
'mm 

1WM 
?Er sps hupp^ÜP——i WWWKRW»H!íS!p 

IldH ItlJIiUlll. JJ Jt,.. II! LpllJ,;^,", , ;:r.^,Vrqi;iT|irnlV.:ilV '"i;r;r\!ri,n rjl !J.-P^ "jj HJ.JlY.. "r* "ÍT"1.'" ""'"""" ' '"j' " "'•""" ' " ",,t »' •' •••"-'- " J'"j •*•-.••.,«•. .M.rr III » winriw ww • ••••mr'-i nw - <" imm- mtim" nv •' 

. ST--..1 i .-• •\.i-*.,Vi • ifit; *•.- •' -•• •'. *•&£$.• " ">• •" '•. '•'- Í ••- " * *"' '.•••' v . r1 "• •,- •'* v̂  ̂ * :. • % _• - \ - - • v. •!•: - .< * - v •~VW ••*' • .- - >- H :%k *"•'•" - V'1' VÍ>*- -'"' * -V- -•x'i'"•• V.  ̂ • ̂ .v • • '<: .::-• • r. ;,-- • ;1 .S,:.N._" -F-T?'. . >*>-,-.«! • --I- • .v . •> ÍT-JV,:*- r̂ V.-. • - Í-Í;̂ . ;. / - • • .-j ><. • L - •. 

A M B f t l X A Í  M A Q T A t  Ö I U t A f  1 9 2 0  S Z E P T E M B E R  3 0  
Rí S,-í , * "* ' ' 

0. OLD At —ttjm \íu)inét\ i • 

íV 
lí 

MEGTAKARÍTOTT PÉNZE UTÁN 
4% kamatot fizetünk és betétjét bármikor visszafizetjük 

PÉNZKÜLDÉS a legolcsóbb árak mellett. 
HAJÓJEGYEKET minden vonalra eladunk 

ÚTLEVELÉT rövid idő alatt megszeressük 
ROKONAIT aa óhazából kihcz.itjuk 

NÉMETH ÁLLAMI BANK 
NÉMETH JÁNOS, elnök 

Füüzlet: 1Ö87 SECOND AVE. 
10 EAST 22d STREET NEW YORK CITY Fióküzlet 

a Bankpalotában Cor. 83rd Street 

Rózsák 
és mindenféle 
élővirágokból 
állandó raktár. 

33 E. FEDERAL STREET 

Diszes Virágok 
Lakodalmakra, 
Keres z te lésekre és 
: Temetkezésekre. 

YOUNOSTOWN, OHIO 
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Z átlagos asszony teljesen kifárad, mire munkájának 
végére ér. Fáradsága miatt még a pihenést sem 
tudja élvezni, ha ugyan van ideje a pihenésre a 

munka közben. 
De a Hoosier tulajdonosok nem fáradnak ki a nap 

végével, hanem megtartják nyugalmukat és hidegvérüket. 
A Hoosier mértföldekre menő lépteket takarít meg 

minden nap. 
A Hoosier kiküszöböli a robotolást a konyhából és a 

munkát könyüvé teszi. A Hoosier előtt ülhet munkája köz
ben és minden ami kell kezeügyében fekszik. 

Jöjjön be bármikor és mi bemutatjuk a Hoosiert. 

THE MICHIGAN 
FURNITURE COMPANY 

220—222 EAST FEDERAL STREET . 

A. L. & E. REES 
Bell, 804. FÉNYKÉPÉSZ. Auto., 6629. 

143 We»t Federal Street, Yoangítown, O. 
Ntfjitott képek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák «tb. 

Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 

A SZIVEK KARACSONYA 

Küldjön mindenki osomagot Ma
gyarországba a hozzátartozóinak. 
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YOUNOSTOWHI ÓRAKÓRHÁZ 
81 W. Commerce Street 

' B^emben az Erie állomással. 
Jí legjobb órák, ékszerek és 

órajavitás. A tulajdonos magyar. 

C. P. appel 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

Olcsó házbér, olcsó árak 
4-ik emelet, Federal épület 

3$ N. Phelps Stmt 

a? 

UOALUKT tg ZAJAO 
í 820 South Avenue 

' í i  A  S T A B  l I A B t r  
Elsőrendű öltönyök 

lAron. 
mérsékelt 

T. J. ORIEL 
S Z A B Ó M E S T E I  

257 West Federal Street 
Bell telefon: Main 682 

mx>6 
bútorozott szoba közel a villanyos
hoz. Esetleg reggeli is. Hivja 
78901-et az automatikus telefo
non. , r.' 

