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Heti Krónika. 
Rigmusokba szedte: 0. Ké. 

/Kegyelettel én résuyéttel 
Adózzunk elsősorban. 
A derék Horváth Dávidnak, 
A ki nyugszik a porban! 
Fájó szivvol búcsúztunk ol 
Temetésén ő tőle, 
De emlékét megőrizzük, T ? 

A inlf élöYik örökre. 

Nagy ürt hagyott maga után, 
'Mert ritka jó ember volt, 
Ragyogó, tiszta, szép nevén 
Nem volt soha még egy folt! 
Sokat tett az egyletéért, 
Szegényekért, árvákért, 
Es tengernyi munkájáért 
Soha nem számított bért. 

/ V7 

Szombat este Kossuthéknál 
Elkészül egy nagy verem, 
Hogy mindenki megnézhesse, 
Mi a "Cigány-szerelem 
Szende Béla társulata 
Fog közöttünk játszani, 

' És ha sokan látogatjuk, 
Nem fog bizony ártani. 

ftítffin'peái(? két mulatság 
Folytatja a sorrendet. 
East Youngtftánban Hamrok«hali-

ban ( 

Lapozzák a tánc-rendet. 
A Szent Tstván magyar egyház 
Rendez ott mulatságot, 
Les^ is ottan annyi táneös* 
A mennyit még nem látott. 

Ynngsztánbau a Kossuth Hallban 
Hétfőn szintén mulatnak. 
Református nő egyleték 
Mulatságot tartanak. 
Azt halljuk, hogy sok s*%> asz 

. szony 
Fog ottan megjelenni, 
Azért jó lesz a lányoknak ' 
Legényestől elmenni. / 

A muilt kedden a Kossuthék 
Nagv maszka bált tartottak, 
És akik ott megjelentek 
Nagyszerűen mulattak. 
Volt ott elég esi nos leány, 
Ki jelmezben hódított. 
Sok kíváncsi táncos fer^C * 
Megbűvölt, megbóditott. 

Neményi Miklós nem volt ott, 
Azért majdnem megjárta. 
Azt mondtak, hogy tegye bele 
Biztosai) az újságba: 

. Hogy dijakat miért nem adtak 
A sok csinos maszkának. 
'Honnan? Mikor a dijakra 
Talán most kollektálnak! 

Készülődik a magyarság 
Február tizenhatra, — 
Fogynak erősen a jegyek 
A szibériás napra! 
E nap lesz a nagy hangverseny 
Szegény foglyok javára, 
A kik sirva gondolnak dsak 
Az elhagyott hazára. 

be csak az jöjjön el ide, 
Ki a faját szereti, — 
Ki a testvér segítését 
Igaz szívvel teheti f 

' Ki nem sajnálja a dollárt 
„ Rokonától, fajától, 

Kinek nem szakadt el szive 
Elárvult hazájától. 

; Minden cent aü Utolsóig 
A dán követséghez megy. / 
Nem fog ott elveszni-a pénz: 
Az Szibériába megy! 
Olvassák el az újságot, 

; A nyugták igazolják, 
.'Hogy a foglyok a segélypénzt 

Saját kezükbe kapják. 

szeptemberre' yolt tervezve, de a 
munkaadók a sztrájk miatt; ak
kor nem akarták megadni. Most 
azpnban a murtkáshiány és az 
egyre dráguló megélhetési viszo
nyok miatt megadták iv/. emelést* 
amely ugyan nem sok, de mégis 
segit, valamicskét. 

A bérj a vitást azonnal megérez
te a munkás, mert a kereskedők 
mindlen ok nélkül felemelték az 
árakat, most aztán Warnock pol
gármester és a városi tanács vizs-

' gálatot indít, hogy kidefitse a 
szükségleti cikkek árának hirte
len emelkedését. Reméljük, hogy 
néhány árdrágítónak a körmére 
fognak koppintani, mert hiszen 
hiába a fizetés emelés, ha azt mind 
járt elveszik tőlünk. 

