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Hirek a Sz. István Egyház köréből j| 
Keresztelések. 1. József, Gu- j kot. Ez nem felel meg a való-

lyás Simon és Drahos Anna fia, ságnak, mert azt a tyúkot Lipko-

A kereskedelmi kamfP' most 
I dolgozik egy terven, hogy a vá
ros megkapja ezt a szenet és pe
dig hacsak lehet olcsóbb áron. 
Mert a mostani áron az emberek 
rlem hajiandok vásárolni. 

szül. szept. 7. Ker. szept. 12-én. 
Keresztszülők: Sbepesy József és 
Hanusovszky Mária. 2. Béla Ede, 
Hugler István és Balázs Erzsébet 
fia, szül. aug. 26. Ker. szeptem
ber 12. Keresztsz.: Tóth Tstván sé 
Szőke Anna. 3. György és Olga, 
Dévies György és Benkő Gábriel-
la ikergyermekei, születtek aug. 
30. Ker esztelték szept. 12. A 
fiu keresztszülői Zsombora Sá
muel és Zajácz Paula, a leányé 
pedig Szamovolszky Sándor és 
Humenik Anna. 4. Frigyes Ist
ván, LaLskovics Frigyes és Do-
minik Mária fia, szül. aug. 27. 
Ker. szept. 12. Keresztszülők: 
Szúnyog Tstván és Miklós Mária. 

vics Mátyásné adományozta, aki 
nagylelkűen támogat minden 
templomi ügyet férjével együtt 
és páratlan áldozatkészséggel já
rul mindenhez, ami a* Szt. István 
templom érdekében történik. 

Hirek a ref. egyház 
kórébői 

Lelkész: Qereu/lay László. Ma-
honing Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota Sc. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint * lelkésaé. 

Az orgonaálap $815. Az orgo
naalap szépen megszaporodott a 
mult héten. Franczovszky Dá
niel és Nelepka József nem res-
telték a dolgot és felkeresték a 
következő tuveket, a kik a követ-
áező összegeket adták'az uj orgo
nára : Ilusóczky János és neje $10, 
Bornemisza István és neje $2, 
Pásztor István és neje $5, Laska 
Gusztáv és neje $5, Mezey And
rás és neje $5, Major József és 
neje $5, Pintér József és neje $5, 
Losonczy Bertalan és neje $2, 
Takács Mihály és neje $5, Keme-
csey József és neje $2, Barta Pé
ter és neje $1, Tóth Lajos és neje 
$5, Illés István és neje $5, Balogh 
Lajos és neje $10, Hudák Péter 
és neje $5, Szacsuri János és neje 
$5, Kaloezky János és neje $7, Csu 
bák Tstván és neje $10, Incze Jó
zsef és neje $5, Varga Lajos és 
neje $5, Nelepka József és neje 
$10, Lipkovics Mátyás és neje $5, 
Ferenczi István $10. Fermeczin 
János kolektor behozott: Tomori 
István Hubbardról $5, Kekk Al
bert $3, Lengyel Andrásné $2, 
A paróehián fizettek: Kántor An
tal $5, Kolozsi József $5, Szilaj 
József $5, Pej Miklós $5, Tóth 
István $2. 

Első gyónás és áldozás. Az el
ső gyónók és áldozók osztálya 
megnyilt a mult szombaton, azaz 
szeptember hó 11-én és megje
lent összesen 25 gyermek, 16 .fin 
és 9 leány. A jövő szombaton fel 
tétlenül jelentkezzenek a még 
hátralevő gyermekek, nehogy ké
sőbb kellemetlenségek támadja
nak a szülők és a plébános közt, 
mint tavalyj is volt. Ismételten 
hangoztatnom kell, hogy csakis 
azok a gyermekek bocsáthatók 
az első gyónáshoz és áldozáshoz, 
akik elő vannak készítve kellő 
módon. Ezek a gyermekek aztán 
pontosan járjanak minden szom
baton és a templomban legyenek 
pont délelőtt 10-kor. 

Figyelmeztetés a SKÖl^knek. 
.Sok beszédnek és figyelmeztetés

nek meg van némi eredménye, 
mert a gyermekek elég rendesen 
járnak a templomba vasárnapon-
kint, különösen a leányok. A 
leányok ellen nincs panasz, sőt a 
plébános teljesen meg van eléged
ve vasárnapi templomlátogatá-
áukkal, de nem ugy ám a fiukkal, 
A fiuk sorai mindig ritkák va
sárnap reggel 9-kor a kismisénél. 
Figyelmeztetem a szülőket, kivált 
az anyákat, hogy gondjuk le
gyen arra, hogy a fiuk ne men
jenek vasárnap halászni, jmada-
rászni meg az üres telkekre püf-
fölni a labdát, mert a hét hat nap 
ján eleget iizik azt a mesterséget, 
hanem küldjék őket a templom
ba, amelyik pedig kimarad a temp 
lomból, annak meg kell forditani 
délben a tányérját az asztalon és 
Óíjatenni melléje egy pohár friss 
vizet és egy darab száraz kenye-
ret. 