Magyarországból naponként 
jönnek a kérő levelek. Egyesek 
ugv, mint egyesületek rémes 
szenvedésekről, nélkülözésekről 
írnak. A tél gyors szárnyokon 
közeledik, s kíméletlenül fogja 
sújtani azokat kik kellő ruházat 
és élelem nélkül néznek eléje. És 
ilyenek sok ezeren vannak. A 
imilt esztendő nyomora, kétség
beesése, szenvedése rettenetes 
helyzetet teremtett Magyarorszá
gon. Mi lesz ottan a reánk követ
kező télen, ha kellő segítség szá
munkra nem érkezik? Erről 
jobb nem is beszélni! 

Az American Relief Committee 
for Hungarian Snfferers mindent 
el fog követni, hogy a nyomoron, 
s a vele együtt járó anarkián eny-
hitsen. Megkétszerezi energiáját, 
megsokszorozza lelkesedését, hogy 
kellő támogatásban részesülhes
senek azok, kik ki vannak téve a 
tél minden nyomorának, minden 
veszélyének. Egy lépéssel már is 
közelebb jutott e magasztos cél
hoz. Sok fáradság után sikerült a 
csomagszállitást kieszközölnie. 
Vagyis lehet ruhanemüeket, s 
nem romlandó fűszereket küldeni 
Magyarországra és pedig teljes 
felelősség mellett. Ki ne örülne 
ennek a nagyszerű újságnak.!? 

A Relief Committee női bizott
ságának diszelnöke, Széchenyi 
László grófné minden lehetőt el-

j követ arra, hogy az otthoni nél-
! külözőkön segítsen. Óriási be
folyását, nagy összeköttetéseit 
arra használja, hogy segítő tevé
kenysége minél nagyobb aránvu 
lehessen. Mihelyt értesült arról, 
hogy a P. N. Gray & Co. hatal
mas szállító vállalat hajlandó tel
jes felelőséggel csomagokat szál
lítani Magyarországra, azonnal 
elhatározta, hogy New Yorktól 
Budapestig az összes költségeket 
viseli, s igy alkalmat ad minden
kinek arra, hogy szeretteinek 
kedves karácsonyi ajándék fejé
ben ruhanemüeket és nem rom
landó élelmicikkeket küldhessen. 

Ugy az egyeseket, mint az egy
leteket felhívjuk, tehát arra, 
hogy jól becsomagolt és helyesen 
megcímzett pakkjaikat legkésőbb 
október hó 8-ra küldjék az alább 
jelzett cimre. A csomagokat egye 
nesen Budapestre szállitják, s 
ott a hivatalos hatóság az egyes 
csomagokat azonnal rendeltetési 
helyükre juttatja. Segitsünk a 
ruhátlanokon!.... Küldjüuk fű
szereket, nem romlandó élelmi
cikkeket a nélkülözőknek! 

A ruhák lehetnek ujak, vap?y 
jó karban levő használt ruhák. A 
csomagokat lássák el tűvel és cér
nával is, sőt az esetleges javítá
sokra való posztó és karton da
rabokat is küldjék; el. 

A csomagok erre a címre kül
dendők: "F. Wm. Gertzen, 70 
West Street., New York City." 
Szállítási költséget csak New 
Yorkig kell fizetni. 

A csomagok expressed a kiseb
bek postán küldendők. 

Arra kérünk mindenkit, hogy 
az American Relief Committee-t 
tudassa levélben, hogy mikor és 
hogyan küldte el a csomagot, ki
nek cimezte és mennyi annak az 
értéke, hogy a biztosítást ponto
san eszközölhessük, mert a külde
mény biztosítással megy útjára. 

A ládákat tessék igy címezni: 
A hazai pontos címet ragassza 
jól a ládára, s erre pedig szegezze 
rá a fent említett new yorki cí
met. Igy a felsőt csak el kell tá
volítani, s az alatta levő címmel 
megy el a csomag Magyarország
ra. A kisebb csomagokat kétsze
resen kell bepakoini. Az elsőre 
írja rá a pontos magyarországi 
cimet és nevet, s aztán burkolja 
be egy másik papírba, s arra a 
fent említett new yorki cimet ír
ja. Igy sok munkát takarítunk 
meg, s egyúttal tévedést se csiná
lunk. 

Emlékezzen mindenki a fenti
ekre és igyekezzék minél nagyobb 
mértékben kihasználni a nagy
szerű alkalmat, melyet Széchenyi 
grófné nemes szive tett lehetővé. 
Szerezzünk hosszú idő után egy 
jobb és boldogabb karácsonyt ott
honi szeretteinknek! 

American Relief Oommitt* 
Hotel BDcAlpin, New York Oily. 

