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Heti Krónika.
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—- Mit nevet, miszter! —* kérdi
FELESÉGET
as uj kántor. •
,
keres
állandó jó munkával
T-* Már csak ne vegye rossz né biró 38 évea róm. kath. vallású
ven kántor ur, de maga ugy mu özvegy ember, aki hazai asztalos.
tat, mintha egy jó öblös hordón, Megismerkedne házasság céljálovagolna, — feleli a kövés szalo- gyermektelen nővel, aki esetleg
nos..
.
az óhazába is visszatérne vele,
— Magán még meglátszik, hogy* hogy ott gondos anyja legyen két
nem egy öblös hordót lenyelt már árva leánykámnak, az egyik 10,
az életébf n,
vág ja vlpza a kán a másik 12 éves. Kevés hozomány
tor. ..
megkívántatik. Nekem az óhazá
Ugyanméf á szerencsétlen kül ban házam és kis birtokom is van.
sejű kántorral esett meg egy má Ajánlatokat "Szorgalmas" jeligé
sik magyar plézeti, ahol pályázat re, c. o. Ress Bros., 3418 Wilson
volt kiirva a kántori állásra, hogy áve.. East Youngstown, 0., kérek.
miután a pályázók megjelentek .(5—12—19)
az egyházközség előtt, sőt próbát
is énekeltek, nem ő rá esett a választás^aminek főleg a karika lá
ELADÓ STRUTHERSBEN
bai és egész külső ínegj^lenésty
szobás ház, telek nagysága
voltak az okai.
50x150 láb, gáz és vi*.
— Aztán miért nem engem vá
x
Ára $3200
lasztottak! — kérdi a szerencsét
A Sharon Line-on, Stop 25
len az egyik trösztitől.
2 telek, 30x120 láb. $200
.— Hát instálom, — nyögi ki za
Bővebbet ezen a cimen:
varodottan, de ékesen a jámbor
G. R. HEADRICH
tröszti — a kántor ur termete
3
nem felelt meg a nép hangulatá
lg West Chalmers ave:
nak.

(Political Advertisement)
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MEGELÉGEDETT A BÉBI?
1

tea sir, az sokszor azért van, mert
viszket a bőre. A bébi bőrének száraz> fiak kell lennie, mert ha nem az, akJfeor pállik és más bőrellenességek

támadnak

' Kerülje ezt a bajt. Használja b5ven
a Colgate's Talcumot fürösztés után s
napközben is, hogy a bőr sima marad
jon. Ez a puder antiszeptikus s gyen
gén illatositva van.
Nők Colgate's Talcumot élvezetesnek
találják öltözködésnél, férfiak pedig
tiüsitőnek borotválkozás után. Hasz
nálja bármikor, melegidőben, ha iz
zadtságtól kényelmetlenül ém magái.

BANKUTALVÁNYOKAT

a legmegbízhatóbb ó-hazai bankokra kiállítunk.
Gondoljon családjára, most segítse őket, használja ki M likaimat,
mig a korona árfolyama alacsony.

/

as d-kfus&ba vagy az ó-hazából ide a legkitűnőbb hajókon, a tinaságok
eredeti árai mellett adunk flt
Utasainkat New Yorkba ssemélyesen
kisérjük.
.*
Hozassa ki családját most az ő-hasábőL. ;A kihozatalhos szükséges
okmányokat elkészítjük.
'

KÖZJEGYZŐI OKIRATOKAT

-1

Kérje Colgate's Talcum-ot
megszokott iizi etében.

szakszerűen állítunk ki és a konzuli hitelesítéseket beszerezzük. *
Mindenféle ügyeiben forduljon hozzánk teljes bizalommal és győ
ződjék meg közismert becsületes kiszolgálásunkról.

I

Bt könyvbeskét akar, aaiy megmondia, hogyan
etesse és gondossá a bébijét, irjoa s mellékeljen
10 centet ''Colgate's Baby Book" küldésére.
Colgate * Oo«
Wmkhf

Loschitzer & Engel

PÉNZKÍÍLDÉSI. HAJÓJEGY- ÉS JOGÜGYI IRODÁJA
330 WEST FEDERAL STREET
YOUNGSTOWN, 0.
4

COLGATE'S
• TACC POWDER •

a.

—és nem állitások.

