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1920 SZEPTEMBEE 30

25 éves magánhivatalnok, aki ala mely minket kivétel nélkül egye dig, ha kultúrharcra kerül a* sor,
csony termetű, himlőhelyes, borot síteni fog: az egyháziakat az egy a cseh állam legkevesebb ötven
vált areu és állandóan kalap nél ház, a polgárokat pedig a tulaj esztendőre lesz visszavetve a fej-;
A görög katholikus egyháa papkül jár, Nagy Károly 27 éves fog donjog védelmére. És ebben a lődésében és a romlás szélére jut.
lakot vásárol a kösei jMbe*.
Eigmusokba szedte: Ű„ KI.
lalkozásnélküli, középmagas, bar harcban nem a* cseheké lesz a bo
na hajú, borotvált arcú, azelőtt rostyán. A mi nemzetünknek is
Nagyfontosságú
gyűlése
volt
Regisztráltai napok:
Napsütéssel köszöntött be
szintén magánhivatalnok volt, Ara vannak ügyei, melyekhez büntet Bseptembcr 30., oktfiber 7., 10. fe H
jftz
elmúlt
vasárnap
a
Szent
A "vén asszonyok nyara",
ÉEGISZTRÁUQN1
György magyar görög kafhoVikus nyosi Sándor 27 éves, feltűnően l e n ü l s e n k i s o m n y ú l h a t . M á r p e 
'Azért mégis az embernek
magas,
sovány,
foglalkozásnélküli
egyháznak Suba Ernő plepános
A hideggel lesz baja.
és Salávik Béla 2& éves nyomdász,
elnöklete alatt.
i
•
Csalóka őszi időben
a
ki középmagas, szőke hajú, so
CUNARB1 LI1TB
w
A gyűlés tárgyál^ a plébános
Peregnek a levelek,
:í
ilakásául szolgáló ház megvétele vány, borotvált arcu. Megállapí
És a meleg dacára is
totta
a
nyomozás
azt
is,
hogy
a
lo
képezte. A közgyűlés örömmel
Fáznak a jó emberek!
vette tudomásul hogy a temploin, pást Nagy és Szlávik követte el,
Hogy mért fáznak? ne . kérdezze közelében van egy teljesen meg mig a másik kettő a moziban tar
GYOBSHAJÓ INDUL OKTÓBER 12 ÉN
Szerkesztő ur én tőlem,
felelő ház, és nyomban elhatároz totta a házvezetőnőt. Mind a
Mert ha én iha szénné válnék*
ta, hogy a szóbanforgó házat négy tettes Budapestről megszö
.Vagyon lenne belőlem!
megvásárolja. Néhány perc alatt kök A rendőrség most keresi
Azért fáznak, mert nincs szenük együtt volt 1500 dollár, aníit a őket.
Pedig messze van a tél,
lelkes hitközségi tagok mint ka
A FELVIDÉK NÉJ?E HASCOV
Mikor jó borocska melett
matmentes kölcsönt adtak az egy
HAMBURGBA
$129.00
HIRDET A CSEHEK ALLEN
A szenes kályha zenél!
háznak. A következő vasárnap
DANZIGBA
135.00
pedig
előreláthatólag
még
egy
Turócszentmártonból
jelentik:
és $5.00 hadi adó
Gázt azt kaphat megfulásig,
Villany számla is akad,
' szer ennyi fog összejönni és igy a A tót néppárt hivatalos lapja leg
Kordul,jen
kir'kfixrloli'bi rHWRP hajőiigvnökíiöz
láz megvétele biztosítva van. A utóbbi száma "Memento" cimmel
De a szén? az Isten tudja
közgyűlés
választott
egy
ház
vá
hosszú cikket közöl, amelyben
Veszt Wirzsinában maradj
sárló
bizottságot,
a
mely
dr.
Pesvégsőkig menő harccal fenyegeti
KIAI>6
így hát. szén nélkül telelünk
4 TEHÉN"
senlehner
Antal
ügyvéd
közben
meg
a cseheket, ha tovább is foly éfodé. Cim : Zsoldos István, 925
És hogy testünk $e fázzon,
Borbély üzletnek alkalmas, 7 év
járásával már le is foglalta a há- tatják a vallásüldözést. ""Abban
Gondoskodjunk ré^indzsekrol
Bentley ave., Youngstown, O.
óta
jó forgalmú hely a Salt Spring
7a,t,.a melyet a bizottság teljesen az órában — mondja a cikk, —
Mit a gyomrunkba rázzunk.
Road
és Waverly sarkon, 1033.
LEÁNYT
^megfelelőnek talált.
amelyben a napirendre tűzik a
sz.,
a
Carnegie nagy office-szal
Ha a város nem ad szenet,
1
kölcsönt adók névsorát a* prágai parlamentben az egyház álfelánctt házimunkára keres Dr.
Adunk mi majd meleget
|Ssszeg feltüntetésével lapunk kö nak az államtól való elválasztá KL A. Bonhard, 137 East Delason símben, október l-re kiadó. Ér
That ki-ki rézindzseket
vetkező számában fogjuk felso sáról szóló indítványt, megüzen avenue. Kell, hogy valamit ango tekezni lehet Biró Márton háztu
lajdonosnál helyben.
Kicsit is meg eleget.
rolni. Tekintettel arra, hogy a jük a cseheknek az igazi harcot, lul is értsen.
'
A fő áz, hogy jól 'bafütsünk