Eladó 
FARMÁK 

48 aker a McG-uffy uton, 
street car mellett, 5 szobás 
ház és jó istáló, folyó viíl 
Csekély lefizetéssel megve
hető. ^ l 4 

25 aker a hubbardi uton. 
Uj 7 szobás bungalód és 
nagy istáló. Cserébe elfo
gad east youngstowni vagy 
youngstowi^i házat vaky tel
keket is. í 

70 aker Űortlandban. Ol
csó és mégi§ jó. Hét szobás 
ház. Jó istáló és egyéb mel
léképületeké Kukorica sa
vanyitó (silo), folyó viz és 
;5 erdő a farmon. Az első 
•efizetés igen csekély ennél 
a jó vételnél. 

80 aker Willowmaryben. 
Gazdája hajlandó elcsehélni 
akármilyen városi biztokért. 
Kitűnő 7 szobás ház. Jó is
táló és melléképületek. A 
farmon kivül az egész élő és 
holt felszerelés is eladó. El
fogadok csekély lefizetést 
Ss kényelmes évi törlesztést. 

F. C. MADICK 
i. * 

Real Estate Company 
TELEFON, AUTO 5965 

P . O .  B O X  4 1 6  
A postaépületben 

EAST YOUNGSTOWN, O. 

Ez a fogtisztitó nekem 
nagyon tetszik, mert Col
gate's a fogakat tisztítja 
és fehéríti. Azonfelül az 
ize élvezetes. 

Kérjen a 
Patikusától 
Colgate's*. 

COLGATE" név toiletcik-
ken biztosíték tisztaság, meg
bízhatóság és iiaom minőség 

iránt. Alapitva ISOüban. 

Ékszer-üzlet 
SAMUELS 
16 South Phelps St. 

LEÁNY KERESTETK 
általános házi munkára, azonnali 
belépésre, igen jó fizetéssel. Cím: 
Mrs. Neuman, Norwood ave.. 
Youngstown, O. 

ELADÓ 
i legmélt&nyosabb árcm égy tel
jes gyors cipójavitási gépfelsze
relés és ugyancsak ott egy lószer
szám készülék. Valódi olcsóság. 
Cim: F. W Binley, Kinsman, O. 

PUSZTA TENYEK 
Akar egy Ford automobilt tavaszra f Miért nemh ad fog

lalót egyre még ma és akkor tavaszszal elhajthatja. Havonta 
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja meg a 
gépet. Nem kerül semmibe, ha érdeklődik. Telefonáljon. 

SODEMAN 
Federal: 2496 Automatic: 6249 

A Universal Service Oo. elárusítója. 
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v Szereltessen fel egy 
MAHONING FURNACET és használja 

a gáz Furnacet, mint kisegjtőt 
A aráit évben nagy gázhiány volt Ymmgstívwnban. Azok a családok akik csak a gáz 

fűtéstől vártak meleget szenvedtek a hidegtől. . * 
A helybeni gáz társaság megint gázhiányt jelent a bekövetkező télre. Ezért ajánljuk, 

hogy készüljön fel már most erre az eshetőségre. A mi Service Departmentiink előre lát 
ta h bekövetkezendőket és azért olyan tervet készített, hogy a Mahoning furacet > beállít
hatja a gáz kemencéje mellé. Igy aztán mind a kettőt használhatja nagy hideg esetérfc, 

Rendkívül kényelmes, ha ugy gáz, mint szén 
FURNACE van. 

Gondolja csak meg milyen kényelme lesz 
a télen ha egy Mahoning szenet égető furnace, 
é® egy gáz kemencéje lesz a pincéjében. Ezer 
és ezer otthont most kizárólag gázzal fűtenek' 
Youngstownban és a gázhiány ezeket nagyon 
sújtja majd. Most, kora ősszel az ideje annak, 
hogy a fűtés kérdését megoldja. Kérdezős
ködjön nálunk, minden kötelezettség nélkül 
szívesen szolgálunk felvilágosítással, és költ
ségvetésekkel. 

Rendes irodaórákon kivül, mintaraktámn-

kat szombaton délután 2-től fél 5-ig és szom
baton este 6-tól 8-ig nyitva tartjuk azok ké

nyelmére, akik nem tudnak napközben felke-> • 
resni. 

Vegye a keletnek menő Poland avenuei kárét a Squaren. Szálljon le a Poland avenue 
Is Cedar street sarkán, sétáljon fél blokkot nyugatra és ott van. Ha nem jöhet személye
sen, telefonáljon: Main 2332 vagy Automatic 7227 és képviselőnk felkeresi, ^ 
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