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Ne mulassza el a regisztrálást! 
A nagybizottság vasárnapi gyűlésen elhatározták, hogy lapunk 

utján felhívják a magyarságot a regisztrálásra és ugyanakkor vilá
gosan megmagyarázzák a törvényt. A magyarázat alább van és an
nak kiegészítésére szolgáljon még a következő felvilágosítás. 

Az idén minden polgárnak aki olyan városban lakik, amely 
lakosságának száma meghaladja a tíz ezret, regisztrálnia kell, ha 
szayazni óhajt az elnökválasztáson. 

Ezúttal először Amerika történelmében az asszonyok és leányok 
is szavazhatnak. Reájuk ugyanazok a szabályok érvényesek mint a 
férfiakra a kort és lakóhelyet illetőleg. Azonban megjegyzendők a 
következők: Minden asszony szavazhat ha megelőzőleg regisztrált 
akinek a férje polgár. Ugyancsak polgár az özvegyasszony akinek 
férje polgár volt, ezt tartozik urának polgárlevelével igazolni. Sza
vazati joga van minden leánynak (aki 21 évet meghaladott), aki ha
bár szülei nem polgárok Amerikában született, vagy akinek apja 
elnyerte a polgárságot még mielőtt a leány betöltötte volna a 21-ik 
életévet. Nem szavazhat azonban az az Amerikában született asz-
szony, akinek ura nem polgár, hacsak az utóbb elnyeri a polgár
jogot. Ugyancsak elveszti a polgár özvegye szavazati jogát ha nem 
polgárhoz rpegy férjhez, de azt ismét visszanyeri ha második ura 
is elnyeri a polgárságot. 

East Youngstown, amelynek a hivatalos n^fMf&inlálás sprint 11 
ezernél több lakosa az idén szintén regisztrálási város. Felhívjuk 
tehát a figyelmet különösen arra, hogy az idén ott is és pedig elő
ször regisztrálni kell minden polgárnak, ha szavazni óhajt. 

Tekintettel arra, hogy a nőkkel csaknem megkétszereződött a 
szavazók szánva a Board pf Elections (Választási tanács) 47 uj sza
vazó kerületet szabott ki a meglevő 106 mellé. Akik uj kerületekbe 
iettek beosztva, azok most az uj szavazó helyeken tartoznak regisz
trálni. 

Mire ez a lap kézbe kerül mát elmúlt az első regisztrálási nap. 
Marad még három, és pedig október 7, jövő csütörtök, és október 15 
és 16. Aki ezeken a napokon nem regisztrál nem szavazhat november
ben. 

A SZÜKSÉGES KVALIFIKÁCIÓK 
POLGÁRJOG ÉS LAKÓHELY 

Minden szavazó kell, hogy 
1. A* Egyesült Államok polgára és legalább 21 éves legyen. 
2. Az államnak kell, hogy legalább egy év óta, a megyének 30 nap 

óta és a falunak, városnak vagy városi kerületnek legalább 20 nap óta 
lakosa. Kivételt csak a szavazó "családfő" képez (vagyis nős ember), 
aki egy év óta az állam és 30 nap óta a megye területén lakik, erre a 
20 napos intézkedés nem vonatkozik. 

Minden polgárosodott férfi szavazó, amikor regisztráláshoz megy, 
tartozik polgárlevelét magával vinnt Ha a polgárosodott férfi neje 
nem vele, hanem egyedül megy magát regisztráltatni, vagy ha férj* 
elhalt, ugy tartozik urának polgárlevelét felmutatni. 

HÍREK A SZENT ISTVÁN 
TEMPLOM KÖRÉBŐL 

REGISZTRÁLÁS 
Minden szavazó, aki olyan városban lakik, ahol regisztrálni kell, 

és aki szavazni óhajt 1920 november 2-án, tartozik magát alkerületének 
(precinct) szavazóhelyén regisztráltatni, kivételt csak a távollevő vagy 
ágyhoz kötött beteg képez. A törvényes REGISZTRÁLÁSI NAPOK a 
következők: 
Csütörtök sMptember 80 Pintek október IS 
Csütörtök október 7 Szombat október lé 

Hivatalos órák: reggel 8-tól d. XL S-ig 
és délután 4-től este 9-ig 

Ebben as évben mindenkinek, aki regisztrálás alá tartozó városban 
lakik, regisztráltatni kell magát. 