"ház Vétele az egyház életében fon
Híjr'mlír a :város nem füt,
tos szerepet játszik, ez uton is
Mert a télen c£ak meleg kelt,
ajánljuk a görög katholikus ol
Nem pediglen á mi hüt! \ i ,
vasóinknak hogy a következő
' . >•: i. vasárnap menjenek el a délelőtt
Egész bele melegedtem, ,
i. •:
10 órakor kezdődő misére, hogy
Pedig nincsen még szenem,.
\
aünak
végzetével meghalgathasEzért a szénhiány vádjá| 4'; ? j
""fiák Suba Ernő plébános jelenté
A szárazokra kenem!
sét a ház vétele, megvásárlása és
Ki az italt eltiltotta
a befolyt pénzek tárgyában.
Az a szént sem szereti:
Itt emiitjük meg azt is, hogy
Petiig a szén és ital
az egyik előző hitközségi gyűlés
Vfenr szefwiesém a nagyérdemű közteé£ ftátfomásáta hoz
A tés&fc, melegíti!
határozata értelmében a ház vá
ni,
hogy
visszatértem az Egyesült Államok hadseregének szol*
A ki nem hisz a szavairniíÉlt
sárlási alaphoz a* családosok 25
y . !• i <j
gálatából és ismét megnyitottam orvosi rendelőmet a . . . . .»
Sohse használjon feziéífiít^. ;
dollár és a maganosok 15 dollár
A szájából ne jöjjön más
* régi:
adómánynyal járulnak. Ezen öszCsak viz-izü lehelet!
szeget Suba Ernő plébános sze
És ha mégis fázni talál
mélyesen kollektálja be a hivekFütsön neki: W. J. Brájn^
1ö1r a kiknek meglátogatását a
Na és ha meg talál fagyni
Sharon, Pa., State és
közelmúltban igen szép credYoungstown, Ohio
Nekem bizony "neve májn".
ménynyel kezdte meg.
19 North Phelps St.
Dock Street sarkán
teöfáff mfriftfig a közönség szolgálatára állok és . ugysmngy
Most vasárnap a mise után E"nMi valahogy majd kihuzzuk
fogom kezelni betegeimet mint az utóbbi 20 év alatt amióta csak
gel magyar fényképész lefényké
A szenetlen rossz telet,
pezi a templomot és az elöljáró
J|Touiigstownban vagyok. Irodám a legmodernebb villanyos gé
Védekezünk belső uton,—•
kat. Jöjjünk el minnéél többen!
pekkel van feliszerelve. A betegeket legjobb tudásom szerint
Ugy a hogyan csak lehet.
Dideregjen a ki rá ér
kezelem és részesülnek abban az előnyben amelyet nékem 20
VÉORE ''TŰZ6RPŐHADNA<*Y '
Például a szenesek.
évi hosszú tapasztalatom szerzeit. Ügy orvosi mint sebészi eMeg a szénnel foglalkozó
ietekben
rendelkezésükre állok.
Takács Mária házvezetőnő, aki
Kiváló üzletesefe.
a Báthory-utca 1,9. számú házban
IRODÁMBAK MEGTAL 4LHAT MINDEN NAP.
Miért fázzunk mi ő helyettük! van alkalmazásban, megismerke
Hiszen annak célja nincs,—
dett négy fiatalemberrel, a kik
Igaz, hogy a szén manapság:
mind a négyen tüzérfőhadnagyok
Valósággal drága kincs.
nak mondották magukat. Ezekkel
Ők fűtés nélkül is fáznak
egyizben a Simplon-kávéházban
A törvény szigorától
találkozott és ott a társaság egyik
Meg a szén magas árának
tagja kilopta a leány zsebéből la
Szédítő mámorától!
kása kulcsát. Ketten elmentek
azután vele a Kert-moziba, a má- í
No és a míg a szén körül
sík kettői pedig a kulcscsal kinyi- '
Nagyban folyik a vita,
tott'a a lakást és onnan Takács
Befűt nekünk egy nótálfifcí
Máriának 12,500 koronáját és
A szépséges- Anita!
/
munkaadójának
több holmiját, a
Azt dalolja: "Melegem Yí*
melyet
három
csomagban
vittek I
Pedig nem is fűtenek
el;
ellopták.
Hogy
mi
volt
a cso
Valahol ott Buffaloban
magokban,
azt
megállapítani
nem
8 EAST FEDERAL STREET
STAMBAÜÖH BLÖG.
Igaz jíezsgőt hütenekl
lehetett, mert Takács Mária gaz
"Szenes ember, szenes legény
dája jelenleg Budapestről távol S
Szeíies kis lány egy se jó",
van. A nyomozás megállapította, j
•Mert a szénről sötét jóslást
hogy a tolvajok Horváth Tibor
Mondott el a csízió.
MECrBIZHATÓ CÜGOElr LÉPJEK ÖSSaBEÖTTeiS8B|t
Szénfekete sötét szemtol
Azonban mejeg támad,
Azért hajítom most sutba
T
A rigmusos pennámat!
?
Gyalog mehet a munkába ebből az otthonból a Britain
m STATE STREET, BOSTON, MASSfc*
... ff.il'
T
Streeten. Csak egy block a Poland Avenuetól. A háfc teljesen
modern
fürdőszoba kivételével.
;J
L
ÁRA CSAK $4100.00
igen méltányos első fiaetés a többi mint rent.
A SZŰZ MARIA ECTCUKI
Áz ár csak a gyora eliadás reményében ilyeű- olísaé.
GYŰLÉSE.

