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Heti Krónika.
f

\

Rigmusokba szedte: 0. Ké.

t

'" '

Beköszöntött nagynehásen
A raareins hónap, —*
D« nz<'rt son ki sora tudja,
Hogy mit hoz a holnap?
Eső lesz-p vagy talán hó?
Nehéz kitalálni, —
Épon ezért türelemmel
Kell tovább is várni. •

;\
\ f .

f

A tiirolem mojr is hozza
Pompás, szép gyümölcsét,
Mikor a {ráz kompánia
Elküldi a bilijét.
Husz dollár és hetvenhét cont,
Ez csekélység babbal,
Mérgelődhetsz egész éjjel,
Vagy ha telszik: nappal!

Tiz perc szünet. / /
6. A szónok. Trta Jakobey.
filőadja Mező Kálmán.
7. Kupié. Előadja I»eniezky
•József.
;
8. Spanyol házasság közvetítő.
ÜHöadja Tóth Tstváu.
íl. Botrány. Trta Jíikobcy. Elő
adják : Mező Kálmán, Beniczky
József, Tóth Tst#ir és Jakobey
János.

Vagy ha pedig szerencséd van
És jön a villamos,
Akkor aztán furakodni
Bizony elég bnjotf .
De ha bent vagy a kocsiban,
Adj hálát az égnek,
Mert csak a pénzed lopják el,
Amig reád néznek.
Ha pedig levelet írtál,
Bélyeg is kell rája.
ftikerosed, hol a környék
Első pat ikája ?
Mikor aztán oda kerülsz,
Elfogyott a bélyeg,
Leveledet, veled együtt,
Megeszi a méreg.
Gyakran azon mérgelődöl,
Hogy nincsen njságod, —
Pedig a levélhordódat
Minden reggel várod!
És az újság ottan szunnyad
A fő postoficba\
Kincsen, ki széjjelhordja,
ISlmegy hát nyugdíjba!
Szóval: boldogság az élet!
Sok az üröm benne,
És az ember nagy dühében
Sok mindent megtenne.
Gázt iszik és villanyt lehel.
Jtözben szörnyen fázik,
Amig a gazdag házi nr
Vigan panamázik.
Felsrófolja a lakbéred,
,. €Jsak ugv nyögöl bele,
Az a célja, hogy pénzeddel
Legyen zsebe tele.
íjfa pedig gyermeked is van,
Akkor meg vagy áldva,
Élmehetsz a Hold-hoz címzett*
Fogadó ágyába.
NAGY KABARÉ EST
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10. Dalos monológ. Trta Tóth*
István. Előadja J. Jakobey.
Ila kitelik az időből, még több
érdekes szám is lesz.
A különböző számokat Ehrenfeld zongoramester fogja kisérni.
Beléptidij 50 eent. Ki előbb
jön, jobb helyet kap.
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Young'stown és környéke

gAJÓJEGYEK

Pontos cin:

Horváth Vilmos

a leggyorsabb
bott áron.

JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA

DIAMOND FIUTLDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO
EOOM 6.

QTLEVELEK

Bell telefon: 431

beszerzése.

A ORVOSI RECEPTJE VAN, hozza gyógyszertáramba, hol lelkiismeretesen lesz kiszol
gálva.

SPECIAL k
HOLNAP!
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P^PLTICUL>q«. PEOPLE <+}

Izlésip ruhák jó

! inknak

A mi jótállásunk:
mM \
" Teljes megelégedettsége
•
vogv íi pénz vissza."
A ml üzleteinkben mindig a legnagyobb választékot talál 11, a
legjobb értékeket és legújabb divatokat. Az árak mindig a lehető
legalacsonyabbak, ha tekintetbe vesszük az első osztályú minőséget
és munkát, melyet szolgáltatunk.

GOLDEN CROSS PHARMACY
361 EAST FEDERAL STREET

A ml üzleteink
Pittsburgh
Yotingstq^rn
Canton
East Liverpool

Youngstown, Ohio

Ml

Federal Street* ,

Qsináltassa ^álunk puháit

311 WEST FEDERAL STREET
A Shuman Furniture Co.-val szemben

A ttii üzleteink
Cleveland r
Akron
New Castle
Lorain, Ni les

J^uUicd^Yvdcmil én&

17-19 West Federal Street.

£iÖ-!2S22SS££

PEOPLES

mv
^IHOE STORES
J

Ezen árleszállítások minden
eddigieket felülmúlják
Jöjjön jókor !
FÉRFIAKNAK

W

GOOD SHOES AT RIGHT PRICES
Ezután e néven fog szerepelni

•**

221 EjFcdcral St

í

SPECIAL
HOLNAP!

fa

ASSZONYOM! 250pár női cipő!

A DIVATOS HOSSZÚ SZÁRRAL
kerül eladásra .szombaton. Fekete, szUrke és fehér
szárral és szürke és barna szárral. Megérnek mi-ndig $10.00-t. Üsak szombaton

v

•»*!