Tévedés egy tyúk kor$fc . A 
janltkori kimutatásban hiba esett, 
mely a Play Groundon tartott 
piknikről szólt s mely oly fényes 
anyagi sikerrel járt s mely meg
vetette alapját a felállitandó or
gonának. Ebben a kimutatásban 
az volt, hogy Kasza Károlyné 
ajándékozott egy szép nagytyu-

GERENDAY LÁSZLÓ 
POTA 

ÁLLA-

Szomjas delnő 
A ki revolverrel akart italhoz 

jutni. 

A mint olvasóink tudják, Ge-
renday László, a helybeli magyar 
református egyház nagy képzett
ségű, érdemes lelkésze egy hét 
óta Cambridge Springs, Pa.-ban 
gyógyulva piheni ki fáradalmait. 

Azon honfitársainktól a kik 
nemrégiben ott, jártak, őszinte 
örömmel hallottuk, hogy a lelket 
ölő nyári szellemi munka: a ta
nítás alaposan megőrölte a szer
vezetét, a melynek egyedüli el
lenszere a pih'enés visszaadja ré
gi egészségét, a melynek birtoká
ban értékes és dicsérendő munkát 
fog kifejteni egyháza és egyháza 
tagjainak érdekében. 

A szomjúságot még a teve is 
szereti oltani, hát hogyne szeret
né az ember, a ki kényszerűségből 
még a city watert is megissza, de 
ha jobb van, akkor bolond volna, 
ha vizet inna. 

Lehet, hogy ezt a nézetet val
lotta Theresa Johnson, a ki a na
pokban a Poland ave. 623. szám 
alatti "Victor Café"-ba akart 
menni és a szalon előtt álló Geo. 
Ryzon nevü embert felkérte, 
hogy tritolja meg öt. Az ember 
azonban nem akart kötélnek ál
lani, mire a delnő dühbe gurult 
és kikapta a revolvei*ét, a mély-
lyel megfenyegette ^z embert'. 
Mikor a mi emberünk látta, hogy 
ennek a fele sem tréfa és nagyon 
könnyen megeshetik, hogy eset
leg le is lövi a dühös némber, a 
közeli rendőrhöz szaladt oltalom
ért. 

Jackson rendőr hamarosan ott 
termett és letartóztatta a leányt, 
a kinél 32 kaliberes revolvert ta-/ 
Iáit, a mely meg volt töltve. Ter
mészetesen őrizet alá vették és 
majd a rendőrbiró előtt fog fe
lelni a tiltott fegyverviselésért. 

FÉRFI EGYLET 

A református egyházi férfi be-
tegsegélyzo egylet vasárnap dél
után, tartja rendes havi gyűlését 
az egyház gyüléstermében. Te-
kitettel a fontos ügyekre, kéret
nek a tagok, hogy a gyűlésen mi
nél nagyobb számban, jelenjenífk 
meg. ' 

A tisztikar nevében 

Meggyilkolt 
oláh ember 

Három néger követte el a rémes 
tettet. A meggyilkolt ember fe

leségét gúzsba kötötték 

A Warrennal szomszédos Brace 
ville falucskában rémes eset tör
tént a napokban. Éjjel egy óra
kor három néger hatolt egy oláh 
farmer házába és miután gúzsba 
kötötték á farmernét, egyetlen 
lövéssel a másvilágra küldték a 
farmert és a házban talált 600 
dollárt magukhoz véve, eltűntek. 
A gyilkosoknak még ma sincs 
;emmi nyomuk. Az eset részletei 
a következők: 

Szeptember 12-ére virradó éj
jel 1 órakor egy hatalmas auto
mobil állott meg Pukacski Gvörgy 
bracevilei oláh farmer háza előtt. 
A ház ajtaja nyitva volt, tehát 
könnyen be mentek rajta és a 
konyhában foglalatoskodó Pu-
kacskinéra revolvert szegezve, 
nzt mondták, ha eg vszót is szól, 
altor azonnal lelövik. A megijedt 
asszony persze nem szólt semmit 
sem, de ezzel nem elégedtek meg 
a. feketék, hanem betömték az 
asszony száját és behurcolták az 
egyik" szobába, a hol még gúzsba 
is kötötték. 
Ezután a másik szobába mentek, 
a hol a férj, Pukacski György 
aludt, Azonal az ágyához siet
te^ és az egyikük a revolvert a 
halántékához szegezve, elsütötte. 
A golyó persze talált és Pukacski 
azonnal meghalt. Ezután felku
tatták az egész lakást és a benne 
tflált 600 dollárt zsebre vágva, 
felültek az autójukra és elvág
tattak az éj sötétjében. 

