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A jungsztáni magyarságnak 
Nagy lett a vesztesége, 
Mert itt hagyott Hankó Gyxtüi 
És kedves felesége. 
A gyermekek is elmentek, 
A család elköltözött, 

'És mi itten ugy érezzük, 
Szivünk gyászba költözött. 

Tizenkét hosszú év óta 
Éltünk együtt jó sorsban, 
kitartottunk és szenvedtünk, 
tla volt részünk balsorsban 
Küzdöttünk a magyarságéit, 
Dolgoztunk, cselekedtünk 
És ha más véleményünk Volt, 
Azért nem veszekedtünk. 

Épen azért fájó szívvel 
Búcsúzunk a családtól, 
.Mintahogy a felnőtt gyermek 
Búcsúzik az apjától. 
Adjon Isten boldogságot, 
Szerencsét, egészséget, 
Támogassák továbbra is 
A derék magyar népet. 

És ha Mártusnak koszorút 
Teszuek majd a fejére, 
Ily men selyem rózsa láneát 
Fonogatják szivére, 
Akkor jöjjön el mihozzártís, 
A mi szép templomunkba, 
Bucsuzzunk el itt egymástól, 
Boldogságtól zokogva. 

Detroit nyert, Juugsztán vesztett. 
Ezt mindnyájan belátjuk, 
Bele is fogunk egyezni, 
Ha megtudjuk és látjuk: 
ŰTogy a derék Ilankó család 
Boldogul és gyarapszik. 
Nem u'gy. mint mi, kikre a «t*s. 
Állandóan haragszik. 

Fel magyarok a koncertre! 
Minden ember ott legyen, 
Szivének jó érzéséről 
Tanúságot ott tegyen! 
E hó tizenhatodikán 
Farsang-hétfő estére 
Ezer dollárt szedünk össze 
Foglyok segítésére! T 
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f Ugyanazok az árak és áruk 
Mindkét üzletben 
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Menjen abba, mely közelebb esik 
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Ugyanazok az árak és áruk 
Mindkét üzletben 

5 Menjen abba, mely közelebb esik 
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Hogy azt a pompás hangveriíWiy^ 
Örömmel támogatják! 
Hiszen a fajtánkról van sző. 
Talán testvérünk lehet, 
A ki most Szibériában 
Végig küzdi a telet. . 

Mutassuk meg, jungsztániak, 
Hogy mi megértjük egymást 
Nem keresünk különbséget : 
Elvet, hitet és vallást! 
Egyek vagyunk mind egy szálig, 
A mikor jót kell tenni, 
Mutassuk meg, hogy m| tudunk 
Áldozni, cselekedni. 

Tengernyi ellenség öli 
Otthon édes apánkaft, 
Rémes sejtés fojtogatja 
Vérző szivü anyánkat! 
Hazánkat feldarabolták, 
Jószágunkat ellopták, 
Honunk legszebb ifjúságát 
Szibériába dobták! 

Van-e szived, .magyar testvér? 
És mert van, hát ne hadd el. 
Jere fel a hangversenyre, 
A szivedet hozzad fel. 
Engedjed szived oltárán 
A tüzet lángra gyúlni: 
Szibériás testvéredet 
Ke hagyd éhen pusztulni! 
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HELYREIGAZÍTÁSOK. 

Lapunk legutóbbi számában, a 
Gerendav László beiktatásáról 
szóló hirben tévedés történt, a 

' mennyiben a főzésnél segédkező 
asszonyok nfvei közül kimaradt 
Menyhért János né. 

Ugyancsak tévedés történt az 
adakozások kimutatásában, mert 
ott ifj. TóthJKáfoly neve maradt 
ki, aki az Amerikai Magyar Szö
vetség javára 1 dollárt adott. Ifj. 

. Tóth Károly a gyermekek és a szi
bériai hadi foglyok javára is adott 

• 1—1 dollárt. Ezen összegeket 
azonban már nyugtáztuk lapuak 
előző számában. 

Török Ferenc 5 dollárt adott a 
gyermekek javára, a mit szintén 
készseggel ismerünk el. n f* 

Csernay Lajos most kedden 
adott át nekünk 3 dollárt, a mely 
összegből 2 dollárt a szibériai fog-

> lyoknak, 1 dollárt pedig az Arne-
y\" rikai Magyar Szövetségnek jutta* 
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ÖSSZEOLVADÁSI VASAR 
Mi nem adjuk fel ax üzletet — óh nem, 

egybeolvasztjuk 

mi csak egyszlrúen növekd2üiy£. Jó öreg Youngstown megsegitett minket és vevőink köaremükodésével 

4- nagy üzletünket 2 Youngstownban 
2 a közeli városokban. 