*) 

A SZAVAZÖCÉOTTLA 
KÜLÖN SZAVAZÓ CÉDULÁK 
A november 2-án megtartandó választásokon minden szavazó a kö

vetkező fontos KÜLÖN SZAVAZÓCÉDULÁKAT kapja: 
1. Elnökválasztók szavazóczédulája. 
8. Állami szavazócédula. 
S. Birói szavazócédula. 

Ezeken kivül minden szavazó kap külön rövid szavazócédulákat az 
állami referendum kérdésekről és esetleg helyi referendumokról. 

A YOUNGSTOWNI MAGYAR EGYLETEK ÉS EGYHÁZAS 
NAGYBIZOTTSÁGA 

Neményi Miklós titkár. Habodász Gusztáv elnök. 

IZGATÓ KÉPVISELŐ 

Miskolcról jelentik: Több óno
di földbirtokos feljelentést adott 
be Kerekes Mihály nemzetgyűlési 
képviselő ellen, mely szerint Sajó
vámos községben tartott program 
beszédében a mai birtokosok ellen 
izgatott. Mint ismeretes, a mis
kolci királyi ügyészség kérelmére 

HALÁLOS VILLÁMCSAPÁS 

Szombathelyről jelentik: Pár 
nappal ezelőtt este nagy vihar vo
nult át Lipócz község fölött. A 
zivatarban lecsapott a villám Kle-
peisz Mária házába, aki röviddel 
a szerencsétlenség előtt tért haza 
családjával a mezőről. A gyilkos 
menykő megölte az asszonyt, 15 
éves fiát és 18 éves leányát. A 

a nemzetgyűlés Kerekes mentei- legkisebb, hét esztendős fiu su-
mi jogát felfüggesztette. Az iz
gatással vádolt képviselő ügyében 
a vizsgálóbíró befejezte a vizs
gálatot, ugy, hogy a főtárgyalást 
még e hó folyamán megtartják a 
törvényszék büntető tanácsa előtt 

lyos sérülések árán életben ma
radt- A szerencsétlenség alkal
mával még többen is tartózkod
tak a lakásban, ezek azonban, cso
dálatosképen, sértetlenek marad-
tak. , 

Keresztelők. Szeptember hó 
26-án a következő négy kisded 
részesült szent keresztségben: 1. 
Wallace István, Bősze Bertalan 
és Tomcos Mária fia, szül. szept. 
14-én. Keresztszülők: Bősze Jó
zsef és Nagy Irén. 

2. István Pál, Szalma István és 
Tóth Veron fia, szül. szept. 23. 
Keresztsz.: Gera Pál és Bnda Má
ria, helyettes Szalma József. 

3. Mária, Kalóczky János és 
Franczovszky Erzsébet leánya, 
szül. szept. 7. Keresztszülők: 
Orosz Mihály és Kovács Mária. 

4. András, Kántor András és j 

Vojkila Mária fia, szül. szept. 12. j 

Keresztszülők: Kántor István és ! 

Leskó Anna. ' 
jő. yiil,i .év I 

Gyászszertartás. F. lió 24-én el
hunyt és szombaton délután te
mettük Kalmár József és Dana 
Karolnia kis leányát Erzsébetet, fi 
kis János ikertestvérét, a kivel 
együtt pillantotta meg f. évi jan. 
18-án a napvilágot. A kis leány 
testvvér itthagyta a fiu testvért, 
akivel ikermagzatjia volt ugyan
azon időben egy anyaméhnek. 

