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Hirek a Sz. István Egyház köréből 
Keresztelések: 

1) Margit Valter János és Gáb-
ri Tlona leánya szül. szept. 24. 
ker. október 3-án. Keresztszülök: 
Pajtók Miklós és Daros Erzsébet. 
2) György Takács István és Szat-
máry Erzsébet fia szül. okt. 12, 
ker. okt. 13.Kereszt szülök: Séra? 
István és Nagy Zsófia. 3) Tmre 
Sass Gábor és > Horváth Mária 
fia. szül. okt. 6. ker. okt. 17. Ke
resztszülök: Fedő Tstván és Ko
vács Anna. 4) Piroska Trénke 
Szakács Sándor és Kender Erzsé
bet leánya szül. okt. 24. ker. okt. 
15. 5) Tstván Jurkó Tstván és 
Hangó Zsuzsanna fia szül. artg. 
25. ker. okt. 17. Keresztszülők: 

.Dudás Imre és Oltmann Erzsé
bet. • 

Jubileum: 
Már csak két hét választ el 

minket attól a szivemelö ünnep
től, melyet meg fogunk ülni ok
tóber 31-én, amikor is a Szt. Ist
ván hitközség alapításának 15 
éves, és a Szt. Tstván templom 
fölszentelésének 10 éves örömün
nepe lesz. Erre az alkalomra a 
hitközség lelkipásztora lelkes szó
zatot intéz a magyarsághoz, me
lyet bizalmi férfiak fognak széj
jel hordozni minden házhoz, a hol 
a magyarok laknak. Tegnap a 
mise után el is vitték az irást. De 
mivel van még 3 olyan hely, a 
hová szintén el kellene vinni a-
zokból az írásokból, azért, kér
jük, hogy ha vannak feles szám
mal ezekből valamely bizalmi fér
finál, küldje vissza a feles példá
nyokat vasárnap előtt a parochi-
ára, hogy oda is el lehessen jut
tatni belőlük, ahová még kell. 

/ . V 
Szüretibál E. Youngstownban. 

Október hó 25-én este 7-kor 
hatalmas mulatságra készülnek 
E. Youngstownban és pedig egy 
szüreti bál alakjában, melyet a 
Ojfow-féle Hallban megfognak 
tartani. Ez a szüreti bál, melyet 
a*1- East Youngstowni magyarok, 
rüjidezneli: egy felállítandó ma
gyar iskola alap javára, egyike 
lefcz a. legjobb mulatságoknak e-
zen az őszön az itteni magyar te
lepen. Nemcsak kitűnő magyar 
aenéröl van gondoskodva, mely
nek ütemei mellett táncolhatnak 
a fiatalok és öregek, de sorsolás 
és különböző játékokban is lesz 
részük azoknak kik megjelennek 
ezen a bálon. Reméljük is, hogy 
minden jó' akaratú ember meg 
fog jelenni azon a szüreti mulat
ságon, melyet az east youngstowni 
lelkes magyarok rendeznek okt. 
28-áíi a Crow-féle Hallban, már 
csak azért is, hagy előmozdítsák 
a nemes célt, amelyért rendezik 

ezt a mulatságot. Mert ez idő sze
rint a youngstowni és környéki 
magyarságnak nem lehet, neme
sebb és szükségesebb követel
ménye, mint egy magyar iskola. 
Csináljuk meg hát ezt az iskolát. 

As orgona ügy. 
Az orgonára begyült estiig 

$1289.50. Az orgonák ára azon
ban jelenleg oly nagy, hogy ez az 
összeg felét se teszi ki annak az 
össegnek, a mibe kerül egy félig 
jó orgona ez időszer int. Tgy hát 
nem marad más hátra, mint várni 
és tovább gyűjteni, amig együtt 
lesz legalább $3.000, amennyi 
szükséges egy orgonára. Azért 
legyenek a hivek türelemmel. Ha 
Valaha, most van jelentősége an
nak a mondásnak, hogy "lassan 
haladj, tovább érsz". Az sincs 
kizárva, liogy néhány havi türel
mes várakozás után épolyan or
gonát $2.500—3000 lehet lesz kap
ni, amelyért most $.40000, sőt en
nél ínég többet is kellene fizetni. 
Legutóbb a következő adományok 
érkeztek be: Háry Mihály és ne
je 500, Zagiba János és neje 5.00, 
Valter János és neje 10.00, Drága 
Mihálvné 5.00, Vass Tstván 1.00, 
Franczoszky Dániel és Takács 
Józse gyűjtöttek E. Youngstown-
jban: Takács József 5.00, ifj. Hor
váth József és neje 5.00, Drahos 