A hét folt\4mián a gyárakban 
nem igen állott be változás az üze
met illetőleg. A szénhiányhoz 
hozzájárult a káré hiály és a 
gyárak képtelenek a finiseit acéll 
szállita*ni. Jelentések szerint kö
zel 75 ezer tonna kész áru hever 
a gyárak udvarán szállításra ké
szen. A flu nagyon megritkítot
ta a munkások sorait és a beteg
ség miatt is sok osztályban csak 
gyengén megy a munka. A Car
negie Stqel Co. felső és alsó (régi 
kis) telepei szüneteltek egy hetet, 
de csütörtökön ismét felvették a; 
üzemet. 

VERHOVAY 108-IK FIÓK 

M E G H Í V Ó  A Verjiovay Egylet. lOí^-ik fiók-§§§ 
$1 vasárnap délután a rendes idő- ;|jf' 
ben tartja havi gyűlését a refor- j Hü 
mátus . egyház gyüléstermében. | ||§ 
Kéretnek a tagok,-Ivogy a gviilé- ! 

sen okvetlenül jiejen jenek jmeg. j Wr: 
Azoknak, akik az egyletbe beálla- l |p 
ni óhajtanak, tudomására hozzuk, W 
hogy egy Verhóvay tág kíséreté- j |f.: 
ben szombaton délután 3 és 4 vagy fH 
este 7 és 8 óra között keressék fel sis rendez a Szibériában szűkölködő és szenvedő szerencsétlen magyar hadi 

Takarékosság Nagy Erény 
A YCUNGSTCWIÍX MAGYAR EGYHÁZAK ÉS EGYLETEK 

NAGYBISOTTSÁGA 

1920 FEB. 16-án, Hétfőn este fél 9-től kezdve 

HANGVERSENYT 
Dr. Fíizy Pál hivatalos orvos iro
dáját a Home Savings and Iparik 
buildingben (az uj fehér luiink a 
West Federal Streeten). A szük
séges orQvosi vizsgálati nyomtat
ványok ott megtalálhatók... 

A tisztikar nevében 
Debróczky András, elnök. 
Hoffer András, titkár. 

foglyok javára, AS4 East Federal 
HALLBAN. 

Streeten levő KOSSUTH 

1 ELADÓ 
egy öt szobás ház. 4 éves. Van 
benne viz és gáz. A Morley ave 
nuen, a Sharon Steel Hoop Co.-
val szemben. Ára $2,800. A bú 
tort is meg lehet venni, mert az 
ó-hazába utazunk. Csenterics Pál, 
38 Morley Ave. 

(5, 12) 

7. 

10. 

M Ű S O R :  
BEKÖSZÖNTŐ BESZÉD. Eimondja .. .. G ér esi Sándor 
ZOKGrOltA ÉS HEGEDŰ KETTŐS. 
Játtzák .» Friedman MártWés Friedman Emil 
VEJ?SEK SEIBÉF.IÁBÓL. Felolvassa Neményi Miklós 
MAGYAR DALOK Éneklik.... Mihók Sándorné és Vaskó Julia 
ÜNNEPI BESZÉD. Elmondja .. .. Gerenday*László ref. lelkész 

• ERDÉLY' FELÉ. Melodráma. 
Szavalja róngorakiséret mellett Kálhay Ferenc 
OPERA ÁRIÁK. Énekli Gerenday L&szlóné 
A SZÖVETSÉG A HADIFOGLYOKÉRT. 
Előadja .: Dr. Pessenlehner Antal 
ZONGORA SZÓLÓ. Játsza Major Dezső farrelli róm. kath. plébános 
A MAGYAR HAZÁÉRT. Egy felvonásos álomkép. Előadják: 
Gerenday Babika, Sebők Erzsike, Küllős Margitka, Gerenday 
Laci, Oláh Gyurika és Balogh Sanyi. 