Az orgonna-alap. Az orgona
alapra begyült összeg megüti az 
i?l 000-t. Szombaton ugyanis kol-
'oktáltak E. Youngstownban erre 
a célra, minek azeredményét csak 
-ikkor mutatjuk ki, ha majd véget 
ér ott a kollektálás. A plébános 
irodájában adományoztak az or-
erona-alapm Filipcsin Sámuel és 
neje $5, és Gulyás Mihály $5. A 
plébános nyolc cégnél érdeklő
dött az orgona ára iránt. Öt 
helyről kapott eddig választ. A 
válaszok horribilis árakról be
szélnek, melyek hallatára beleszé
dül az ember. Az egyik cég 
^4000-ért volna hajlandó építeni 
orgonát ia Szt. István templomba. 
Nohát ez egy kicsit bolondul sok. 
Majd lesz az még másképen is és 
nekünk van időnk várni, amíg is
mét másképen lesz. 

A jubileum ügye. A Szt. István 
templom tízéves jubileumát és a 
Szt. István egyház 15 éves jubi
leumát okt. 31-én, vasárnap fog
ják megülni. Ennek az ünnepnek 
előkészítésén szorgalmasan dolgo
zik a hitközség plébánosa, hogy 
ennek templomi része kellő fény
nyel és pompával folyjon le. A 
plébános lelke# .szózatot intéz 
majd a katholikus magyar hívek
hez ebből az alkalomból, melynek 
nyomtatott példánya minden ma
gyar házhoz eljut ugy itt, mint a 
vidéken. 

Kérelem a katholikus nőkhöz. 
A Szt. István templomhoz legin
kább olyan nők tartoznak, kiknek 
apdó gyermekeik vanniak, kiket 
nem hagyhatnak otthon, mert 
nincs kire hagyni. Ezek a derék 
katholikus nők azonban szeret
nek a templomba jönni, amiért 
csak dicséret illeti őket, de csak 
nR.v jöhetnek, ha magukkal hoz
zák kisdedeiket is. Természete
sen ezek az apróságok nem törőd
nek vele, ha a plébános még oly 
szépen prédikál is, belevágnak 
beszédjébe egész torokkal. Ebből 
kifolyólag arra kérjük a katholi
kus makyar nőket, hogy a temp
lomban az utolsó két padot hagy
ják meg mindig az olyan nők szá
mára, a kik kisdedeikkel jönnek 
a templomba, hogy arra az esetre, 
ha apróságaik rakoncátlankodni 
kezdenek, annál könnyebben és a 
többi hivek megzavarása 
mehessenek ki. 

a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYEK 

a leggyorsabb és a társaságok által megsza
bott áron. 

ÚTLEVELEK 

ét az utazáshoz *2Üksfgt« okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

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

T E R I K E .  

szántársulajt legközelebbi elő
adása október 4-én lez. 

_ ulillliilli-'Kllllllllliiilll1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1'!!1!!!!!!!!!# 
SZENT ISTVÁN EGYHÁZi 

JUBILEUMA. 

A kik ott voltak a new yorki 
magyar színtársulat megnyitó 
előadásán, azok szinte felesleges
nek tartják, hogy kritikát irjuuk 
a darabról. . 

Zsúfolásig megtelt a Kossuth 
Kör nagyterme, viharzott a taps, 
nagy volt a lelkesedés, egyszóval 
meg volt minden a mi a siker
hez megkívántatik, csak az elő
adás: hogy ugy mondjuk szokat
lanul rövid volt. Nem tudjuk, 
hogy mi okozta a rövid előadást, 
és most nem is akarjuk kutatni.. 
Reméljük, hogy a következő al
kalommal helyre pótolják a mu
lasztást, annál is inkább, hogy a 
közönség tovább élvezhesse a 
színészek igazán kifogástalan szép 
együttes játékát. 