ízáltal vásárló képességünk annyira megnagyobbodott, hogy okvetlenül pénzt takarítunk azoknak, akik lábbelijüket nálunk szerzik 
be. Mindkét üzletnek az a hire a városban, hogy a cipő árakat a ren des határokon belül tartja. Most ezt még jobban megtehetjük. 

"Jobb Cipők - Kevesebb Pénzért" 
EZ BIZONYÁRA ÉRDEKELNI FOGJA YOUNGSTOWN KÖZÖNSÉGÉT, 

MERT A KÉT ÜZLET ÖSSZEOLVADÁSA AZONNALI MEGTAKARÍTÁST JE
LENT VEVŐINKNEK ES PEDIG MINDENFAJTA LÁBBELIK. 25^-tól 

HOGY MÉG JOBBAN MEGISMERHESSEN MÖÍKET YOUNGSTOWN KÖZÖNSÉGE UGY A NÉVCSE 
BE, MINT EGYBEOLVADÁS ÖEÖMÉBE, 

. V 

The Economy Shoe Co. 
221 East Federal Street 
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és The Peoples Shoe Store 
^50 West Federal Street 

NAGY MEGNYITÓ VÁSÁRT RENDEZÜNK HOLNAP, AMELYEN A LEGJOBB ALKALMI CIPŐ VÉTELEKET AJÁNLJUK A NAGY-
ÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGNEK , 

MT ECíPrRJC El .Mindké1 üzletben UGYANAZON .ÁRAK,,iigyauazou„.KLSÖSB^O€ MINŐSÉGŰ ÁliüK, KISZOLGÁLÁS ÉS 
liLi 1 CL£J 1 ŰLi CtL • ÉRTÉKEK. Menjen abba az üzletbe, amelyik közelebb esik. 

FIGYELEM, MILYEN NAGY ÁRLESZÁLLÍTÁSOK 

m 

Nagy választék férfi kimenő cipő — 
Mítbagouy vagy sárga gombos, viei kid, 
angol vagy Blüehcr és gun AQ 
motai BJüeher, $7-os érték .. 

Nagy választék férfi kimenő cipő — bor-
,iubőr és barna vici kid, maliagony, fe
kete vagy gun metal angol, - d»£ 
Blücher, $8.50-os érték .. .. 

Nagy választék férfi kimenő cipő — ma-
!i;igouy, fekete vici kid, sötét barna, fc-
!;( te borjubör — angol és /»/* 
l'.lücer divatok, $9.50_os érték vU«UU 

Férfi kimenő cipők, amelyeket azelőtt 
$ll-ért árusitottak — fekete vlcí leid, so
ft t barna, fekete borjubt&r őií inaliagonv, 
angql yagür Blftchvr, ' $7.77 

• 4 • Kft 

Nagy vlláSztéfe férfi kimenő cipő — bar
na kid, angol A.'igy Blürher gnmnii. sar-
Ivükkal, ugy»/.iutéu vici kid és uiuhagony 
borjubör, $12-os értékek $8.88 

* 
Férfiak munkacipői — nehéz, fekete bor
jú bőrből, Blütíhe* divatok, A A 
$1 OS érték .. 

Férfiak munkacipői,*- barna vagy fekete 
^/;irvasbörböl,^Blüclier divatok, 
$0.50*08 érték .. -.f-i-j.--# «. •• 

Férfiak öntöde cipőt'—» különöuen erősek, 
fekete vagy barna, megérnek $3.66 

Férfiak munkacipői — valódi Munson 
laktok, teljes kettőa tölgy börtalp]>aJ, fe
ketében vagy baruAban ^A CC 
.^os értékek .. 

Nők kimenő cipői — hosszú, barna vagyjTiuk guuniotal füzös és goniboa (*ii»üi, fi-
fokehs szárral, szürke, fehér bőr, szürke | nom borjubörböl, $3 és $:{.50-os értékek 
vagy barna posztó Síá»ral, AA d* I és CQ 
Louis sarkak, $8-os értékek .. V^.VU ^1*17 $L.UJ 

Első minőségű női kimenő cipők — taya- j Fiuk _ a0llé| ̂ „„etal Blücher iskola ci-
szi jiiodelek, Louis sarkok, hosszú szárak | pöi> tisJ5tá bőrből," fi* 
é^ hosszú orr. -Orosz borjubör, vici kid I ték'ek * ^ j- ós An /jn 
vagy lakk kid, $12-től $16-os j «pZ«00 
értékek 

