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1920 ÁPRILIS 22.
Persze két nappal korábban,
Vagyis szombat estéjén:
A Himród evnyu környékén
Balaskó lesz a legény.
Wgmusokba szedte: 0. Ké.
A Breihillen meg Brahóczky
Fog Szabolcsról álmodni,
3í h 6 huszonhatodikán
Szent--György napját köszöntjük, Kzekröl a jövö héten
Fogtifak majd beszámolni.
Mikor szivünk óhajait
A Gyürkáknak kiölitjük.
Addig is egy nagy ujságót
Persze csak a Kossuth- Körben,
Mondok el, szerkesztő ur,
Mert ott lesz a nagy muri,
'Hogy a -boldogság sugára
Mikor megjelenik köztünk
Reám tiizel,-rám borul,
Mindfeji yungsztáni Gyuri.
Végre én is boldog leszek
Annyi hosszú év után,
Mint a vitéz generális
A görög-katkolikusdk
A megnyert csata után.
Szent György magyar egyháza
Mindenkit szivesen hiv meg
És hogy mi e nagy boldogság!
A György napi báljára,
Nem találja ki soliá!
Mert erről szól most az éhek.
Pedig a sors bizony sokszor
Tehát el ne felejtsük,
Kegyetlenül mostoha!
ITogy a közös Gyurka napot
Azt hiszi, vagyonos lettem?
A Körben ünnepeljük.

Vagy áokát örököltein? '
Vagy tán nem kell gázt. fizetni
Mit nemrégen lenyeltem?
*
v
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Vagy azt hiszi, szerkesztő ur,
.Hogy gázforrást találtam?
Vagy pedig hogy Hafiz úrral
Kettesben vacsoráztam?.
Avagy talán azt gondolja*
Hogy csoda történt velem?
És csupa Arany dollárral
Telt meg lyukas két zsebem? Sí

J

Nd hát én találtam végfc,

Es szombaton muffolok.
A muffoló kocsi előtt
A Rigóval huzatoki
Azt a nótát játsza nekem:
Msi-csáré — csalamádé,
Nincs is szebb a világon, Kiint;
A muffoló parádál

-

Esetleg azt is gondolja*
Tlogy elnök lesz belőlem?
Vagy hogy piszkos hazugságot
Nem terjesztnek felölem?
Vagy hogy a sztritkáró megáll,
A mikor én akarom?
És hogy arany hull hajamról,
Mikor fejem vakarom?
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A DIANA SÓSBORSZESZRE, PIÓCÁRA vágy
bármily gyógyszerre avagy SZÉPITŐSZER
RE szüksége van, keresse fel patikáim bármelyikét.
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RVOSI TANÁCSOT, bármily betegségben szen
ved, INGYEN ADÜNK.

fessék a fontos számot megjegyezni

ÉBER'S PHARMACY
' 3-11 WEST FEDERAL STREET
A Shuman Furniture Co.-val szemben

I

GOLDEN CROSS PHARMACY
361 EAST FEDERAL STREET
Youngstown, Ohio

Figyelmeztetés

The Struthers Savings & Banking
• Company
Struthers, Ohio
felszámolásának ügyében

The Struthers Sáftngs & Banking Co.
Hitelezőihez!
Ohio állam törvényeinek 710—90. paragrafusai szerint
és azok értelmében ezennel felhivjuk mindazokat, akiknek
a Struthers Savings & Banking Co., Struthers, Ohio, bank
cég ellen követelésük van, hogy azt nyujtsjk be az alulirott helyettes bankfelügyelőnél és azt hivatalos formában
erősítsék meg a nevezett bank helyiségében Struthersben

1920 junius 15-ike előtt.

Kelt Struthers, Ohio, 1920 április 10-én.
IRA R. PONTIUS,
Superintendent of Banks.

