de talán inkább a gyerme-

VIRAGCSOKOR ADOMANYOK 
A VIZSGÁRA 

A következő iskolás gyermekek 
díszítették fel a templomot na
gyon szép virágcsokrok adomá
nyozásával a vizsgái alkalomra: 
Szűcs Tlona, Bartha Róza, Fodor 
Ilon, Király Julis, Belenczki Ma
ris, Csobai Ilon és Margit, Tóth 
Ilon, Virág Ilon, Markovics Ilon, 
akik vidám csevegés, éneklés és 
szavalatok mondása között köl
töttek el 6 gallon ice creamet és 
10 box "papot.'' A szülök kö
zül is megjelentek néhányan részt 
venni gyermekeik örömében. 

East Youngstown 
A SZŰZ MÁRIA EGYLET 

GYŰLÉSE 

Az East Youngstowni Szűz 
Mária Egylet legközelebbi gyűlé
se e hó 5-én, vagyis most vasárnap 
lesz. Kérem egyletünk tagjait, 
hogv jöjenek el a gyűlésre, u hol 
sok fontos elintézni valónk lesz 
A kit a munkája nem tart vissza 
az okvetlen jöjjön el. 

Tagtestvéri üdvözlettel: 
Lukovszky Pál, elnök 

együtt. Hát van is olyan derék 
fiam, Jani testvér, hogy a világ 
minden kincséért nem adnám 
oda. Hála Istennek, Jani testvér, 
ugy nekem, mint a drága, aranyos, 
édes családomnak van friss jó 
egészségük, a mit neked is kívá
nok." 
* "A vizén az utazás teljes 22 
napig tartott, igy tehát én juilus 
22-én szálltam le a hajóról Trieszt
ben. Annyit merek mondani, jó 
egy barátom, hogy bármikor jösz, 
csak erre gyere, mert jó ut volt. 
Annyi makarónit kaptam enni a 
hajón, hogy megfeszült bennem. 
A 30 dollárt átadtam a kedves fe
leségednek és bárki mit is írna a 
feleséged felől, ne 
mert a feleséged a legrendeseb
ben viselkedik, a miről én meg
győződtem. Hidd meg nekem ezt, 
mert láttam a feleségedet és két 
leányodat, a kik elég szépek." 

"Hála Istenek van elég szép 
termés, mert kint a földben van 
szép gabona, tengeri, krumpli és 
árpa. A szőlő is elég szép. Most 

LABOR DAY 

hozott $615.32-t. Kiadás volt í kek dicséretére legyen mondva, 
•238 .51. Tisztán fenmaradt $451. |27 kivételével hűségesen kitartot-
A piknikre adakoztak: Henry , tak a vizsga percéig. Hálásak 
Qosse 1 nyaklánc, Detrik József lehetnek a szülők a ref, egyház 
éj; Vasas Pál $2, Szalina István $2, j iránt gyermekeiknek gondozása 
"Vince Istvánné $2, Kiss Andrásné j és taníttatásáért. Sajnáljuk, hogy 
$1, Mr, Vence $1, P. Kádi Pál a sajtó képviselői akadályozva 

#»HAZAI ÜGYEKET-^# 
pontosan. 6$ szakszerűen végzek és az okiratok jogérvényea kiállítása 

után a konzulátus által hitelesittetem. 

Youngstown és környéke 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a háború ki
törése előtt magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi és vallási kü
lönbség nélkül, A magyarországi tótok, szerbek és románok is kaphat
nak tőlem útlevelet. ItaÉtos cim: 

JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IBODA 
DIAMOND BUILDING (A SQUAEEN), YOUNGSTOWN. OHIO 

BOOM 6. 
Automatic teleion: 78762 Bell telefon: 431 

Ebben az évben a szervezett 
munkások nem tartják meg szo
kott Labor Day parádéjukat, ha
nem sokan a szervezettek közül 
résztvesznek a warreni parádén, 
amelyhez a nilesi munkások is 
csatlakoznak. A parádét a Trum
bull county fair groundon nagy 
piknik követi. 

A Youngstown Sheet and Tube 
Company ez évben is megtartja a 
Labor Day pikniket a kies fekvé
sű Campbell Parkban, a Poland 
avenuen. A hatalmas ipartelep 
12,000 munkása, azok családja és 
barátai mind hivatalosak a pik
nikre, amelyre az East Youngs-
'ownban lakókat a társaság autói 
^ogják szállítani. A piknik alkal
mával egy emléktáblát lepleznek 
e, amely előtt Paul Jones ügy
véd és törvényszéki biró jelölt 
Pog szónokolni. Rengeteg külön
böző versenyszám, gyermekek, 
nők, fiatalemberek és férfiak szá
mára, base ball gamek, tánc, já
tékok, ökörsütés, ingyen kávé, ze
ne és sok más egyéb vár majd a 
nagy tömegre, amely évente egy
szer felkeresi a parkot ezen a n&-
oon. 

