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East Youngstown

a.

Political Advertisement

m

PETŐFI QYÜLÍa

Rígmuaokba szedte: Ex.

"Felkérem a Petőfi Sándor egy
(Áz alábbi "Króniká^" az isme
let tagjait, hogy a vasárnap délil
retlen iró levélben küldte be
után 2 órakor megtartandó reu->
$ekünk.)i .?
'
des havi gyűlésre minél nagyobb
Engedje még, szerkésztfi iifr !
számban jelenjenek meg a CrowHogy már én is szóljak, ; .,
féle hallban.
Hogy elmondjam a hőseit
Tomori István, elnök.
Youngstown, Ohion'ak.
HAZAVÁNDORLÓK KÜLÖNÖS
Mind hősök ők, mind férfiak,
FIGYELMÉBE AJÁNLVA
No meg két hölgyecske,
Kik repültek jobbra-balra,
Kérem aZ ó-hazába váJidorló
Akár csak egy . . . fecske!
honfitársakat, hogy hazai csiz
máikat rendeljék meg vnálam.
Node vegyük szépen sorb*
Kitűnő csizmákat és cipőket ké
S mondjuk el, mit láttunk.
szíteti mérték {után a legponto
Oh, ha csak rá gondolunk is,
sabban
és a leg jutányosabb áron.
Borsódzik a hátunk,
Javitásokat
elvégzem, mig ön vá
A "Menyus"-ról szól anQtfl,.
rakozik.
Ha
azt akarja, ugy
Mert hisz őtet leste
• t|
Két szép harcsa - mult szombaton. házhoz is megyek, ha telefonál ér
tem és ott veszek mértéket. Mind
Reggel, délbe', este . . .
ezt megkaphatja a "liberty Shoe
Jó dolga volt a "Menyu6,,-n§Í!C
Repairing Co."-nál. Cím: 1112
Szombaton egész nap,
South avenue. Telefon: Auto 5B68.
Mert azt hitte szegény feje,
szám.
Bernjén Lajos,
Hogy reá süt a nap.
Isten tudja, hogy és miként,
tulajdonosDe fogott két harcsát,
RABLÓGYILKOS MERÉNTTLET ÉS
Egy alacsony, jól elhizott,
ÖNGYILKOSSÁG
S egy nagyszemü harcsát.

lllllllllllll

Autóba tette be őket
S vitte a szabadba,
Oh, ha az auto most egy
Árokba szaladna!
De az egyenruhás legény
Nagyon jól kormányzott,
1
Noha az ő s?ive is a
Harcsákra pályázott . * •

Persze szegény Gabi mérges,
A dolog őt bántja,
Hogy a két szép kövér barcsit
A Menyussal látja.
Hej csak az én gyémái)t gyürüiu ÖNGYILKOS HIVATALNOKLEÁNY
Ne volna zálogba'!
Győrből jelentik: Éjei fél tizen
Mondja Gabi: a két harcsa
két
órakor a rábaparti rakodó
Bejönne hálómba.
partnál egymásután két lövés
Én csak jót ne vetekéazon,
dördült el. A rakodópart éjjeli
Hogy a Gabi mérges,
őre és a Rábahidnál álló őrszemek
Mert tudom, hogy a reménye
csakhamur a lövés irányába siet
Hiába oly vérmes,
tek, ahol egy jól öltözött élettelen
Szegény legény s hozzá kopasz,
urileány hullájára akadtak. A
A harcsáknak, sem kell,
kiszállott rendőri bizottság meg
Ne törd magad jó Gabikám,
állapította, hogy az öngyilkos le
Szived ne szeressen . . .
. . - * > ány Pfeiffer Rózsika 22 éves gyá
ri hivaalnoknő. A halott zsebében
Lásd Vilinek sokkal nagyobb
négy postai feladóvevényt talál
Az ő szerencséje,
tak,
a melyekkel minden valószí
Utána úsznak a harcsák.
nűség
szerint búcsúleveleit adta
Mert van . . . pénzecskéje
fel.
A
vizsgálóbíró elrendelte á
ő már levelet is kapottí
négy
ajánlott
küldemény azon
Szerelmeset, szépet.
nali
lefoglalását,
mert valószínű,
De zsebébe' felejtette
hogy
azok
tartalmából
kider&hafcŐ
S neje bele nézett .,.
lesz az öngyilkosság oka is^
Szegény Vili nem is se
Mi vár ősz fejedre,
SZÁZEZER KORONÁS LÓLOPÁS
A Jehova legyen bajban
Molnár Dénes földmives Pozso»
A segítségedre* . .
nyi-ut
10. számú istálójából éj
Lásd Gabikám, mégis csak Jobb
szaka ellopták százezer koronát
Adósságban csúszni,
érő két j>ejlováfc.&iers8áift*U ««
Akkor nem fognak a harcsák
kocsiját.
^
Te utánad úszni .. <
S ha mégis utánuk szaladsz,
Rúgjon meg a kánya,
De megsúgom: egy harcsánüjt
Van már két nagy lánya . . •
Kár lenne a gyémánt gyüru$
Reá pazarolni,
Hadd inkább a zálogházba'
S menj szépen
. aludni.