Á gúzsba kötött asszony nagy-
nehezen kiszabadította magát és 

mivel telefon nem volt a házban, 
felkeltette a mélyen alvó 14 éves 
fiát és az esetet elmondva, a szom
szédos farmerhez küldte telefo
nálni. Vagy egy negyed mért-
földet szaladt a fiu, a mig a szom
szédos farmerhez ért, akit azon
nal felköltött é» megtelefonálta 
az esetet a werreni sheriffnek. A 
sheriff ki is jött az embereivel, 
de akkorra a gyilkosoknak hült 
helyük támadt. 

Pukacski nemrégiben a War-
renbe vezető uton a 37 és fél szá
mú stopnál lakott, a hol minden
ki jóravaló, törekvő embernek 
ismerte. Elég szép vagyona is 
volt, amelyen azután később meg 
vásárolta azt a farmot, a melyen 
a négerek megvilkolták. 

Mikor e sorokat írjuk, sem a 
sheriff, Rem a rendőrség nem is
meri a gyilkosokat, a kik közül 
az egyik magas, erős ember volt. 
a másik kettő pedig alacsony. 
Egyéb személyleirást nem tudtak 
róluk adni, a mi megnehezíti a 
nyomozást. 

IIHIliüllíI 

Penzkuldes 

Mexikó pénzügyei. 
General Alvarado, a mexikói 

pénzügyminiszter, aki jelenleg az 
Egyesült Államokban tartózko
dik, a new-vorki Bankár Clubban 
taptott beszédében kijelentette, 
hogy Mexikónak legalább is 75 
millió dollár amerikai tökére vol
na szüksége, hogy zilált kereske
delmi és ipari helyzete megszi
lárduljon. 

a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYEK 

a leggyorsabb és a társaságok által megsza
bott áron. 

UTLEVELHC 
í ". 'V 

és az utazásho* «Ökség»# okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

Wick Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Youngstown, Ohio 

Bulgár Vér-Tea 

ÖSSZEÜTKÖZÖTT 
AUTOMOBILOK 

A ki részegen hajtotta a gépko
csit, az bajba került 

HOGYAN SEGÍTI A BETEGEKET 

MEGSZABADÍTJA a szervezetet 
mindenféle méregtől, amelyek betegsé
get okoznak. 

GAZDAGGÁ és ti&ztává teszi a vért. 

FELFBISSTTI és munkára serkenti 
a májat. 

M£GTTPZT1T.TA én 
vesét. 

fp:lvillanyozza 
bori gépezetet. 

kitakarítja a 

az egesz em-

A napokban majdnem végzetes 
baleset történt a Belmont ave.-n, 
a Trumbull road közelében, a hol 
két automobil összeütközött. 

A rendőrségi j'elentés szerint 
Sisick György a barátaival éjjel 
12 óra tájban autozott a Belmont 
avenuen. Sisick épen ugy be volt 
csipve, mint a barátai, és ezért 
történt az, hogy nem vette ész
re a vele szembe jövő gépkocsit, 
a melyet Miss Ilouck hajtott. Bár, 
mennyire igyekezett Miss Ilouck 
kikerülni a vele szembe jövő au
tót, az mégsem sikerült neki, 
mert Sisick -egyenesn neki hajtott 
és igy a két gépkocsi összeütkö
zött. A mig a leány autója csak 
könnyebben sérült meg, addig a 
Sisick által hajtott autó dara
bokra zúzódott. A kocsiban ülő 
emberek mind kisebb-nagyobb 
rázkódtatást szenvedtek, egyikük 
pedig: névszerint: Tériek Ferenc 
a karján és lábán sérült meg. Az 
egész társaság a rendőrség őrize
tébe került. 

SZEMÉXEK ragyogást, üdeséget ad. 
Ezek a biztos jelei az egészségnek. 

HOGYAN SEGÍTI AZ EGÉSZSÉGE
SEKET 

TELJESEN rendben tartja az em 
ber képezetét, 

ME G AKADÁLY ÓZZA a korai vén
séget. • },V 

MEGERŐSÍTI* aztfirvé&efót' líetégsé-
goket okozó bacillusok ellen. 

MEGSZÜNTETI a hülést és elhárítja 
a. tüdőgyuladftst, inflfceaza és gripp 
Veszélyét. 1 

A LEGJOBB családi' gyógyszer a vi
lágon. 

AMIKOR forrón issza, megkapja 
benne a természet áUal. gyermekeinek 
szánt tiszta növénvi nedveket. 