A Szent István egylet jtmms 
havi gyűlésén kiküldött egy bi
zottságot, amely (szerkesztőnkön 
kiviil Homolya Istvánból és Ha
bodász Gusztávból áll, hogy ér
deklődjön az iránt, vajon lehet-e 
az egylet össztagságát kedvező 
feltételek alatt halálesetre viszont 
biztosítani. Azóta már két gyű
lés mult el és most vasárnap is
mét gyűlése lesz a Szent István 
egyletnek. 

A tagok bizonyára nagy érdek
lődéssel várják a bizottság jelen
tését, azonban ezt még mindig 
nem lehet előterjeszteni. Ugyan
is dacára annak, hogy szerkesz
tőnk érintkezébe lépett több nagy 
biztosító társasággal, még eddig 
csak egytől érkezett feltételes 
ajánlat. A nagy társulatok leg
nagyobb része kijelentette, hogy 
nem kiván foglalkozni bevándor-
lottakból álló egyletek viszontbiz
tosításával. Mások im\?gigért|k, 
hogy ajánlatot tesznek, azonban 
ez mindeddig nem történt meg. 
Az egyetlen biztosító társaság, a 
melynek ajánlata beérkezett, to
vábbi adatokat kért a tagok ne
mére és életkorára vonatkozólag. 
Ezen adatokkal szolgált a bizott
ság. Ilyen körülmények között 
szerkesztőnk, aki a bizottságnak 
a levelezéssel megbízott tagja, 
célszerűnek tartja a viszontbizto
sítás tárgyalásának ujabb elha
lasztását legalább egy hónapra, 
mert sokkal jobb, ha több aján
latot hasonlíthatnak össze a ta
gok, mintha egy felett tárgyal
nak. 

Annyit azonban még hozzáfüz-
higyj neki, hetünk a viszontbiztosítás iigvé-

gyéhez, hogy biztos értesülés sze
rint például a Metropolitan Life 
Insurance Company, amelynél" a 
Verhovay Egylet biztosította 25 
ezes*tagját, ráfizet az üéletre, mig 
az egylet és anak tagsága óriási 
összegeket nyert már eddig is és 
fog még nyerni a szerződés egész 
tartama alatt. A viszontbiztosí
tás célszerű és gazdaságos azért, 
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csináltatott a feleségem beton ku
tat. Most mas kívánságom nin- j mert a tagoknak biztos és mégha 
csen, csak ló és szerszám kell ajtározott haláleseti összeget bizto-
gözdálkodáshoz ^s^jfciogy még ezt 
is megvehetem, összetett kézzel 
fogok hálát adni az Istennek és 
Amerikát soha meg nem siratom. 
Gyere haza, Jani, ne gondold, 
hogy magyar hazánkban nem le
het megélni. Most már maradok 
hazafias üdvözlettel szép ma
gyar hazámból mint jó barátod. 
Tisztelem a misztéf"fjosehitzert és 
Engelt és a miszter Mihókot is, 
add át üdvözletem és a cimem, a 
mely így szól: Ifjú Brahoczky 
György, Kotaj Szőllő, Szabolcs 
megye, Hungary." 

Brahoczky a hajójegyet Lo-
schitzer és Engel irodájában vá
sárolta és a mint a levelében irja, 
meg volt elégedve az utazással. 
Még a feszitő hatású makaróni is 
smakkolt neki, igy hát nem is 
csoda, ha faszült gebellel vonult 
be Kotajba ahhoz a kis kapuhoz, 
a hol már évek óta nem látott fe
lesége és kis fia várták. A sze
rencsés viszontlátás áldást fakasz 
tó boldogsága kisérje további ut
jain is a derék Brahoczky csalá
dot. '-!! 

FAJTA CSALÁS 

sit és mert lehetővé teszi azt, hogy 
a mai viszonyoknak már meg nem 
felelő alacsony betegsegély össze
gét is felemeljék. Ezáltal az 
egylet sok uj tagot vonzana és 
jobban tartaná a régieket is, akik 
már eddig oly sok dollárt fizettek 
be az egylet pénztárába. 

MEGJÖTT DATKA FERENC 

Pompás lovat és kocsit vásárolt, 
hogy a magyarok szolgálatára 

állhasson. 

Max Thomas a rendőrségi bőr
tönben gondolkozik a felett, hogy 
milyen büntetés vár reá azért, 
mert kiadta magát szövetségi pro
li ibiciós tisztviselőnek és ezen a 
cimen pénzt csalt ki két ember
től. Vasil Boyden, a 264 East 
Boardman Streeten, 100 dollárt, 
Peter Siby, a 120 So. Wátt Stree
tén, pedig 50 dollárt fizettek az
ért, mert elhitték, hogy Thomas 
tényleg prohibiciós biztos. 