A tiikar<*k/>n ember sohasem szorul másra. Teljesedi fag* 
getflon és bizalommal, gondtalanul a jfivőbe. 

A BÁNKBETÉT 
biztosítja jövőjét és függetlenségét. Megtakarított pénzét 
helyezze- el nálunk és mi pénzét nemcsak híven megőrizzük, 
<le betétje ntáti kamatot is fizetünk, tlgjr hogy pénse • lá
mátokkal napról-napra szaporodik. , 
Ha nálunk pénzét elhelyezi, betétkönyvecskéjét postafor
dultával elküldjük és amikor pénzre van szüksége, irjoti egy 
sort és a kivftnt összeget betétjéből azonnal elküldjük. 
Pénzt küldünk Magyarország bármely részébe leggyorsabb 
ban, legolcsóbban és legbiztosabban és hajójegyeket az ere
deti árakon eladunk a legjobb és legkényelmesebb hajókra. 
Útlevelet, költségmentesen megszerziink. 
Felvilágosításért és tanácsért bármely ügybea forduljon 
bizalommal hozzánk. 

NÉMETH STATE BANK 
SÜémeth János, elnök 

Főüzletí 
10 EAST 22d STREET 

A bankpalotában KBW YORK, N. Y. 

Fióküilet: 
1597 SECOND AVENUE 

Cor. 83d Street 

1—10 sorig 51.50. 
B E L Í P T . I - J E G Y  

Állóhely 75 cent. 11—20 sorig $1.00. 

A SZENT ISTVÁN EGYLET 
TAGJAIHOZ 

Horváth Dávid; szeretett elnii 
künk eltávozott az élők sorábő'. 
ezért rendkívül fontos, liopry :> 
vasárnap délután a rendes időben 
a Kossuth teremben, 124 East F< 
deral street, megtartandó rendt--
havi gyűlésen a tagok lehetőleg 
teljes számban megjelenjenek. 
Ugyancsak figyelmeztetjük lap
társainkat, hogy két halottunk. 
Horváth Dávid és Molnár Péter 
után esedékesek a haláleset i dollíi 
rok. Kérjük tagtársainkat, hogy 
a pénzt lehetőleg hozzák be miné! 
előbb, hogy az özvegynek és ár 
vákriak minél előbb kifizethet# k 
gyen. _ 

A t lszt ikhr  nevében 
Habodász GtíSztai^, alelnök. 
Demény Lajos, titkár. 

JEGYEK ELŐRE VÁLTHATÓK: 
Youngstownban—Amerikai Magyar Hirlap, 320 West Federal St. 

Szabadság: 336 West Federal St. Megváltó patika, 15 Spring 
Common. Ee:-r, Testvérek 408 West Federal St. Eber Drug Store, 
361 East Federal St. 

East Youngstownban—Molnár Mihály, Washington St. Tomory István, 
Washington St. Ress Testvérek, Wilson Ave. 

Nilcs, O.-ban—Kálnay Ferenc 35G East Park Ave. 
Sharon, Pa.-ban—Shamu György, 152 Spruce St. 
Farrell, Pa.-ban—Antal István, 330 Fruit Ave. 

Tekintettel a nagy éredklődésre, ajánlatos a jegyeket előre megvál
tani a fenti helyeken. 

- Gyönyörű aranyozott óra -

KEEESÜNlt 
fiatalembert, akinek kedve van a 
bútor finiselést megtanulni. — j 
Előnyben részesítünk olyant, aki- j 
nek már van némi gyakorlata.- — j 

Jó kezdő fizetés, állandó munka.! 
Cini: McElroy, Hippodrome Art-1 
ade. — i 

bármily orovosi re-
jo van, hozza ide, 

liol a leglelki ismeretc-
sebben lesz kiszol
gálva. 

Szegénveknek in
gyen készítjük el a 
gyógyszert, ha azt 
bá ímely youngstowni 
orvostól hozzánk hoz
za. Vigyázzon a pon-

EBE 

311 W. Federal St. 
Youngstowiv O. 

Felülfizetéseket sziveden fogad 
zottság. 