I Kristóf fás neje !5.00,i Szepessy 
József és neje 5.00, Nagy Tgnácz 
és neje 5.00, Kekler Vendel 5.00, 
Kovács Mária 5.00, Bauer Ferenc 
és neje 5.00, Gyetvai János és 
neje 5.00, Farkas Gyula 1.00, id. 
Varga Gábor és neje 5.00, Kál
mán Mihály 1.00, Berkényi Ber
talan 2.00, id. Ferenczi János 2.00, 
Hizslai Lajos 1.00, Lőrincz József 
2.00, Pólya András 1.00, özv. 
Stromp Jáhosné 5.00, Őri Elemér 
2.00, Mikita János 50c, Szilágyi 

jTmre 2.00, Kovács Kálmán 1.00, 
j Pejkó Vince és neje 5.00, Gyurkó 
György 5.00, id. Horváth János 

.j.3.00, Gulyás Simon és neje &.00, 
.Sáfránkó András és neje 5.00. 
Fitor Tivadar 1.00, Kendi János 
1.00, Gerzsényi Balázs és neje 
5.00, Timár János és neje 5.00, 
Győri Mihály és neje 5.00, Urlauh 
Antal és neje 5.00, Leitner István 
és neje 5.00, Ferenczi János 2.00. 
Dzidoszky János és neje 10.000. 
Borai Mihály 2.00, Cseh Mihály 
2.00, Molnár Vendel 1.00, Szemán 
József 1.00, Kontra István 1.00. 
Varga Tstván 50c, Varga Gábor 
1.00, Kapcsos István 1.00, Keszler 
Ferenc 1.00, Marijanovics János 
1.00 Fedő Isaván 1.00, Simon Mi
hály 1.00, Tomás István és neje 
5.00, Jászai István és neje 5.00, 
Lesnyánszky Mihály né 1.00, 

Schwartz Pál 1.00, Timár György 
és neje 5.00, Kapf János 1.00, Ma
gyar László és neje 5.00, Ambrus-
kó Ferene és neje 5.00, Pócos Já
nos 3.00, Banszki Mihályné 1.00, 
Vastag József 2.00, B. Tóth Jó
zsef 2.00, Majoros István és neje 
5.00, Pitlih János és neje 5.00, 
Kelemen György és neje 5.00, 
Puli József 1.00, Deák József 1.00, 
Orosz Ferene és neje 5.00, Jám
bor Mihály 2.00, Pribila Józser 
2.00, Sztana Flórián 5.00, Boser 
Bertalan 1.00, Cseh József 1.00, 
Sághi Ignácz 1.00, Sass Gábor 2.00 
Horváth Mihály 2.50, Horváth 
Rafael 2.50, Novotnih József és 
neje 5.00, Kiss József 1.00. 

Gyász hir. 
Dévies Olga, Dévúw György és 

Benko Gabriella leánya elhunyt 
folyó hó 18-án 6 hetes korában, 
itthagyva ikertestvérét Györgyöt 
kivel egy időben született. 

East Youngstown 
KERESZTELŐ 

Dertfétér András karmestér 
nál nagy keresztelési ünnepség 

volfc. 

Fejedelmi keresztelő volt 10-én 
East Youngstownban a halmá-
gyi születésű Demeter András
nak, az East Youngstowni Ma
gyar Rézbanda karmesterének 
vendégszerető házánál. 

A családi ünnepélynek az adott 
különösebb jelleget, hogy a köz-
liszteletben álló Csikós József ke
resztapái tisztséghez jutott, bár 
már ugy itt, mint az ó-hazában 
több ilyen megtiszteltetés érte. 
Csikós azt a nézetet vallotta, hogy 
ő bizony maga választja a kereszt
anyát és igy a választása egy 
szépséges székely leányzóra: Gre-
paly Matildkára esett, a kivel 
együtt töltötték be a szép tiszt
séget. Az újszülött leánykát Ge-

renday László youngstowni refor
mátus lelkész keresztelte meg Ol
ga és Zelma nevekre, magasan 
szárnyaló beszéd kíséretében. 

Az apa és a keresztapta között 
közös óhaj volt az, hogy koma
ságba elegyedjenek, a miben nagy 
része volt az anyának is. Az új
szülött, ha felnő két keresztszü
lőt fog szólítani, és pedig Csikós 
Józsefet, Grepaly Matildkát, Tö
rök János és ®ejét: Ambrus Ka
talint. 