Heti Krónika

HITKÖZSÉGI GYÜXJFT

INTERNATIONAL BANK
G. V. HÁMORY

TOgaSSTOWl, 0.

S. S. ACQUIT ANIA

Theodor

Hamburg és Danzigba - Anglián át

fiam

MEGÉRKEZETT

3-ad osztályú jegy ára

Nagymennyiségű Betétkönyvet,
Hadikölcsön-Kötvényt, Nyugtát,
stbit hozott magával.

Ha akár hazai ügyekben
Családtagok kihozatala miatt
Vagy Hazautazás tekintetében

Hiteles felvilágosítási óhajt,

Forduljon Bankjaimhoz; '

Mert személyes tapasztalatok ut
ján szerzett tanácsokkal szol
gálhat

BEJELENTÉS

Theodor fiam,

aki szívesen fog felvilágosítást
adni bárkinek, aki őt irodánk
ban meglátogatja*

279 E. Federal Streeíi házban.

International Bank, G. V. Hamory

II

ZENN

FESTEKEI VARNISAf -

1

ECSETEI
UVEGE

a legjobbak a városban

ORVOS él SEBÉSZ

279 EAST FEDERAL STREET.

TAKARÍTSA MEG A
| villanyosVITELDÍJAT

t
f

East Youngstown

Tudatom a Szűz Mária egylet
összes tagjait, hogy a reánk kö
vetkező vasárnap, vagyis októ
ber hó 3-án gyűlésünk les* a
Crow-féle Hallban. Kérem a ta
gokat, hogy lehetőleg teljes szám
mai jelenjenek meg a gyűlésen,
mert fontos dolgok elintézéséről
lesz szó.
f
Tagtestvérí iWvözlettel:
Lukovsaky F&1* dtüflif

LÉGJÁRAT BERLIN É8
SAJT FRANCISCO KÖZÖTT
Akronból jelentik, hogy ottani ér?
<lekeltségek két óriási Super-Zepp«lin

The R P. Ikupben Realty Co.
IMitaiM Snring Hd|.
tetofimok Nfiún rtKő, Automatikus 77Í57

Lakás teléfónok

DE. E. A. DALBEY
» mumiÜ által Jói Ismert orvos
viosratfe* * katnofti
és
iMiiiét Átvette régi orvosi Jxo4áóá? -Knak veaetísét.'V
•

T

J

f" 40-ral biztosíthat

T
•

$ 75-ra! biztosíthat..

•v1 N-.v

10,000
20,00$

r.

^OO rai biztösithal

• •'

• •

100,00Í

lirát, márkád
leit vagy
skaroü&l

Hincs g«mmí kooktet, mert a biztMiték ae elővételi időszak végén mint előfizetés k«/
Mltetik.
^ "• ;
v Külttfe » pénfV a- rendeléssel és mi megküldjük önnek a kotraktnst asonn^ ^ -!v
'
Uj könyvecskénket, amely részletem leirja a külföldi valuta biraesst, asivesen mcykildjülfe
V HYITWM
'
1
'•
''' ' • ' *
*.
"
*ín

Amerikai Magyarok,!
MAGYAR KÖNYVEKET, AKAR
JtÁNYÖS, AKÁR SZÉPIRODALMI T
TALOMMAf. GYORSAN SZÁLLTÉ

WILLIAM R. FITZGERALD & COMPANY
*

Bécsi Magyar Kűnjó

Federal Street

Bell telefon: Tewal 4A17
léghajók, építése »ác- folyamaiban is

vissza

(SmEIOK EXCHANQ-B)

T
1

5765, Automatikus "5íW

A FITZGERALD & CO.

í
$ 1 S-évi rendes banktapasztalatra
I
Külföldi Valuták

•

/

Zenn Paint & Glass Co,

GyÓOVKE^L MINCWínWítJ
Wf*m

^

\ <Sh

70D*0»T0MHt
717^
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