és hirlapilag nyugtáz a Nagybi-

m A hangverseny után Tánc következik 

Akar ogy j ó  6rátf (H» igen, ugy ve-
Írye mpg a".ónnal est as órát, melyet e*en 
íirdotósünkbon loirunk. Ez a Iogfeltii-

nőbb óra, molypt valaha látott. Nagyon 
szilárdan van készítve, 17 áöve van. Kö 
2<>pszfrü íiaííyság. Pontosan mutatja az 
időt ós 20 évi jótállás. Ezen óra rendes 
ára $21.00, do mi rövid ideig gyönyörű 
aranyozott óralánccal együtt ?il.85-ért 
adjuk. Has7inálja ezen órát 1 í> napig 
és ha ninc.sen vele megelégedve, pénzét 
az utolsó centig visszaadjuk. Ne küldje 
be az egész összeget előre. Küldjön csak 
$1 ,00-t és a többit akkor fogja fizetm, • 
hu a jiostás az órát lakására hozza. Ne 
habozzon, hanem rendeljp meg, vágja ki 
ezen hirdetést, tÜ77i"in hozzá e^y dol-Ifirt é« kttldje «sen címre: 

American Sales Co. 
Dept. 0. 129 L.- 10 tli s:reet. 

HEW YOEK, N. Y. 

I 

Árainkat \ 
Téli Lábbeliken 
GYERMEKEK számára 

* *^*1**^**"**** Tiff tt t ff f ff ff C C t f ff ff f f f t ff ff t ff 

' • A Mi iröszak eíölialadása miatt kénytelenek vagyunk N"A(tY TÉLI LÁBBELI RAKTÁROD 
KAT vásárra bocsátani és .pedig olyannyira leszáll itott árakon, hogy a készlet mihamarább elfogyjon. ' 
•Mines szándékunkban-semmit sem visszat^rts|ii. Mo$t.az alkalom, hogy gummi áriakhoz olcsón juthas
son. Csnk két napon át: , , 

Leszállítottuk 
NeHéz 

FÉRFIAK, 

M 
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Order Flowers for 
St. Valentine's Day NOW 

An early order assures you of  1ih> ohoieiest  selections.  
AND RblMK.MHKK— no matter 

where your lriends or dear ones 
live, we can deliver flowers to 

ANYWHERE ON THE GLOBE IN 24 
HOURS, through our connection with 
the Florists '  Telegraph Association.  

MAIN 171 ALTO. 2110 

y 
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MUNKAVISZONYOK 

vTiz százalékos fizetésemelés iut 
acéliparban. — Szén, kocsihiány 

^;é3 betegség akadályozzák a teljes 
I üzemel > 

•: Február v elsejétől kozdwdőlcg 
'> az acél ós vas iparban foglalkoz

tatott munkások legkisebb nap
számát 10 százalékkal emelték 

•fel. Víigyis ez azt jelenti, hogy 
, ezentúl a legkisebb) napszám 10 
M>rai ,munkára $5.06 és 12 órára 

.j $6.44 lesz. Ugyancsak 1t>ejelen-
tették a gyárak, hogy magasabb 
napszámu munkások is 8-tól 10 : | 
százalékig gerjedő béTremelétóben i j 

.^''részesülnek. * IB f ' \ 3B 
«*. Mi már többször megirtuí:, | S 

. la bérjavitás nem maradhat el, 
. AjjjSÖt azt is megírtuk, hogy már J 
. <-* t ^ ^\ 

> * * " * *  A  ,  V . i " ' . ' ' /  > ' -1*, aPJ r I1 jf 

ÉÍÍÉÍÉÉMIÉÉI 

Keresünk Cukorrépa^Munkásokat. 
Asr idei nyáron 1,350 családra lesz szükségünk, hogy répa földj*. 

inket kezelje. A következő ajánlatot tesszük azoknak, akiket érde)t*|; 
$26tól S28-ig akerenkint a répakapálás és szedésért. '5^ 
^Bgyen ház minden családnak. 

vJkllandó munka téli időre is. ' 
Xe.gyen vasúti szállítás egész családjának és holmijáoalc. 