Fiuk — barna Scout ei|>öi és csokoládé Nők uj tavasai félcipői ig kivágott cipői 
— gunmetal, orosz mahagony borjubör, 
Louis, katonai vagy kubai sarkokkal — 
úgyszintén lakk kivágod cipők, r A A 
$9 és .tl2-os értékek . .. vD*vll 

Extra speciál — Nők kényelmes kid cipői 
— gombos vagy füzös, megérik a leszállí
tott ár kétszeresét, d>n nn 
csak .. }f .. «p£*ÖO 

Nők magasssáru cipői Havana barná
ban, szürkében, feketééit és m«H«s*»ny-
ban, Louis sarkokkal, némelyik ^yl A A 

jtosztó szárral, $7-os értékek v 

barna angol kimenő cipői 
tékek ... ,. $2.98 $3.48 

Női cipők — mindenféle szinben, gida 
bőrből legújabb divatok, Louis (<$ ^-ato. 
nai sarkak, $0-os értékek, 
esak $5.55 
Nők Havana barna, ^ehón ItH' fekete 
vici kid magas -4A fifi 
megérnek $10-t .. .. .. ;JPU*UU 

Nők csokoládé barna, sötét szürke, fekete 
és mahagony lefgiuomabb cipői, 
•tl-*iKS érték . . ^ I • I I 

EXTEA SFEClAIt '•"* |l£Qc,magM kamáa-
liai, raiiulen bbinben, rendes 
í f ^ - o s  é r t é k e k  . . . .  . . . .  

LéÉtfót — gunmetal gombos és fekete 
vagy sárga fűzős cipői, A.'i és $:!.5<j-os ér-

^ - $1.98™ $2.69 

Leányok lakk, kid vagy posztószáru 
cipői, Buster Brown és angol, )}i5-os ér* 

iwk $2.93 5 $3.69 
! * •' 

EXTRA SPECIAL — Gyermekek barua, 
és szürke kid gombos d>| A A 

cipfti Special .. 

Gyermekek — lakk, tompa fényű gom
bos vagv füzös cipői, bélelve, speciális 

**• $1.79ís $1.95 

Gyermekek gummi cipőii v«rö« szárral és 
gyermekek btorm King csiz d» 1 QP 
macskát .. .. .... ^ 

Férfiak 1 csattos ós 4 csattbs hócipői, 
Firestone gyártmány, $2 és $2.50 érté
kek 1 A A és 

$1.00 

Férfiak csattos hócipői, vöröa trsgy fe
kete talpal bélelve, <*s .-ff.no éné-

k ' $1.99 $2.44 

Férfiak 5 csattos hócipői, jgűtam y ,  

vízhatlan szövetből, $4.os ^o QQ 
értékek 

Férfiak sport ás csipőir.agas gummi csíz 
mái — $7.;30-os értékek, mig fA 
a készlet tart 

Nők magas vagy katonai Mrkm rtwtpW 
— $l-os értékek, most q q 
csak .. .. jC 

Leányok sárcijA — rendes árük 
90c, mig a kéMlct tart, csak .. 

Fiuk sárcipői — rendes $1*09 érté
kek, mig a készlet-tart .. , , 79c 
Férfiak sárcip6i — a jobb, $LÍK)-os AO 
minőségek, csak most .. .. irOC 

Férfiak barna házicipői 
értékek most 

t csak 

rendes $:i-os 

$1.99 

.00 Gyremekek 1 4s 2 csattos 
X i i J , m i g  a  k é s z l e t  t a r t  $1.39 

George F. Johnson gyártmányú munkás cipők, bar
na vagy fekete, a legjobb Kndicott Johnson ké. 
wzitméuy, rendes $7.3ü-os érték $5.66 

Ugyanazok as árak éi ugyauaz az áru mindkét üzletben. 

250 W^ST FEDERAL STREET é* 
221 EAST [FEDERAL STREET 

fenjen ahhoz, amely legközelebb esik. 

Ezer és ezer kitünö Vétel, melye

ket helyszűke miatt nem emiitünk 

Eí nem kiárusítsa a régi 
áruknak, hanem mind uj 
őszi, íTéli és Tavaszi Áru 

Férfiak  ̂ nMk ét 
gyedmekek házi* 

cipői és papucsai 
leszállított tea. 
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Ugyanazok az árak és ugyanaj! az áru mindkét üzletben. 

250 WÉST FEbÉRALST REET és 
221 EAST FEDERAL STREET 

Ken jen ahhoz, amely legközelebb esik. 
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