HAROLD H.
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a magyarság által jól lamsrt orvos
visszatért a katonai szolgálatból és
ismét átvette végi orvosi irodájá
nak vezetését.

jelenlegi

279 East Federal Street

Prosecuting Attorney
(megyei ügyész)

BETEGSÉGEKET
GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ
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vasutsát

A

ELADÓ STRUTHERSBEN
5 szobás ház, telek nagysága
50x150 láb, gáz és viz.
Ára $3200
A Sharon Line-on, Stop 25
2 telek, 30x120 láb. $200
Bővebbet ezen a -cimen:

» G. R. HEADRICH
153 West Chalmers ave.
4M

New York, N. Y.

FI#
kerestetik azonnali felvételre a
Megváltó gyógyszertárba, 15
Spring Common, Filsinger Aurél
gyógyszertár tulajdonosnál.
ELADÓ
egy friss tehén borjával vagy a
nélkül. Ugyanott 3 szoba az eme
leten bérbe adó kis családnak
vagy magános embereknek. Cini:
47 Montgomery avenwe. r

rnátmm

Dr. Pesseniehaer A.
A MERTKAI ÉS HAZAI ÜGYVÉD
KNIGHTS OF COLUMBUS BLDGh
A könponti tűzoltó laktanya mellett
Telefon: Automatic 74459

a.& cs?:aa^ínEisr^^^

Aü Summer Footwear

j i

Í COST LESS ALWAYS AT BOOR'S

3

LADIES' LOW SHOE PRICED SMASHED
$8.00 to $12.00 Oxfords, Low Shoes Worth Up To
$g.90
Pumps and
$C.90 $10,00
at ' • .• :« ¥ • •»
•
Ties » « .. . . w
LADIES' $4.00
WHITE PUMPS
& OXFORDS

MEN'S $10 TO $12 SHOES
AND OXFORDS
f -t t,

$2.90

Congresszusi
képviselője

High and Low
Heels, N e w
Summer
styles. All
sizes.

v tását

á
Ú

amikor ismét pályázik ^

Képviselőségre

M
'A

ddies' canvas, white, one-strap,
íow heel Pumps, white soles and
heels. •Sizes 2J4 to
AC
7. $3.00 values at.... V IbÖw
Clean-up of
short lots of Boys'
and Girls' Shoes,
mostly all sizes

'é

A REPUBLIKÁNUS ?•
TICKETEN v N .

<98c

Tennis Slippers
and Barefoot San
dals for boys and
girls

9*e

>',1 r

Work Shoes

$3.95

Women's kid, one-strap Slip
pers, turned
and rubber
heels. Real
M 4C
comforts ...
.. Milv
Children's

Men's Shoes, tan, English but
ton and bluehér siles, kid and
calf leathers,
Ml All
welt soles
00»wW

White C a n v a s
Shoes, all si^es up
to large 2

Brown Scuffer
Oxfords,
heavy
leather soles, all
sizes to 2

Boys' Shoes,
come in brown
and black leather,
English and. but
ton, sizes to 5#

S1.69

SMS

S2.44

C h i l d r e n 's

Brown Canvas
Outing Shoes
with heavy rubber
soles, all sizes
to 2
*-J->

SIM

«

Cooper eddig két djrfüsőSi
át képviselte a 19-ik kerü
letet. Kéri, hogy válasszák
meg lijból.

1139 West
Federal St.

Federal
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Ajtó 806.
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Elvállal mindenféle peTes ügyeket

^ SHOES, OXFORDS, PUMPS, TIES AND SANDALS

%Jik ^

: v"-s

megvív

Hunt the town over, if you like, you'll always find that

kerület

y > '

*

Jönnie.
jvk.

if=@ 111 ®=

" A Grand Clean-up Of

i

, ^. peresünk .
Jo fijetós mellett

^

ft. magyarok részére legalkalÁasabb hajókra. Permit nem
kell többé, csak Írjon levelet
te küldjön előleget a hajó
jegyre és mi aztán értesítjük,
hogy mikor kell New Yorkba

OUT THEY M1IST 60!

