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Karácsonyi ajándék I 
a gyermekeknek 

William Maag jr. a "Youngs 
town Vindicator" főszerkesztője 
50 dollárt adományozott a ma
gyarországi szegély gyermekek 

javál*. 

HUDAK PAL 

A mint az újságokból mindönki 
olvashatta, Magyarországon bi 
zony nagyon szomorú idők jár
nak, mórt a hideg sokkal koráb 
ban köszöntött be," mint más 
ívekben. 

Arról is értesültünk a lapokból, ; 
hogy sem fn, sem szén nincs Ma
gyarországon és csak a jó isten 
tudja, hogy mi lesz az ezernyi di
dergő ós fázó magyar gyermö* 
kékei. 

, Az egyik Amerikában járt ma-j ka községből Amerikába vándo-
gyar ujságiró felhívást közölt az, • rolt és itt az 528 Jones street 

Meglopott magyar 
Soos Jánostól 39 dollárt vittek el 

a betörők. 

\ A "Nemzetközi Kém" szer
kesztőnk remek - regénye még 
karácsony előtt elkészül és akkor 
olvasóink megkapják mérsékelt 
áron azt a regényt amelynek 
könyv alakban való megjelenését 
türelmetlenül várják. 

CSALÁDI ÖRÖM. 

Az utóbbi időben nagyon et**a-
porodtak itt a betörők, annyi
ra, hogy a rendőrség komoly in
tézkedésekhez volt kényteleji fo
lyamodni, hogy elejét vegye a 
sok rablásnak. 

Az elmúlt vasárnap virradóra 
helyen törtek be, és loptak 

különféle dolgot a csavargók, a 
kiknek kipusztítására hadjáratot 
indítottak ft rendörségnél. 

A károsított, emberek köziét 
van efcy"közismert honfitársunk 
is, nevezetesen Soos János, aki-

A napokban levelet kapott ha-!nek 3»6 Albert street! lakásán a 
zulról a Zemplén niepye Vaj<láes- In* lnaP éjjeli 2 óra taj an szinten 

betörtek. Mrs. Soos felebredt a 

amerikai magyar újságokban, a 
melyben arra kérte a könyörüle
tes szívű honfitársakat, hogy 
küldjenek haza a rokonaiknak és 
hozzátartozóiknak 10 vagy 50 
dolláros élelmiszer utalványokat, 
hogy azok ellenében lisztet, cuk
rot, tejet, caeaot és hasonló dol-

alatt lakó Hildák János öcscsétől, 
aki, miután 16 éves karában ön
ként beállt a hadseregbe odahaza 
és dicsőségesen végig verekedte a 
háborút, most a Magyar Nemzeti 
Hadsereg vitéz katonája. Hndák 
Pál a nyíregyházai huszárezered 
első géppuska századának altiszt-

gokat kaphassanak, elsősorban az ;  íe és megfogadta, hogv addig 
ártatlan gyermekek számára. E-j ««tona lesz, míg Magyarország 
zen a felhíváson kívül igen sokan elszakított területeit vissza nem 
kaptak már itt helyben h'azai hoz- (hódítják a magyar népnek. A 
zátartózóiktól levelező lapot, a fenti képet emlékül küldte báty-
melyben szintén arra kérik őketjjának, aki méltán büszke lehet 
hogy vásároljanak ilyen (élelmi- j három medáliás vitéz öcsesére. 
szer utalványokat és küldjék 
h.aza, hogy legalább a Karácsony 
szent ünnepén ne maradjanak 
éhesen. 
' Ezt a lelkes felhívást egy hosz-
azabb cikk keretében közölte a 
"Youngstown Vindicator" elmúlt 
vasárnapi száma. A cikket Nemé
nyi Miklós e lap szerkesztője irta, 
% ki az ó-hozábói érkezett levelek
kel Igazolta és támogatta cikké
ben felsorolt érveit. Neményi 
Miklós cikke bizonyárra megérde
melt visszhangot fog kelteni az 
amerikaiak körében, a kik igá
ján megértő szivvel támogatják 
i| szegény és ártatlan kisdedeket 
nemzetiség A'aÜlás külömbség 
nélkül. 