'• í

Ezen árleszállítások minden
eddigieket felülmúlják
!••••••
*^1
•
_
Jojjon
jokor!
GYERMEKEKNEK^

$2.00

—valamint:

500 PÁR ÜJ TAVASZI NŐI CIPŐ
orosz borjubőrből, mahagony gidabörböl, vagy laka,
különösen hosszú szárral. Ezek a cipők mecérnek
$20-t. Csak szombaton .

,.

•
p'^ít

$5.00

Hölgyek $1.00-os sárcipói

Más rendkívül jó vételek

rf

m§\

fp/IRTICUL/qR CLQTKES FOR

ÉBER'S PHARMACY

ÉW
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Tessék a pontos számot megjegyezni.

IlXTRA SPECIAL FEATURE
Christie's Latest Comedy Sensation
"MONKEY SHINES"
A Real Laugh From Start to Finish

Ezután é néven fog szerepelni

Wilde Building, cor. Phelps and
Yonngstown, Ohio

RVOSI TANÁCSOT, bármily betegségben szen
ved, INGYEN ADUNK.

of the African Jungles
SELIG'S WILD ANIMAL SERIAL
entitled
"The Mad Elephant" and "The Jungle Deatk*

250 W. FEDERAL ST.

\

O

THE LOST CITY

XMf

•

KÜLFÖLDI OSZTÁLYA

A DIANA SÓSBORSZESZRE, PIÓCÁRA vagy
bármily gyógyszerre avagy SZÉPITŐSZER
RE szüksége van, keresse fel patikáim bármelyikét.

With an All Star Cast Including
ALICE LAKE—JACK MULHALL and 500 Others
ALSO
—
The 3rd and 4th Episodes of

The Peoples'
Shoe Store

The City Trust & Savings Bank

H
H

Should A Woman Tell

m

és a társaságok által megsza

és az utazáshoz szükséges okmányok ingye-

COLOSSAL DOUBLE PHOTO-PLAY PROGRAM
The Sensational Picture That Is Playing To Crowded
Houses Everywhere

.

*

a legolcsóbb napi árfolyam mellett,

magyarságát Piiyl«ii arról is értesitem, hogy a svéd konzulátus ii.ltal
kiállított útleveleket., valamint a vele járó távozási engedélyt (permit)
megszerzem. Tehát obfcen R7. ügyben ia teljes bizalommal fordulhatnak
hozzám.

ONE DAY ONLY

^

T^3g

Pénzküldés

pontosan és s/nkszeriir-n végrek és ti?, okiratok jogérvényes kiáll •> á r>.
ntYin a konzulátus által liitelesittHeni.

Automatic telefon: 70TIB

:-

3. OLDAL

S—HAZAI ÜGYEKET

SZÍVESEN LÁTJUK AZ F
A LAP UJ HELYISÉGÉBEN. CIM:
320-322 W. "FEDERAL STKEET

•?

<"

CONTINUOUS PERFORMANCES 12:30 to 11 P. M.

A youngsfówni magyar közön
ség már régen nélkülözi a Kos
suth Körbon azelőtt annyira szo Síi
kásban volt kabaré estéket. Szil
veszter este óta nem volt ilyen
előadá% De a mi késik, az nem
múlik. A kör tehetséges mükedlelői most'vasárnap este olyan
lenyes mulattató
programmal
fognak kedveskedni, amilyen már
régen nem volt. A miisor min
den száma nj és aki eljön, az anynyit fog nevetni, hogy az oldala
is belefájdul. Itt a műsor:
1. A Kossuth Kör dalárdája.
Babínszky András vezetésével.
2. Géressy Józsefné, . magyar
szóló tánc. '
í
j
3. Beniczky József, Éwkszám.
; 4. Kupié. Irta és előadja Jakot*y.
5. Apolceí ir kedéljrvilága.
'JElőadják: Vajdovics Istvánné,
Bölcsházy Erzsike, Tóth István és
S z a b ó M i k l ó s * •^* 4 ' t i t |

x K-*

^

PARK SUNDAY

Csatakos, sáros időben
Villamosra tárhatsz,
Jobb, ha Ádám kosztümben "vaffc v.
Mivel bőrig ázhatsz.
Kaphatsz jó tüdőgyuladást
A csúnya időben, —
ÉR amire magadhoz jönnél,
Visznek lepedőben.