£. G. TATMAN, Special Deputy Superintendent of Banks,
a felszámolással megbizva.-

-

A hol a szerencsétlen szibériai
hadifoglyokra is gondolnak

Avagy oly sejtése támad,
Hogy mindent ingyen kapok?
Ráadásul még a nap is
A visszaemlékezés és a feleldheKizárólag rám ragyog?
tetlen esték kellemes emlékével
Vagy hogy Rokefeller komám
távoztak el a mult vasárnap este
A vagyonát rám hagyta?
azok, a kik résztvettek azon a
Rs hogv Dzsennings Brájn Vili ttir szép ünnepélyen^ a melyet a
A btreái oekjem adta?
Zemplénmegye Lacza községi il-'
letöségii Téglás Gyula és neje,
V -' ^
Oh ! vagy falán azt hiszi, hogy í szíilctett Móricz Zsófia rendeztek
A ^szalonok megnyiltak?
$ újszülött fiuk Gyula részére.
Vagy hogy heliigyminiszternlk V
A keresztszülői tisztet Móricz
Washingtonba meghívtak?
Albert (Niles, O.) és Orosz Fe-,
Azt hiszi, hogy ifju lettem,
réncné, szül; Husotzky Rozália
l'elyhes ajkú kis bohó,
töltötték be. Á vig keresztelőn
Kinek a szive bizsereg;
számos felköszöiitő hangzott el az
Mikor télben hull a hó?
; újszülött tiszteletére. Jelen yóltak: Móritz Albert és neje, Orosz
Olt nem! kedves szerkesztő ur,
Fereno és neje, Homenik Gábor,t
Az én csodám még na,gyobb,
Tóth András, 0s. Tóth ános,
Földöntúli boldogságról
Molnár Ferenc, ]\róricz^. Gvula»
Regélnek az angyalok!
Téglás Albert, Szabó P. István
IIAt nem sejti? hát nem tudfa?
ét családja.
^
Hát hiába irkáltam?
<
A jó bodrogközi magyarok
I Megsúgom hát a nagy titkot:
pompás hangulatban és példás
! Végre lakást találtam!
rendben mulattak, de nem feled
keztek
meg a Sbiériában sinylödő
1 Jty^e, hogy ön megért engem?
szegény
magyar hadifoglyokról
Hisz ön méltányolja azt,
Móritz
'Ajkért inditványáMikor jnég csak szellő sínesén,
ra
a
következők
^lakoztak a ma
Mégis zörög a haraszt!
gyar hadifoglyok hazaszálitására: Móritz Albert 2 dollár, Orosz
Ferenc, Orosz Férencné, Cs. Tóth
János, Szabó P. <£stván, Szabó P.
Tstvánné, Tóth András, Téglás
.Gyula. Téglás .Albert .1—X dollár,
j Móritz Gyula és Homenik Gábor
50—50 ce,nt. Összesen 11 dollár.
Ezt az összeget Szabó P. Tstván
átadta M'hók Sándornak, a ki a
== i Talán szemüvegre van szüksége? Nagybizotl ság
pénztárnokának
kezeihez
juttatta.
A vendégek
HI I A mi legújabb és legmodernebb
csak
a
késő
órákban
iüzlottak
ül j felszereléseinkkel és a mi hosszú
szét
a
legkellemeseb
esfe
emlé
== tapasztalatunkkal a legjobb szolk
keivel.
Ü gálatot biztosithatjuk önnek.

VIZSGALTASSA
MEG
SZEMET
ÁLTÁLUNK

ül | Vizsgáltassa meg nálunk szemét. A GUMMIIPAR
FELLENDÜLÉSE
hü | A mi jó szolgálatunk nem kerül

IR. H. Morrison
üü

Optometrista és látszerész

J
^|

9 MARKET STREET
Autó telefon 4708
Youngstown . . . Okio

Az akroni kereskedelmi kama
ra jelenti, hogy az ez évi kereslet
íiutomobil gunnn ikerekekben kö
rülbelül 57(000-000 lesz. Ez az
Bfcszeg az elmúlt évi kereslethez
12.000.non
nr.v-
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Minden árun olv^sliatóan rajta a^í|r ^-- e|y át öiinderikitiek.
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Olcsó házbér, olcsó árak