Az első bizonyíték az az 50 dol
láros ehekk, a melyet Neményi 

HALÁLOS ÍTÉLET. 
Olvasóink még bizonyára em

lékeznek arra a gyilkosságra, 
amelynek Vernueci Anselmo nevii 
olasz bankár lett az áldozata ez 
év január 11-én. Yernuecit viszki 
vásárlás ürügye alatt kicsalták a 
Logan avenuera és ott agyonlőt-
téld, de a rablógyilkosok nem ta
lálták nála a számított ezreseket, 
mert azt Vernueci társára bi^ta, 
aki a rablók cinkosával a város 
ban járt az állítólagos viszki 
raktár kulcsa után, míg a gyil
kosok végezték áldozatukkal, aki
ről azt hitték, hogy a pénz a zse
bében van. ' 

A rablás tettesei közül a rend
őrség hosszas hajsza után kettőt 
elfogott Detroitban, míg a har-

neszre és azonnal felkeltette a 
férjét, a ki azonnal kutatni kutat
ni kezdett és csakhamar megála-
pitotta, hogy va'laki járt a lakás
ban és 30 dollár 25 centet lopott 
el. Csakhamar két rendőr érke
zett a házhoz, de bizony n^m 
tudott a betörő nyomára sem 
akadni. 

Alig mentek el a rendőrök, a 
Soosékkal szamszédos házba a-
kartkk betörni, de az éber ház
őrző kutya erős ugatása elriasz
totta meg idejében az éjjeli láto
gatókat, a kik persze elillantak. 

SOKBA KERÜLT Afc iNOVEtf 
"RÁJD." V ! 

Már hányszor megirtuk, hogy 
hány embert raboltak ki a város
ban működő banditák, akik áldo
zataiknak ingyen automobil uta
zást ígérve azokat kicsalták va
lami félreeső helyre és ott meg
fosztották őket pénzüktől. Á fia
tokban megint egy magyar em
ber esett a rablók kezébe. Bellány 
Tamás east youngstowni honfi
társunk a Federal és Basin utcák 
sarkán várt egy east youngstowni 
jitnevre, amikor megállt előtte 
egy automobil amelynek vezetője 
felajánlotta hogy haza viszi Bei-
lányt ha az előbb véle megy egy 

imásik helyre. .Bellány felült a 
(gépre de ugyanakkor bediilt a 
I rablónak. Alig értek a városon 
kívül egy elhagyatott útra ami
kor a gép vezetője revolVert rán
tott és követelte a magyar érték
tárgyait. Bellány átadta arany 
óráját és láncát valamint 70 dol
lár készpénzét és természetesen 
gyalog jött vissza a városba. Az 
east youngstowni rendőrségen 
tett jelentést aztán a rablásról 
,Ott elég pontos személyleirással 
szolgált és a detektívek bíznak, 
hogy az automobilon rablót nem
sokára hűvösre teszik. 

Géressy Sándor, a református 
egyház gondnoka vasárnap estf 
néhány percet töltött a Szent 
György egyház teáestéilyén, <le 
onnan aggódva sietett haza, hogy 
felesége szül. Bölcsházi Mariska 
mellett, lehessen. Ugyanis minden 
pereben várták a gólyát amely 
meg is érkezett és egy erős s/é
pen fejlett fiúgyermeket hozott 
a fiatal pár meleg fészkébe. («é-
ressyéknek ez a harmadik gyer
mekük. Az ő és a nagyszülők 
örömében osztozik az egr*&ma
gyarság. , 

KIADÓ 
Két bútorozatlan szoba kiadó 

Cim: Steve Eondor, 715 Tyndale 
ave., a South Sideon. 
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FOREIGN 
EXCHANGE 

Külföldi valuta 
Ha tökéletes bank szolgála

tot akar legyen a City Trust 
& Savings Bank üzletfele. 

Pénzt küldünk a világ min 
den részébe postán vagy 
kábelen. Hajójegyek az összes 
vonalakra. Takarék és csekk 
számlák 

A Foreign Department nyitva 
reggel 9-től d. u. 4:30-ig. 

Szombaton reggel 9-töl esi e 
9-ig. 
Federal és Phelps St. 

Legyen ez az ÖN banJ^&l 

riTY 
I >«saVINC.,% 

TRUSTIe 

BANK 
avrrj-; 

F I G Y E L E M !  

Előfizetőink kényelmére ' iro
dánk, a 320 West Federal street 
alatt (az emeletlen) szombaton 
délután is nyitva van. Tehát aki 
előfizetését rendezni óhajtja, vagy 
szerkesztőnkkel személyesen ó-
hajt beszélni jöjjön el mert fél 
négy után minden uombaton 
délután megtalálja. 

A  WrliuYíiy S i 'yélycyy l e t  

youngstowni 108-ik fiókja 
nak tisztikara elszomorodott 

sziVvei jelenti 

Özv. Csombókos Jánosné 
szül. Jiiger Julia 

tap t ársnőnk november 26-án 
életének 50-ik évében tör 

tént elhunytát. 