A színtársulat október 4-én, 
azaz hétfőn este ismét városunk
ban lesz. Ez alkalommal Földes 
Imre pompás sikerű három fel
vonásos vig történetét, a Teriékt 
fogja előadni és pedig ugyan
azon szereplőkkel,'a kik az első 
előadáson a jelenvoltak emléke
zetében levő nay sikert aratták. 
A rendezés nehéz munkáját is
mét Erdélyi Emil végzi, a fülbe
mászó zenéről pedig Kautz Ist-
ván^arnagy gondoskodik. A 
helyárak a következők: $1.65, 
$1.10 és 85 cent. Jegyek kap
hatók a következő helyeken: 
Amerikai Magyar Hirlap szer
kesztősége, íJoschitzer és JEn^ett 
336 "West Federal Street, Filsin-
ger patikája, 15 Spring Common, 
Éber Ferenc patikája 356 East 
Federal Street és este 6 órától 
kezdve a pénztárnál Kövessy Mi
hály üzletvezetőnél. 

Vasárnap délután összegyűlt 
ismét vagy tizenöt férfi és ász-
szony aki dolgozni kíván lázon, 
hogy a Szent István egyház 10 
és 15 éves jubileumálljak világi 
ünnepségét előkészítse. Sajnos a-
zonban, hogy Főt. Várloky plébá
nos nem jelenhetett meg ez al
kalommal és igy elhatározták, 
h°gy a jubileumi bankett végle
ges megbeszélését most vasárnap
ra hagyják, amikor a Szent Ist
ván egyletnek úgyis nagyon né
pes gyűlése lesz a Kosuth Kör 
termeiben. Amíg a befizetések 
folynak addig a kisterembe a 
munkában részt venni kívánók 
megalakíthatják a női bizottsá
gokat is. 

Az előértekezletek terve szerint 
a jubileum világi része a Kos
suth körben tartandó nagy ban
kettből fog állta ni amelyet táne 
követne éjfél után. Hogy az ün
nepély sikerüljön összetartó és 
lelkes munka szükséges. Ez pedig 
Mint érte§üljj#Jc.(es mint lapunk 
más helyén olvashatják az egy
házi ünnepélyt illetőleg Főt. 
Várlaky (Sándor plébános már 
megtette a szükséges lépéseket. 

KERESZTELŐ. 

A warreni magyarság egyik ál
talános közbecsülésnek és tiszte
letnek örvendő tagja: Kökörcsé-
nyi Károly és neje újszülött fiacs 
káját nemrégiben keresztelte meg 
a youngstowni magyar görög 
katholikus templomban Suba pl e- j 
bános Károly é« György nevek- j 
re. j 

A keresztszülők tisztséget j 
Sompiák Mihály és neje, született j 

Druga Juliska töltötték be, a kik 
szintén nagy tiszteletnek és nép
szerűségnek örvendő warreni la
kósok. A keresztelő után meleg 
hangulatu ebéd volt Somplákék 
warreni vendégszerető házánál, a 
melynek folyamán sokszor éltet-

nélkül j ték az újszülöttet a boldog szülők 
' kel egyetemben. 

PÁSZTORJÁTÉK. 

Levelet kapott a napokban ha
zulról Balog József a Szent Ist
ván egyletnek régi tagja szülő
falujának plébánosától. Tudatja 
a pap Baloggal, hagy azt a pász
torjátékot, amelyben Balog le
gény korában szerepelt postára 
tette és elküldötte. Ezt a pásztor
játékot, amelyet még Amerikáj-. 
ban sehol sem adtak elő tanulják 
majd be a Szent István egylet 
ifjúsági osztályának tagjai a ka
rácsonyi ünnepekre. Már most 
szeptember végén nagy érdeklő
dés nyilvánul meg a pásztorjá
ték iránt ugy a szülők mint a 
gyermekek részéről. A tavalyi 
remek előadásnak méltó párja 
lesz az idei. 

Dr. A. Pesseniehaer 
f 

Elvállal mindenféle peres ügyeket 

KNIGHTS OF COLUMBUS BLDG. 
Ajtó 206. 