4-ik emelet, Federal épület
10 N. Phelps Street
>
E. WOLFF
Szabómester, ruhatisztító

T. J. ORIEL
S Z A B Ó M E S T E R

257 West Federal Street
> i í-Bell telefon: Main 682

Hoznák a világ legjobb orvossá^
g&t.
Von Schlick vátóüi Bulgár Vérteája
keleti Európában termő ritka bogyók
ból, növényekből és virágokból készül.
^IcgkÖunyebbiti

varáíslatoa
hiilcsét,

mcgakaflá

lyozza az influenzát és tüdőgyula<lást
és használ sok más baj eHcn. H& be
teg, akkor csak a legjobb gyógyszert
használja* Ne bízzon csak a vak sze
rencsében. . Ne , kísérletezzen, amikor
egészségéről van szó.
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Diazes Virágok
Lakodalmakra,
Keresztelésekre es
Temetkezésekre.

és mindenfélé
élővirágokból
átiandú raktár.

"SEE - KAY"

villany világitasi cikkek
!

mulatos hatásának. Ez a legjobban az
influenza járvány alatt volt látható.

f

vásáhink ^ alkalmá
villany csillárok mé
lyen leszállitott ára
kon

kerülnek
\

«1

adásra. Sokat fél*

áron alul adunk eitl
EZ A CSILLÁR
Ha- a vásár elején
mint a képen, kéziéi
jt>n, abban az előnyiliszitett üvegekkel, ren- .,
,
,
d« ára $27.'o, Bpccti-!bon részesül, hogy a
lisan
(hie a a j teíjes nagy válasz

ol D.UU ból válogathat.

EZ A CSILLÁR
4 égővel — igen csinos.
Rendes ára $18.50, ez
aukalomra
rendkívüli

6ron csak

$9.50

The Ohio Incancescent Light Co.
Youngstown legnagyobb villanyfelszerelési üzlete.
204-206 EAST FEDERAL STREET.

Century épület.

II*
MfeMSS H

való kísérletezés,

azért

(jo.

BLí^2rV-bAVE»CS3 íftCmaBíri'CLZS

hogy

MOTORCIKLIK $75 és íeljebb
BICIKLIK $35 és feljebb

sokszor veszedelmes jpl gyógyszerekkel
Bulgár Vérteát.

f

Egy hétig tartó

köszönhetik életüket e gyógyszer bá

tudják,

> #

VASARA

Ezrek és ezrek

Orvosok és patikusok

-i

-í'f

YOUNGSTOWN, OHIO

ajánljuk a

Ila gyógyszerészénél

kifogyott a valódi Schliek-féle Bulgár
Vértea, ugy küldjön azonnal $1.25-t
egy nagy családi dobozért, $3.15-t 3
dobozért, $5.25-t 6 dobozért és mi pos
tán bérmentve küldjük.

Cím: H. H.

Von Schlick, President Marvel Pro
ducts Co., o54 Marvel Building, Pitts-

082-664 WILSON AVENUE

FESTÉK, KENCE, OLAJ
é

árban.

mélyen leszállított
"
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KÉZI HAJTÁSÚ MOSÓGÉP
; V
Ex ft gép többet ér, mintj a mennyibe Melfflí.
... Régi ára $25.00. Mai ára $19.00
r

" ABLAKÜVEGEK ÉS REDŐNYÖK

AJPRICAN BEAUTY VILLANYVASAjUj
Rendes ár* . . . $8.50
, :
Mai ára .... , $6.47

Pénzt takarít meg, ha nálunk vásárol üveget.
* Redőnyök 70 cent
*íT / ,4f

H HÁZFBDŐ KÁTRÁNYPAPÍR ÉS KERTI FELSZERELÉSEK

Youngstownban nálunk kaphatja legolcsóbban exeket a dolgokat. íöjjön el hoizánk és :gy§2ődjöt
meg saemélyesen róla.
^