ILLER TEREKET azért használják, mert szolgálatképe
sek és tényleg bebizonyították a legnehezebb körülmé
nyek és a legerősebb használat dacára. Nemcsak egyne
hány esetben, de mindig egyforma szolgálatot nyújtottak a Mii*
ler kerekek. Hasonló körülmények között egyforma ideig tar
tanak.. Mind többet szolgál, mint a mértföld garancia.

»

•'••'•.

'

MAGYARORSZÁG vagy CSECHOSLOVAKIA bármely részébe,
teljes felelősség mellett, a legolcsóbb napi árfolyam szerint továbbítunk.

HAJÓJEGYEKET

,'

A

PÉNZKÜLDEMÉNYEKET

\

(Political Advertisement)
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Villany itten, villany ottan,
Villany arra-erre,
Villanyt látok, hogyha j4r#k
JVIostan akármerre!
Villanytól szikrázik s;zep;em,
Villanyos járásom,
De azért a villany számlát
Nem szívesen látom t -

a ki őket a kongresszusban képvi
selni fpgja*
Nekünk vaja egy jelöltünk H.
D. Cook személyében, a ki ezelőtt
Villany-história
Ashtabula város polgármestere
volt. Mr. Cook személyében olyan
Rigmusokba szedte: 0, Ké.
embert ismertünk meg, a ki min
Adjon Isten, szerkesztő ur,
dig a nép érdekéért dolgozott,
Villanyos jó napot,
mindig a legnagyobb megelégeHat dollár és nyolcvan e
sünket és köszönetünket érdemel
Hogy eztán villany
Követelnek tőlem,
te ki, a mig két izben Ashtabula
7
Emeljen kalapot}
De bizony én nem fizetek?'*
város
polgármestere volt és mint
Nyomják ki belőlem!
Villanyos legyen a lépte,
városi
tanácsos tiz évig szolgálta
Azt a villanyos mindenit
*cjKo meg a járása, v
a
legnagyobb
hűséggel és tudással
Ennek a viágnak:
És ne legyen a szivének
a várost. Legyen szives becses
A hol Villanyos alapon
Villany furdaláfttt
lapja utján ezt a tényt a Mahon
A nyakamra hágnak!
ing megyei magyar ajkú amerikai
Mert én, kedves sze
De azért ne mondják rólafii,
polgárok szives tudomására hozni
Cudarul megjártam,
Hogy izgága vagyok,
és tudassa kérem azt is, ha Mr.
A mikor a villanyszámlát
Azért, hogy hát fizethessek,
Cook meg lesz választva mint
v
Minap megtaláltam.
Ajánlatot adok;:
kongresszman, ^kkor ö minden
Csak hat dollár nyolcvan centet Az volna tehát !ea ügyben
tudását és idejét választói érde
Követelnek tőiéin, —
A jámbor kérésem :
keinek jogos megvédésére fogja
Azt hiszik tán, hogy a villanj*. Emeljék villanyerővel
fordítani.
Csak ugy száll belőlem t
Fel a fizetésemé
Kiv^ó tisztelettel
i .1
•• u
Nathaniel Barsky.
Elmentem hát az officra,
A MAGYARAJKU VÁLASZTÓJoseph Krohngold.
Hogy ott kitaláljam,"
Hogy esetleg vájjon nincf^n POLGÁROK FIGYELMÉBE
A fentebbi ajánló levelet két
Villany trobli nálam t
,
Tudvalevő dolog, hogy augusz Magyarországon született ameri
> Azt mondta ott egy szép görli:
tus 10-én lesznek az előválasztá kai polgár, tehát két honfitársunk
''Aj ken helped, mister,"
És azután rám mosolygott, ' "*•? sok Ohio államban, a mikor az irta. Mindketten éyek hosszú
'flllftmi tisztviselőket, mint pl.: sora óta ismerik Mr. Cookot és ha
Mint egy villany sziszterl
kormányzó,* kongressmán, is fog nem ismernék a nép érdekeiért
No, de kéreip, mondtam neki,
ják többek között kijelölni a vá küzdő derék embernek, akkor nprn
Én ártatlan vagyok,
lasztó polgárok.
Ekkor fog is ajánlották volna őt. Épen azért
A szobámban egész «Bte
ugyanis eldőlni, hogy a republi mi is arra kérjük a magyar szár
Csak egy villany rgyog4
kánus és a demokrata ' tieketen mazású választó polgárokat, hogy
Az evésnél, az ivásnál
kik nyerik el a jelöltetést.
az agusztus 10-iki előválasztáson
Villanyt nem Használok,
<• *A republikánus tieketen az Ash a kongresszman jelöltek között
Sőt amikor dohányozom,
tabula^, ö.-ban lakó H. D. Cook is H. D. Cook neve elé tegyék a ke
Nem Villanyt pipálok!
pályázik a jelenlegi kongressman- resztet. v
• 5
nel, Cooperrel, szemben. Erre
Villány vasalóm az iiincseij,
vonatkozólag az alábbi levelet
Villany gép sincs nálam,
H U M O R .
kaptuk, a melyet olvasóink siives
Villanymentes, hogyha köpök,
figyelmébe ajánlva, szó szerint az
— Bocsánat — a nyálam!
Megfelelt neki.
alábbiakban leközlünk:
Villany mosógépem sincs W|,
A helység kövér szalonosa ugy
Nincs villany viktrolám ,
The United Printing Coöipany nevetett, hogy a hasát fogta, ami
Hát hat dollár nyolcvan centet
Youngstown, O.
kor meglátta az uj kántort, akinek
Miért sóznak én reám t
Az Anterikaii Magyar ifiJ^plap
olyan karikalábai vannak, aminő
szerkesztőjének.
Eddig csak a nagy gond nyomott,
ket nem mindennap láthatni.
Igen tisztelt uram:
Most már a villany is, —
Az ember a nagy számláktól
A jövő kedden, azaz augusztus
Gyakran elillan is!
10-én lesznek az előválasztások
De én, látja, megjelentem,
A 19. kerület választói, a melyhez
^Vhát nem illanok,
Mahoning megye is tartozik, ezen
"ifiért már agyon nyomorítnak
a napon fogják kiválasztani v.zt
- A kutya villanyok!
a jelöltet a republikánus tieketen,
*