1 A. L. & E. REES 
I Bell, 804. FÉNYKÉPÉSZ. Auto., 6629. 
I 143 We»t Federal Street, Youngstown, O. 
jj Nagyitott képek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák stb. 
jj Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 
iMllilM 

Tartson mindig a háznál egy doboz Bulgár Vérteát. Minden durggistánál 
kapható. Ila esetleg kifogyott volna, rendelje meg azonnal. Gyors, biztosított 
postacsomagban küldjük. $1.25-ért egy nagy családi dobozt. 3 dobozt $1.15-ért 
vagy (5 dobozt $5.2ő-ért. Cim: Marvei Products Co., .154 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa. 

M EGVALTÓ 
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Kérje az m 
Patikusától 
Colgate'st 

A SZÉNKÉRDÉS 
- Erősen közelednek a hideg na
pok és Youngstown lakosságának 
nagyobb része még nem tudott 
szenét venni. A különböző sztráj
kok miatt a szén ára jelenleg rend 
kiviil magas. A kereskedők $11-
töl $14-ig (elkérnek egy tonna 
szénért. Azonkívül az északnyu
gat szükségletének fedezésére A 
kormány naponta 4000 káré sze
net oda irányított és igy nem is 
igen juthat ide szén házi haszná
latra. Az észak ohioi városok ké
relmére most a kormány megen-
zedte, hogy ezekbe a városokba 
minden 5000 lakos után naponta 
egy káré szenet küldhessenek a 
bányák, ami naponta 26 káré sze
net jelent Youngstown számára. 
Az engedély visszamenőleg szep
tember l-ig érvényes és tart a ta
vi hajózás megszűntéig.. 

15 SPRING COMMON 
A Pennsylvania állomásnál. Youngstown, O. 

H A Z A I  I L L A T S Z E R E K ,  F R A N C I A  
PARFÜMÖK DUS VÁLASZTÉKBAN 

A "COLGATE" név toiletcilík 
ken biztosíték tisztaság, meg
bízhatóság és finom minőség 

iránt. Alapítva 1806-ban. 

Kellemes ize a föntisztí
tást élvezetessé teszi. 

Gyermekek szeretik a fogakat tisztitaaí, mert kedvelik 
a COLGATE'S izét. 

Felnőtteknek szintén nagyon jő a naponkénti használata. 
Tisztán és frissen tartja a száját, mert "A jó fog — 
jó egészség." 

DIANA ARCKRÉM 
1 éjjeli és nappali 

használatra 

^ LILIOMTEJ 
Hl SZAPPAN 

legjobb bőrszappan 

Valódi Liliomtej, fehér és rózsaszin 
Ezen gyógyszertár hazai okleveles gyógyszerészek veze

tése alatt á legmegbízhatóbb intézet Amerikában. fBeteg fér
fiak és nők liálaleveleinek ezrei bizonyítják ezt. 

MAGYAR ORVOS MINDEN IDŐBEN TALÁLHATÓ! 

Receptek * 
Gummi-árúk 
Sérvkötők 

FILSINGrER AURÉL 
okleveles gyógyszerész, 

tulajdonos 

f •> 
f MEGBÍZHATÓ CÉGGEL LÉPJEN ÖSSZEKÖTTETÉSBE 

| A FITZGERALD & CO. bankcég | 
| 15-évi becsületes tapasztalatra tekinthet vissza! f 
{ Külföldi Valuták: 
% (FOREIGN EXCHANGE) 

•• • • 10 >000 

20,000 
100,000 

$ 40-ral biztosithat 

$ 75-ral biztosithat 

$300-ral biztosithat 

lirát, márkát, 
leit vagy 

I 
r\ 
9 

KJD <?D 

A pénznek a bankban a helye, s ezért minden ember jól teszi, ha 
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végett, melynek 
több 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. Pénzbetétek után 4% kamatot fize

ss tünk. 
9 Pénzküldemények a világ minden részét* a napi legolcsóbb árfolyam 

szerint gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki. 

Nincs semini kockázat, mert a biztositék az elővételi időszak végén mint előfizetés ke
zeltetik. 

Küldj# a pénzt a rendeléssel és mi megküldjük önnek a kotraktnst azonnal. í N 
Uj könyvecskénket, amely részletesen le irja a külföldi valuta bizneszt, sziveien meg

küldjük. v 
HYITVA MINDEN ESTE 10 ÓRÁIG 

WILLIAM R. FITZGERALD & COMPANY 
THE COMMERCIAL NATIONAL BANK { 

21 W. Federal St. Youngstown, Ö. J 
^o<a»<»<—>fli><^><u><—pao<— 

,19 HIPPODROME AKOADS 
BeB telefon: federal 4817 

YOUNG8TOWN, fiHIO 

*.'! I 