A keresztelőt követő lakoma 
előtt Csikós József megható be
szédet mondott a gyermek jelen
tőségéről és annak jövőjéről, és 
arra kérte a szülőket, hogy tart
sák távol a gyermek szivétől a 
gyűlöletet és a megértés jegyé
ben neveljék boldoggá és nagy-
tryá. 

Itt emiitjük meg, hogy Csíkos, 
aki nagy barátja a székelyeknek, 
a keresztelő előtt kapott öccsétől 
Ferenctől levelet, aki mint, hon
véd szakaszvezető szolgált a 11-ik 
honvéd gyalogezrednél és végig 
csinálta a háborút. A bátor ka
tona azt irta, hogy a székely fiuk 
is halált megvető bátorsággal har- j 
eoltak, épen ugy, mint ö, aki 3 
sebesülést és ugyanannyi kitünte
tést kapott. Arról is szól ez a le
vél, hogy készséggel hajlandó is
mét, ha kell, a székely testvérek
kel együtt, a hazáért sikra száll
ni 

A lakoma alatt a székely és ma
gyar testvérek a legbarátibb mó
don mulatoztak, a mi hen később 
a rézbanda tagjai is részt vettek, 
annál is inkább, mert igazán so
kat muzsikálták a pompás hangu
latot keltő magyar nótákat. 

A lakomán résztvettek Martins 
Ferryből Török János és neje, 
mint keresztszülők, Kadar János 
és neje, Gergely Viktor, Gergely 
György, Geréb János, Jeszenszky 
Lajos, Sharonból: Geréb András 
és neje, Farrellből: Antal Tstván 
és neje, Dull Péter, Kiss Ferenc 
és Kerekes János. t. 

A SZŰZ MÁRIA EGYLET 
GYŰLÉSE 

fttdatom a Szűz Mária Egylet 
tagjait, hogy e hó 24-én, azaz 
most vasárnap este 7 órai kezdet
tel igen fontos gyűlést, tartunk. 
Kérem a tagokat, hogy okvetlen 
jöjjenek el erre a gyűlésre, mert 
halasztást nem tűrő igen fontos 
ügyek kerülnek elintézésre. 

Tagtársi üdvözlettel 
Lukovszky Pál, elnök. 

AUTOMOBIL ELADÓ. 
Teljesen jó karbán levő Chev

rolet 4 üléses téli tetővel $300-ért 
eladó. Cim: Shager Antal, 602 
Walter St. Telefon: Auto 4450 

(21—28—5) 
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Piócák 
MEGVÁLTÓ PATIK 

Jöhetnek már az Ó-Hazából 
Küldjön nekik hiteles, törvényes irást Amerikából En

nek az Írásnak az alapján adja ki az ó-hazai hatóság az útle
velet és a budapesti amerikai misszió az Amerikába való be
utazási engedélyt. 

A törvényes Írásokat elkészíti és mindent elrendez 
LOSCHITZER ÉS EXGEL. / 

Küldjön nekik elegnedő pénzt is, hogy legyen mivel fizet-
niök az útlevélért a hazai hatóságnál és a beutazási engedély
ért az amerikai missziónál. Pénzzel mindenütt, könnyebben 
boldogulhatnak. 

A PÉNZT GYORSAN, BIZTOSAN KÜLDI ÁT MINDIG 
LOSCHITZER ÉS ENGEL. 

Karácsonyra és uj évre szánt küldendő pénzét küldje 
most, hogy azt kellő időben megkaphassák és' amire szüksé
gük van, megvásárolhassák. 

Forduljanak teljes bizalommal hozzánk. 

LoscHitzer & Ers gel 
PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁJA 

336 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, O. 

Megérkeztek 
_ a hazai lemezeK 
X RESS TESTVÉREK * 

408 W. Federal St. 
Youngstown 

3418 Wilson Avenue 
East Youngstown 

NAGY SZÜRETI BÁL 
OKTÓBER HÓ 25-ÉN ESTE 7 ÓRAKOR 

EAST YOUNGSTOWNBAN, A CROW-FÉLE 
HALLBAN 

NAGY SZÜRETI BÁLT 
rendez az east youngstowni magyarság, melynek 
tiszta jövedelmét a felállítandó magyar iskolának 

alapjára adja. 

Kérjük mind a két nembeli ifjúságot, hogy ma-
gyar öltözetben jelenjék meg ezen a bálon. 

BELÉPTIDÍJ: 
Férfiaknak . . . 50c. Nőknek ,i . . 25c. 

A helybeli és vidéki magyarság szíves megjele
nését kéri ^ 

Á rendezőség. 