í • •> V
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" Che Kitchen Cabinet that saves miles of steps

MIÉRT LETT BIZNESZÜNK OLY NAGY?

Azért, mert egy megelégedett autó tulajdonos a másiknak
pzól. így lettünk mi nagyok. Hadd mutassuk meg önnek nellány itteni Miller tulajdonos mértföld rekordját. Beszélhet ve
lük személyesen. Jöjjön el és. mi tényekkel bizonyítunk..

Lukács András,

Select
a Hoosier

4

a Miller-gyártmányú Tire-k főraktára

Ohio következő Kormányzója
Qole \\í%fles jelölése a kormányzói tisztre tejesen megfelel 4
republikánus pártot jellemző érzületnek. Jelöltsége erőt ad az egész
republikánus listának. Szorgalmas életének története hasznos szol
gálatának tiszta bizonyítéka. Mint állami képviselő igen nagy szol
gálatokat tett és iparkodott adó reformokkal az állam általános jólétét biztosítani. Károm cikluson át a kongresszusban kitűnt tör
vényhozói képességével és hűségével, amelylyel a népet képviselte.
A világháborúban mint alezredes azok között volt,
szenvedtek
lés áHoztak. Ott volt, ahol harcoltak é$ ahol meghaltak jfcdemes,
f>átor > vetője volt bátor embereknek odaát, az Amerikai Expedíciós
Hadseregben. Ennél jobb erkölcsi bizonyítványt nem állíthatunk kt.
JSzekért az okokért és másokért a Commercial Tribune melegen
ajánlja Ralph D. Cole-t mint a republikánusok kormányzó jelöltjét
1 választópolgárok figyelmébe, öt tartjuk erre az állásra a legal*
calmasabb férfinek. í :
•!
'-/V ,
i''
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Előválasztások
AUGUSZTUS 10-ÉW
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1732 WILSON AVENUE
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Repair Material*.
Made of genuine
tfre stockUpoddr.

s.
*
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YOUNGSTOWN, OHIO
mérnmn

kormányzónak.
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Minden a
kezeügyében
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iJEB és eier konyhába® szerzett tapasztalatol:
lilapján készült a Hoosier. Élelmiszerek, edény«k m konyha szei'&eániok mind keaeügyér*
esnek. *
J\
... * Leülhet a Hoosieir s' ^mas, tiszta munka lapja
és minden, amir^
, "ége van, előtte íeks^ik^
/ mindent elér gyors*
^Ssan és könnyen.
$4* azt jelenj , nevesebb időt tölt a kony
hában és ráérj y
htfSpotw
^ van a konyháVS^; : ;; J/
/ ^
, _ Miért nejn^.
/zzánk, hogy jnegmii^ Wuk ön-

The MicWgan Fumiture Qq,
220.SX2 SAST FXS£BJU. STREET
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