A könponti tűzoltó laktanya mellett 

Telefon: Automatic 74469 

AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD 

CO-tr^, 
— ' 
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EGÉSZSÉGES BÉBI 
BOLDOGGÁ TESZI ANYJÁT. 

iiegfeMo táplálék és megfelelő gondolás 
minden bébit erőssé és egészségessé tesz. 
Ha nem tudja, bébijét szoptatni, első gon
dolata legyen 

/Sortkwf 

EAGLE BRAND 
{CONDENSED MILK) 

Három nerr;"3dcken át anyák ezt használ
ták, ha a saját tejük nem volt kielégítő. 
Majdnem mindig a bébi gyorsan és észre
vehetően ícilűdik, ha EAGrLE BRAND-el 
táplálják. 
Min o.íége, tissían&ga és olcsósága £8 15AGLE 
BRAND-et Ic£*L!h:.Jina:;^l.«bá teszi asztali és ház
tartási c'lo!;ra. V'j^ycn c<?y dobozzal meg ma 
cs használja ép U£y, mintha tojet és cukrot 
használna, ezúltul iü^;;eílen>!é lesz a tej drá
gaságtól és cuk<>rluú]>ytól. Nagyszerű izt ad & 
kávénak, cacaonak és csokoládénak. 
Ha a bébi nem fejlődik súlyban és nyugtalan, 
küldje be még ma az alanti szelvényt és mi in
gyen küldjük Baby Book cimii füzetünket és 
táifcLálási utasításainkat magyar nyelven. 

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK. 

Alapítva lS.VT-bem. 

? 'rí 

Vájtja kl eat a saselvÉnyt. Jegyeiif ueic melyik; 
kÖMyvfMkft Rkarja 6s adja poat&ra lUjft* MA. 

Mrs. City 
Street State 
Baby Welfare Book Kaeipe Book 

Nr. 3 

A NAGY BANK 
The Dollar Savings & Tnwt Company of 

Youngstown, Ohio, a legnagyobb takarékpénz
tár Cleveland és Pittsburgh között. Ez a bank 
most fiókot nyitott Struthersben. 

A bank olyan, mint a csolnak — minél na
gyobb, annál biztosabban állja a viharokat. 

A Struthers fióknak is van bevándorlók osz
tálya a bevándoroltak kényelmére. Sziveseil 
meghívjuk, hogy vegye igénybe szolgálatunkat. 

- A -

DOLLAR SAVINGS & TRUST COMPANY 
STRUTHERSI FIÓKJA 

Regisztrálási napok: 
8zept«ttb<y: 30., október 7., 15. és 10. 

REGISZTRÁLJON! 0 

•fia—«• 

Ékszer-üzlet 
SAMUELS 
16 Sonth Phelps St. 

* 
ELADÓ 

Gj'ors cipőjavitó üzlet eladó a 
tulajdonos betegsége miatt, igen. 
olcsó áron. Cim: 1125 West 
Rayen avenue. 

Tanulja meg hogyan kell élni 
a szavati joggal. 

Minden liútldn este 7:304ŐI 
8:30-ig. 

Octóber 4-től kezd** 
Y. W. C. A. 

25 West Rayen Avenue 
és minden kedden este 7:30-tól 

9:30-ig. 
a PUBLIC LIBRARY-ban. | 

O U N A S D  L I N E  

S. PANNÓNIA, 
IKDUL OKTÓBER 30-ÁN W 

Dubrovnikba és Triesztbe • 
Harmadik osztályú jegy ... $125.00 j jj 

fe $5 hadiadó B 

Forduljon ft légközelebbi CUNARD hajóügynökhöz ' " §§ 

• f 

i 
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A pénznek a bankban a hely*, s ezért minden ember jól teszi, ha 
megtakarított pénzét oly bankban Helyezi el megőrzés végett, melynek 
tőbb mint 40 éves múltjához és megbízhatóságához kétség nent 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
tünk. 

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

Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki. 

THE COMMERCIAL NATIONAL BANK 
21 W. FecKeral St. Youngstown, O. ö 
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A legrégibb és legjobban felszerelt cég Youngstownban, amely 

Háztetőzés, Ereszkészítés 
és Furnace 

munkát végez a 

THE DALZELL BROTHERS CO. 
Iroda: 21 Holmes Street 
Bell telephon: Main 1056 

G-yár: 940 West Eayen Avenue 
Automatikus: 5245 
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