Herman Brandmiller Jr. 
Youngstown nyilvános iskoláiban és a ítayen középiskolában 

véglett. A'Harvard egyetem és a Harvard jogi fakultás dok
tora.' ügyvédi iskoláját Ohioban 1905-ben tette le. Büntető já-

í rásbiró lett Youngstownban 1909-
litn. Városbírónak választották 
l!>13-ba£ ék . újból megválasztot
ták 1917-ben. A városbiróság el
nöke, mióta esrt a hivatalt felál
lították. Nős, négy gyermek 
atyja. Ugy tanultsága, mint ta
pasztalata alapján méltó a Ma-
honing megyei törvényszéki bty) 
rói állásra, amely hivatalra pályá
zik a különálló, pártonkívüli bí
rói szavazó cédulán, a választáso
kon november 2-án. 

SZÉN 
SZÉN 

SZÉN 

Rendeljen most szenet még mielőtt hideg lesz. 
Én a város minden részébe szállitok a legméltá-
nyosabb áron. Muffolok bárhova a városban vagy 
innen száz mértföldnyire. 

SEBŐ GYÖRGY 
907—909 South Ave. Lakás 778 Shehy St. 

Telefon: Auto. 73114 

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. Pénzbetétek után 4% kamatot fize
tünk. 

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

Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki. > 

THE COMMERCIAL RATIONAL BAM 
21 W. Federal St. Youngstown, O. 
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YOUNGSTOWNI MAGYAR 
GYÓGYSZERTÁR 
15 Spring GoTtmonJ. 
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FILSINGERAURfeL 
- OKL.HAGY. GYÖGYSZ-ÉRÉSZ.' 

«»ORVOSI RECEPTEK $j 
mérsékelt árak mellett 

Eladó 

FARMÁK 
,48 aker a McGuffy uton, 

street car mellett, 5 szobás 
ház és jó istáló, folyó viz 
Csekély lefizetéssel megve
hető. 

25 aker a hubbardi uton. 
Uj 7 szobás bungalow és 
nagy istáló, Cserébe elfo
gad east youngstowni vagy 
youngstowni házat vaky tel
keket is. 

70 aker Cortlandban. Ol
csó és mégis jó! Hét szobás 
ház. Jó istáló és egyéb mel
léképületek. Kukorica sa
vanyitó (silo), folyó viz és 
jó erdő a farmon. Az első 
lefizetés 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 
és kényelmes évi törlesztést. 

F. C. MADICK 
Real Estate Company 

O U N A K D  L I N E  

S. S. PANNÓNIA 
indul November 9-én 

Dubrovnikba és Triesztbe 
Harmadik osztályú jegy . . . $125.00 

és $5 hadiadó 

Forduljon a legközelebbi 0UNARD hajóügynökhöz 

Ö L i ü  

TELEFON, AUTÓ 5965 
P. O. BOX 416 

A postaépületben 

EAST YOUNGSTOWN, O. 

Fejlődése attól függ, hogy milyen élelmet 
kap az első 12 hónapban. Hogy erős cson
tokat és izmos végtagokat fejleszszen, az 
élelemnek táplálónak és Ízletesnek kell 
lennie és ugyanakkor könnyen és teljesen 
megemésztlietőnek. Ha ii^ Uidja bébi
jét szoptatni 

Tíorthwf 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) 

legyen az első gondolata. Több mint hat
van éven át az anyák ebben biztak meg. 
Eagle Brand melegen van ajánlva és ren
delve orvosok által, mert tiszta, egészsé
ges, könnyen elkészíthető és gyorsan meg
emészthető. » 
EAGLE BRAND a LEGJOBB asztali és háztar
tási használatra — használja minden konyha
recepthez és minden célra, melyre tej és cukor 

Akell. Próbálja rizskása puddinghoz tej és cu
kor helyet L 
Hogy bébijét erőben és egészségben megtart
hassa küldje be még ma alanti szelvényt és meg
kapja ingyen a Babv Book cimü füzetünket és 
táplálási utasításunkat magyar nyelven. 

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK. 

Aliipitva 1857-ben. 

VáeJa fcl eit n. iielvínyt. Jegyrue nem; melyik 
kOnyvemkét akarja é» adja postára MÉG MA. 

Mrs. 
Street 
Baby Welfare Book 

City 

State 
Recipe Botdc 
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A legrégibb és legjobban felszerelt cég Youngstownban, amely 

Háztetőzés, Ereszkészités 
á> ^ « 

és Furnace 
munkát végez a 

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

Gyár: 940 West Rayen Avenue 
Automatikus: 5245 
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