r

%

AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP

Ha elmész a gáz offiefla
Szólni, panaszkodni,
j
Akkor fogsz csak igazában
Sókat boszankodni.
Azt mondják, hogy "áj ken help '
ed,"
\ '
'
Pé, giráré nrísztor,
Kidobnak, akárki légy is.
Munkás vagy minisztef,
És ha soka.t jár a szájad,
A gázt rád eresztik, —
Megfúlhatsz a lakásodban,
Tetszik vagy nem totszik.
És ha gázömléstői fúlva,
Segítséget hívtál,
Megfizeted azt a gazt is,
Mit magadba szívtál.
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Extra special — Nők kényelmes kid cipőiFérfi kimenő cipők, amelyeket azelőtt — gombos vagy fuzös, megérik a leszállí
$ll-ért árusítottak — fekete vici kid, sö tott ár kétszeresét, fi fi
tét barna, fekete borj«bÖr ,ís mahagony, csak
«|F4i#W
angol vagy Blüeher,
^7 77 Női cipfflc
mindenféle azinben, gida
..
bőrből legújabb divatok, Louis és kato.
jnai sarkak, $9-os értékek,
ÍC CC
Férfiak munkacipői — barna vagy fekete csak
*9
*9
szarvasbV'írbül, Blüeher divatok, fifi
Nők csokoládé barna, sötét szürke, fekete
$5.50*08 érték
íPO*UO és mahagony lefginomabb cipői, d» "7 "7 *7
$12-os érték
4>l»ll
Férfiak 4 csattoB hócipői, Firestone gj'úit- Nők nemez Juliettjei, bőr talp, prém fel
niánv, $4.50-os értékelt ..
sorész, erős gyártmány, rendes
JA
$2.50-08 érték

Nagy választék férfi kimenő cipő — ma
hagony, fekete vici kid, sötét barna, fe
kete bovjubőr — angol és
d*n
Blücer divatok, $9.50.os érték
Férfiak munkacipői — nehéz* fekete bor
jubőrbül, Bliiclier divatok,:
."í*) QQ
$4-os érték
..
Férfiak munkacipői — valódi Munson
lastuk, teljes kettős tölgy börtalppal, fe
ketében vagy barnáttttt£!£
$6.os értékek
Férfiak csattos hócipői, vörös vagy feUflte talppal bélelve, $3.50 és $4.50 érté-

*

$1.99é8 $2.44

k

<mk

férfiak öntöde cipői — különösen erősek,
fekete vagy barná, megérnek
$5.50-t
*
Nagy választék férfi kimenő cipő —
Mahagony vagy sárga gombos, vici kid,
angol vagy Blüeher és gun
d»0 QO
metal Blüeher, $7-os érték ..
Nagy választék férfi kimenő cipő — bor^ul>ör és barna vici kid, mahágony, fe
kete vagv gun metal angol,
d» C If C
Blüeher, $8.50-os érték . . . .

*

Nők maga8sz&ru cipői — Havana barná
Férfiak 5 csattos hócipői, ginom .Térsey, ban, szürkében, feketében és mahagonyvízhatlan szövetből, $4.00-os
QQ l»an, Louis sarkokkal, némelyik
A.A.
..
.. ..
posztó szárral, $7-os értékek
Nők Havana barna, fehér kid és fekete
vici kid magas cipői,
d»4* ££
férfiak sárcipői — a iobb, $1.50<or f|Q
megérnek
$10-t
^
minőségek, csak m o B t . . . .
Vők magas vagy katonai Mtku sárcipói
— $1-09 értékek, most
csak
00%:

S-

Fiuk Lumberman harisnyái, rendes
$.l.üO-os érték

Leányok — gunmetal gombos és fekete
vagy sárga fűzős cipői, $3 és $3.50-os ér Fiuk sárcipft — rendet $!-«• értétékek
és
l ,k mig a késdet Urt

$1.98 $2.69 S " '

Fiuk — nehéz gunmetal Blüeher iskola ci
pői, tiszta bőrből, $3.50 és $4.50-os éi-

$2.8548 $3.29

Leányok — lakk, kid vagy posztószáru
cipői, Buster Brown és angol, $5-os ér

$2.93 %$3.69

X

Gyremekek — 1 és 2 csattos
Arctic ja i. mig. a készlet tart

$1.39

Jsí

Fiuk — barna Scout cipői és csokoládé
barna angol kimenő cipői, -4 és $5.os ér-

$2.98

49

$3.48

Gyermekek — lakk, tompa fényű gom
bos vagy fűzős cipői, bélelve, speciális

$1.79es $1.95

EXTRA SPECIAL ~ Gyermekek barna,
jckete és szürke, kid gombos Al f||V
cipői. Special
•LUU

<9

$1.75

Fiuk nemez papucsai, b&t
talppal, ren<les $2.50-os érték

Leányok sárcipői — rendes áruk fQ _
90c, mig a készlet tart, csak .. 0&C

Használja föl ezt az
ALKALMAT

ilenjen ahhoz, amely ^közelebb esik.

jJiá*« ,

vliwö

$2 69 macskái

*if>

L*cera<ai

Ugyanazok az árak én ti^yánaz az árn mindkét üzletben.

250 WEST FEDERAL STREET és
221 EAST FEDERAL STREET

* ^

$1 79

Nők Juliettjei, jó bőrtalppal, minden
népszerű színben, rendes
Ali
$1.50-os érték
*1»WU

Ugyanazok M árak éi ugyanaz az áru mindkét üzletben

*J

Fiuk gunmetal fűzős és gombos cipői, fi- | Gyermekek gummi cipői, vörös szárral és
nom borjubőrből, $3 és $3.50-os értékek I gverinekek* Storm King csiz£1 QQ
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250 WEST FEDERAL STREET és
221 EAST FEDERAL STRJEET
Menjen ahhoz, amely legközelebb esik.
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