"Voltam én is valaha szép asz-
szonynak kocsisa," igy mondja 
ezt a magyar nóta szó, de Datka 
testvér nem a nóta szó, hanem a 
maga feje szerint intézte a kocsis 
kodás kérdését. 

Datka Ferenc ugyanis huzamo
sabb ideig Cantonban, O., lakott, 
a hol jó keresetű foglalkozása 
volt. Á szive azonban mégis csak 
vissza hozta közibénk, a hol annyi 
kedves és emlékezetes órát töl
tött. Mivel a szalonoknak egy 
darab időre végük van, azért Dat
ka a muzsikálás helyett más fog
lalkozást válaífötott^ íMegvásái-
rolt egy igazán szép állású fiatal 
lovat és egy kocsit, a melyen ki
sebb tárgyakat fog muffolni azok
nak a magyaroknak, a kik hozzá 
fordulnak. Datka testvér ugy ül 
a bakon, hogy öröm nézni, a mint 
a fürge lovacskáját adjusztálja. 
A kinek szüksége van reá, csak 
irjon neki, vagy keresse fel ezen 
a cimen: Datka Ferenc, 1121 St. 
Clair ave., Youngstown, O. 

A pénznek a bankban a helye, s ezért minden ember jól teszi, ha 
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végett, melynek 
tőbb mint 40 éves múltjához és megbízhatóságához kétség nem fér. 

Ha van már betétje más bankban, az nem jelenti azt, hogy miért 
ne helyezze el legközelebbi betétjét a mi bankunkban, és akkor fog 
meggyőződni a mi kiszolgálásunkról. Fémbetétek után 4% kamatot fize
tünk. I 

Pénzküldemények a világ minden részébe á napi legolcsóbb árfolyam 
szerint gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki. 
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KÜLD 
Magyarország 

minden részébe 
A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRAK MELLETT. 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

JLB. BURGER, Mgr. Ú 
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Hogy válasszam tl a bébit ? 
Ez egy súlyos probléma sok anyának. A z  
elválasztásnak fokozatosan kell történni 
— körülbelül hét hónapos kortól kezdve, 
egy vagy két cuclis-üveget adva naponta, * 
melyet azután fokozatosan szaporítana!  ̂
mig a teljes elválasztás megtörtént. 

ISursUwí 

EAGLE BRAND 
{CONDENSED MILK) 

oly annyira hasonlít az anyatejhez izben 
és könnyen megemészthetőségben, hogy 
felváltva adható anyatejjel és szükségte
lenné teszi az átmenetnélküli elválasztást. 
EAGLE BRAND a LEGJOBB asztali és ház
tartási  célra — cukrot és tejet takarít  meg — 
olcsó és kellemes izt ad mindennek amihez hasz- * 
nálják. Vegyen egy dobozzal még ma és pró
bálja custard vagy dara-puddinghoz. Egész biz- « 
tosan szeretni fogja. 

írjon ingyenes Baby Book cimü magyar füze- ' 
tünkért és táplálási utasításainkért, abban meg- < 
találja, hogyan kell a bébit elválasztani. 

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK. 

Alapítva 1857-fcea. 

Vfigja kl eset a BxelvfnyC J(cgycx*e mrR melyik 
könyvecskét aUarju f* adí« poaíára MÉG MA. 

lííi City ......... »«• • 
V , • 

,N Street St&t* 

B&by WoLfaro Book Recipe Book 
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1 A. L. & E. REES 
I Bell, 804. FÉNYKÉPÉSZ. Auto., 662§. 
I 143 West Federal Street, Youngstown, O. 
jj Nftgyitott képek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák itb. 
§§ Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 

Baltimoreban 18 különböző 
iparág munkásszervezet*, melyek 
több, mint 50,000 tagot képvisel
nek, elhatározta, hogy egy nagy 
fogyasztási szövetkezeteit állit fel. 
mely kizárólag a szervezett mun
kásság tulajdona lesz. A szövet
kezetnek nemcsak saját üzletei, 
hanem saját gyárai is lesznek, a 
hol számos napi szükségleti cik
ket fognak üzleteik számára 
gyártani. A szövetkezettel kap
csolatban egy munkásbank alapí
tását is tervezik. 

I ANCHOR HAJÓVONAL 

| S. S. ITALIA gőzhajója 
U SZEPTEMBER 15-ÉN INDUL EGYENESEK 
| DUBROVNIKBAés TRIESZTBE 
• ' • • ' A 3-ik osxtály árai: •«' 
m DUBROVNIKBA .. .. $125.00 
s TRIESZTBE .. .. .. .. .. ,. $100.00 
|H A hadiadó külön 6 

H| Fortluljott - ft legközelebbi ügynökünkhöz, a kit Tonngstownban ltf~ 
* - megtalálhat. 
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