AZ AUGUSZTUS 10-ÉN
MEGTARTANDÓ.
ELŐVÁLASZTÁSOKON,

nyomdájibu
390.332 W. FEDZKAL
STREET
Yoiingstowa, Ohio

133 Second Avenue

K'STE'KmSk a.
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Amerikái x
Magyar ^ Hírlap

telekkönyvi hiteles másolatok,
árvaszéki ügyek lelkiismere
tes, szakszerű elintézése. Buda
pesti irodánk ügyfeleinek kész
séggel áll rendelkezésére hozzá
tartozói felkutatásában.
írja
meg pontosan milyen ügyet in
tézzünk cl.

Semi-Annual Clearance
Sale of Summer Shoes

^

Most pedig a sze?keMt$ői
Bocsánatot kérek,
;
Majd jövőre újra irok,
; *
Hogyha reá érek,
Mert még sok újságot Juáok *
S ha mind elmondat-J|s *
Attól félek, hogy egy napof 7,
Elverne az anyám * * •
£
i • V
• * '-fr v
A»az, hogy a felesegen^ - f
,
Mert anyám nincs nekem.
Meghalt szegény még mielőtt
Megszülettem légyen. •,
„
De
a
feleségem
az
él,
,
°
t» 'sje'J C . / 4T
Él nz Istenadta,
sálért nevem
Ú, .
Hogy; ne ^o«zon bajb^ i > t

V

DR. R. A. DALBEY

Hajójegyek

KISS EMIL, Bankár

U

A kereskedelmi minisztérium*,
hoz ^rkezett jelentések szerint
Texas állam ez év első három hó kéri a magyar származású
napjában 18,302,745 hordó olajat szavazó polgárok tájnogg?*
termelt.

v

3C
3G
Jól jegyezze meg ezt a cimet minden
honfitársunk •
<« * -

óhazai ügyek

Magyarország minden részébe
gyorsan, pontosan és teljes fe
lelősség mellett. A legalacsfl)?*
nyabb napi árfolyam melleti.
Budapesti irodánk utján a leg
rövidebb idő alatt beszerezzük
as eredeti
nyugtát és l
bankkönyvet.

;

nr

Pénzküldés

AZ AtfniSZTUS 10-ÍN

•

Mindkettő nagy városból jött
E füstös Youngstownba,
Mert gondolták, hogy gavallér
Lesz itt gomba-módra,
És nem csalódtak a harcsák,
Van halacska szépen,
Háló nélkül fogják
Utón éé útfélen . . v

I'

k

fi--??

VIII. Kerepesi-ut 1. szám.
A hazautazó magyarok
rendelkezésére áll.

%

Az egyik bécsi szállodában eg^
asszony rablógyilkosságot kisérelt kéri az ön támogatását,
egy ékszerész ellen, majd öngyil hogy újból elnyerje a jelölt
kosságot követett el. Az asszony
séget
újsághirdetés utján a szállóba|
csalta Fantó magyar! ékszerészt^
az'?al az ürügygyei, hogy száz
MEGTARTANDÓ
húszezer koroná értékű gyöngy
ELŐVÁLASZTÁSOKON
sort akar eladni. A szálló szobád
A REPUBLIKÁNUS
ban az ékszerészt egy pohár sör-';
re! kinálta meg, de az ékszerés|
TICKETEN
visszautasította azzal a megjegy^
zéssel, hogy délelőtt nem iszik
Eddigi munkám minden
szeszes italt. Az asszony akkor
esetre
fejogosit arra; hogy
az asztalon levő virágokat a föld
re sodorta ^s amikor Fantó leha kérjem Mahoning megye vá
jolt, hogy felemelje őket, a sörös lasztóinak pártolását.
üveggel hatalmas ütéseket mért
rá, amelyek csaknem elkábították.
Elvem: 14Egyforma igaz
Az ékszerész segítségért kiáltott ság mindenkinek. Gazdag
és kitámolygott a szobából. Az
nak, szegénynek egyaránt."
asszony erre kéksavat ivott és va
ló? zinü, hpgy ugyanezt öntött a
sörbe is, amelylvel az ékszerészt
kinálta. Mire a szobába behatol
tak, az asszony már halott volt.
Útlevelet találtak nála, amely sze
rint Russbacher JJraának hívják
és gráci illetőségűi ,

Olykor-olykor visszanézítt
S szive nagyot dobbant, ,
Mikor látta, hogy "Menyus"
Ugy ül, mint egy rokkant,
A ki Szibériából jött
Láb és kezek nélkül.
Nem csoda! hisz két Harcsával
Ment szegény ész nélkül ..«
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5. OLDAL

BUDAPESTI, IRODÁNK
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AMERIKAI MAGYAR HIKL4P

1920 JULIUS 22,
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