Béke Poraira. — 

Miklós hétfőn kézbesített Mihók ! madikat, aki állítólag a halált o-
Sándornénak, mint a ki 'az "Ame-
meriean Relief Committe for Hun
garian Sufferers" részére a mult 
évben jó néhány száz dollárt gyűj
tött. Ezt az 50 dolláros chekket 
"William Maág jr. a "Youngstown 
Vindicator" felelős főszerkesztője 
adta, és ezzel a cselekedetével 
csak bizonyította, hogy nemes 
szivii, magasztos érzésű epiber, a 
ki "igazi amerikai", mert a segít
séget nem nemzetiségek és feleke
zetek szerint osztályozza. A chek
ket Mihók Sándorné azonnal to-
vábitotta a "Relief Committenek 
a mely a nyugtát már el is kül
dötte, igazolásául annak, hogy a 
pénzt megkapta. * ; 

Mr. Maag kéziratban olvasta 
Neményi szerkesztő cikkét és az
után szó nélkül odament íróaszta
lához és letette a csekket az asz
talra ezen egyszerű szavakkal: 
"JJz az én csekély hozzájárulá
som a magyar gyermekek nyomo
rának enyhítéséhez." 

Közeledik a karácsony, a szere
tet és megértés nagy ünnepe. Be
széljünk a s/ivünkkel magyar 
testvérek és akkor megnyílik a 
biigyeláris. Százezer magyar ár
tatlan kis gyermek tőlünk várja 
a megváltást. Bizonyítsuk be. 
nogy helyen van a szivünk és ad
junk, addig a mi# nem ké^ő. 

(O.K.)  

iZILVESZTER BÁL. 

kozó golyót küldte Vernueci tes
tébe mind mai napig sem tudták 
kézrekeriteni. Két hétig tárgyal
ta a Mahoning megyei esküdt
szék Edward Funcheon az egyik 
cinkos bűnperét, amely pénteken 
avval végződött, hogy az esküd
tek Funeheont elsőfokú gyilkos
ság bűntettében találták bűnös
nek. Ezzel a verdikttel, hacsak uj 
tárgyalást nem engedélyeznek, a-
Tiire vajmi csekély á kilátás, ha
lálos ítélet jár.' 

A tárgyaláson kiderült hogy 
Funcheon nem lőtt Vernuccire, 
mégis egy uj» törvény értelmében 
^p oly bűnös a törvény előtt a 
gyilkosságban, mint az a cinkos
társa aki a gyilkosságot elkövet
te. Az ügyésznek csak a bűnre 

aló szövetkezést kellett bizonyi-
ania, ami sikerült is néki. 

Most hétfőn kezdték a másik 
;ínkos Leo Fobert alias Foley 
ígyében a tárgyalást, amely való-
íinüleg szintén y%gy tiz napot 

!og igénybe venni 

#=HAZAI ÜGYEKET-
{KHitnaari és szakszerűen éfc az. okiratuk jogí'rvéiiyea^ Jki$ilit;is;i 

után a konzulátus által liitelesittoiem. 

Youngstown és környéke 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svótl 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, nérttak és románok is kaphat
nak tőlem útlevelet. Pontos cim: 

Horváth Vilr^os 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

DIAMOND BUILDING (A SQUAE.E.N), YOUNGSTOWN. OHIO 
BOOM 6. 

Automatic teleion: 78762 Bell telefon: 431 

r 
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Miért hagyja fogai által életét 
elkeseríteni? 

KÉRJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány rossi 
munka van a szájában, ne ve-
szitse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun 
kámért. 

DOLLÁR BANK-ÉPÜLET 
4-ik emelet, 412. számú szoba, 

JSell telefon, 6945 
Auto. telefon, 4772 
Youngstown, Ohio 

Walk-Over Cipők 
A LEGJOBBAK 

C-íINÖS DIVATOK és valóban jó minőségek, 
valamint kényelem teszik a WALK-OVER 

cipőket annyira kedvelteké nemcsak Ameriká
ban, do Európa minden városában is. Itt Youngs-
townban megtalálja azt a cipőt, amelyet keres, 
a W ALK-OVKR cipőüzletben. 

Divatok férfiak, nők és gyermekek részérc. 
Ttar.'.snyák és cipőjavítás szolgálatunkat teljessé 

teszik. 