.•/ A munka kellemes és egészséges családja minden'tagjának. 
Alkalma van saját otthonhoz és földhöz jutni. ' 
Hálunk nincs sztrájk. 
Van elegendő templom és iskola. y 

Pelvilágositásért forduljon erre a cimre: ' 

MICHIGAN SUGAR COMPANY 
SAGINAW, MICHIGAN. Labor Department. 

OLVASSA EL! 

150 pár férfi egy csattos hócipő, 
finom Jersey posztóból, bélelve, 
$3.50-os érték $2.45 
80 pár férfi 4 csattos hócipő tisz
ta gummi szárral, Firestone gyárt
mány, $4.50rOs érték $1.98 

100 pár férfi négy csat
tos bélelt erős sarkú és 
talpú hócipő, $4.50-os ér-
ték $2.98 

150 pár férfi 5 csattos. bélelt finom Jersey posztó hócipő, 
teljesen vízmentes. QO 
$4.25-os érték . .. UO 

Férfiak nemze-cipői, bőrtalppal *.. . 

•í I 

75 pár férfi nemez kombinált egy csat-
tos .perfection hőcipők .. .. $2.45 | 
1(00 pár férfi nehéz favágó harisnya, 2 
csattos bőr és gummi alsó részszel, $5-os 

$3.45 

$1.95 

20D pár férfi Duck Pac, bélel Ve, djo 7A 
$4.50-os érttó . v 4 V 
Férfiak Loggertop 12 inch ma
g a s ,  o l a j b a n  f ő z ö t t  b ő r - |  A  
szárral .. .. 

Férfiak nehéz prémmel bélelt cipői .. . 

# 
Férfiak juhbőr cipőif $4^0-Oft értĵ |.. 

$4.98 
$3.19 

RENDELJEN EGYENEST CALIFORNIÁBÓL az idei 
mézédes és kiadós aszu-szőlőmből, amit szállitok bárhová, bár
mely mennyiségben, száz fonttól kezdve, mert van még 10 
vasúti káré rakományom eladó a következő fajtákból: Musko
tály, 35inníandel, Black-Prince, Malaga és Sultana. Tőlem 
olcsóbban kaphatja a valódi és elsőrangú aszu-szőlőt, mint 
ott fizet a közönséges mazsola-szőlőért. írjon még ma ár-aján
latért a következő cimemre: LOUIS ANGYAL,. 712 N St., 
Sacramento, Cal. Tőlem rendelhet jóteimő, bármely fajtájú 
SZŐLŐVENYIGÉT 1000 számra, úgyszintén FIATAL GYÜ
MÖLCSFÁKAT is. 

100 pár 
férfi defr 
rékig érő 
csizma, $7, 

érték I 

$2.50 

Fiuk és Gyermekek Lábbeliei: 
Nők esattos hócipői 

$1.88 
Ifők meleg, bélelt cipői 

$2.45 
NŐk nemez papucsai 

98c 
Nők Alaska gummi cipői, 
magas vagy alacsony sa
rokkal 49c 

Fiuk hócipői $1.69 
Gyermekek hócipői 

$1.49 
Gyermekek gummicsiz-

nai vörös szárral 

$1.98 
Gyermekek bélelt cipői 

$1.95 

És még sok 
más jó vétel 

az időszak 
lábbelieiben i' 

wmm Fin* 
tér<J-

magftur 
gummi 
esizmái VL 

$3.45 

GOOD SHOES AT RIGHT PRICES' 
221 EAST FEDERAL STREET ;; 

k. mi árle-
aaailitásaink 
valóságos 

mérséklések 
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