• - 'v- »

» , "

a Watt Street közelében
Irodai órák: 10-töl 12-ig. *2-tÖl 4:lg
és 7-töl 8-ig.
BESZÉLEK MAGYAROL

ból ezek a kitünew

EURÓPA GAZDAG
TERMŐFÖLDJEIRŐL

oly

268 EAST FEDERAL STREET

4

Rózsák

»

10 S. Phelps Street
Main 21741—Automatic 6966

van

Telefonok:
Automatic: 4469—Bell, Main: 264

Specialist*

:
PEERLESS MOSÓGÉP
Kitűnően mos, igen olcsó. Régi ára $274$
Mai ára $22.00

KA06 .TO MSAftUP*

,-lr - ^
J

és

v

m
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Gyémántok, órák és ékszerek.

Eeért

Aa Érié állomással ftzemtwft

B R O W N

FÉRFIAK RAJAIBA#

33 E. FEDERAL STREET

APPEL

ÁCS, ESZTERGÁLYOS, KŐ
UTCAKÖVEZŐ ANYAGOT kaptat.

^

111 WEST FEDERAL STREET

>\A ^

c. T.

mérsékelt

D R

United States sebész.

LÉftXAJTÓK, ABLAKOK, KOFFEREK, KÉZITÁSKÁK, KÁLYHÁK, JÉGSZEKRÉ
NYEK, KONYHAFELSZERELÉSEK, ASZTALOK MINDEN FAJTÁBAN
-i w 11
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ÓLÖAL !;ÍÍ

0ÜOVO8Í BEJELENTÉS

KNIGHTS OF COLUMBUS BLDG.

f

HA NINGÖ M'p'BLÉOiJöyiiivS^ZSit VKteaWtAP**'-

&•;' c

Elsőrendű

Nálunk mindenféle

Mi n^m Jiirdetiink olyasvalamit, amit nem teíjesitunk. Meghívjuk, lá
togasson meg és tekintse.mcg a mi szöveteinket. Hasonlítsa össze árainkat
mások almival és a^tán Ítéljen maga,

• , ff-

ElváUal mindenféle peres ügyeket

3

a Spring Common hid tégén

OLY SZABÁSZOK ÁiTAfe, AKIK 18MKKIK MÍSSTERSÉGÜKJ3T

-fc

RIGALSZKY ÉS ZAJA0
820 South Avenue
MA feYAR S Z A B Ó K

TESTÉRE SZABVÁ

'

AMERIKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD

"J36

*

• *
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Dr. Pesseniehier A.

v^ ;-

503 MAHONING AVENUE

Öltönyök és Felöltők
MÉRTÉK UTÁN KÉSZÍTVE

-*

i
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MAHONING HARDWARE CO.

11 West Federal Street

"

YOUNGSTOWNI ŐRAKÓRHÁZ
31 W. Cor.imerce Street
Szemben nz Erie állomással.
. A legjobb órák, ékszerek és
órujavitás. A tulajdonos magyar.

VTBÁM KEKESZTELO

NATIONAL TAILORS

'

É - Üzlet-cimek = É

Niles, Warren
Girard és környéke

H| többe.

aaa M

Ajtó 206.

|
VAN, hoaa gyógy- i

A OBVOSI RECEPTJE
szertaramba, hol lelkiismeretesén lesí kiszól-

«Ui

LűÉí«fcíiÉÍL«*l*iéiS**letidhé&

kedett. Az összes gummigyárak
megnagyobbított gyártelepen* ma
gasabb munkáslétszámmal igye
keznek az idei magas keresletnek
megfelelni.

Épen ilyen csoda számba * "
Megy Junksztán városába',
lía az ember reá talál
Egy lakható lakásra.

f ••* *",-"" ' •.'.

:

AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP

Hdi Krónika^
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