Wfi 
207ÍV. FEDERAL ST 

ítrrtvh-ttmvi 

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

Ha van már betétje más bankban, az nem jelenti azt, hogy miért 
ne helyezze el legközelebbi betétjót a mi bankunkban, és akkor fog 
meggyőződni a mi kiszolgálásunkról. Pénzbetétek után 4% kamatot fizo

tt tünk. 
Pénzküldemények a világ minden részébe a napi legolcsóbb árfolyam 

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

Ekszer-üzlet 
SAMUELS 
16 Sonth Phelps St. 

Diók Diók Diók 
Nagy raktárunkból elláthatjuk dió szükségleteit a köze

ledő iinnepkre. 
Dió Pekán dió Mandula Filbert Mogyoró Brazil dió 

A legjobb minőség az egész piacon nálunk kapható 

FRED R. MOODY 
25 EAST FEDERAL STREET 

1 

£ 

THE COMMERCIAL NATIONAL BANK 
21 W. Federal St. Youngstown, O. V 

Djakovics és Gürsch 
pénzkiildök. 

17 North Pine Street 
Warren, Oliio. 

Az Amerikai Magyar Hirlap 
reni képviselői 

D ETEG EMBERNEK A LEGJOBB TANÁCS TTT-T.T. 
bízza baját, ugy egészségét és jövő kényelmét 

Amikor a doktorra 
az ü kezébe adja. 

Ilyenkor ty<lni illik, hogy ki kicsoda és csak ahoz menjen, akinek 
hosszú tapasztalata biztosítja arról, hogy a legjobb kezelésben részesiti. 

Ha mások nem gyógyították meg, jöjjön hozzám. Irodámban X-sugár 
vizsgálatban részesül. Ugyancsak alkalmazom a baktreologia és a kémiai 
vizsgálatokat ísj Ha én elvállalom gyógykezelését, ugy visszaállítom egészsé
gét és erejét, amint azt megigérem. 

Dr. SMEDLEY 
323 ®ast Federal Street Youngstown, Ohio 

Az atléták nagy álarcosbál tar
tását tervezik Szilveszter estéjé
re saját helyiségükben. A fiuk 
erősen dolgoznak, hogy nyáron 
itt Youngstownban tarthassák az 
ütődik amerikai magyar bajnoki 
versenyeket. Ehhez pénz kell és 
essért megérdemlik a pártfogást. 
A bálra nagy előkészületeket tesz 
már most a rendezőség. A leg
szebb maszkákat remek díjakkal 
fogják jutalmazni, ^ 

REPÜLŐ ITALGYÁRTÓK. 
A minap éjjel nagyban gyár 

kották az italt a tizedik utoa 34. 
ízámu házban East Youngstown
ban. Két ember volt anyagilag 
érdekelve az ital készítésben, ne
vezetesen Holity Miklós, a ki az 
italt gyártotta és Stanin Péter, a 
ki pedig lesben állt,, nehogy meg-
szavarják a munkát. 

Éjjel 2 óra lehetett, mikor Sta
nin észrevette, hogy egy rendőr 
közeledik. Azonnal fel szaladt a 
házba és tudósította a társát, az
után kiugrott a második emeleti 
ablakból. E közben oda érkezett 
a rendőr is, aki az ugrás szemta
nuja volt és üldözőbe vette Sta-
nint, a kit rövid idő után el is 
cfcipett. A két embert bevitték a 
rendőrséghez, a 10 gallont kitévö 
gyártott italt pedig elkon'fiskál-
ttó. 1 f 

LIA a szél kifújja az arcbőrt vagy vizes kézzelki-
* megy, megmentheti a börrepedést, ha vesz 
egy üveg 

Rózsáolaj-Crémet 
50 centért, mely egy hónapra elég. ; 

Keresse fel EBER GOLDEN CROSS PHAR 
MACY-t 

Arany Kereszt Patikát 
AZ EAST FEDERAL STREETEN 

/ Vigyázzoa*'számra: ,/ 

í 
nehogy az ott közeibéri lévő qjasz patikába téved

jen be. 

Karácsonyi harangok 
szava nemsokára hangzik 

EZ azt jelenti, hogy itt az ajáwdékozfe idejtí. A mi hatalmas, kizárőíag 
női áruknak szentelt üzletünkben remek ajándékokra talál asszonyok 

és leányok számára. Az árak ma alacsonyabbak, mint valaha az utóbbi négy 
év alatt. A mi árleszállitásaink különösen nagyok és igy lehetővé teszik, hogy 

, ajándékait mélyen a régi árakon -alul szerezze be. Karácsonyi bevásárlásai 
alkalmával gondoljon arra, hogy McManus: 

"A NŐK ÜZLETE NŐI AJÁNDÉKOK BESZERZÉSÉRE.' 

jS. fflefflcmns 
VOUHOSTOWNS 
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