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Heti Krónika. 
HETI KRÓNIKA 

Ritmusokba szedte: 0. X#. 

jelentjük sajnálattal, hogy Thury 
Ilona, az amerikai magyarság 

f*Y'r ^p* 
4, i, 

45. OLDAL 

'í^ 

helyére juttatja. Ugyanekkor 
Márk Lajos egyleti tag 5" dollárt 

kedvenc színésznője, akinek a adott a szibériai foglyaknak. 
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Akárhova aiefry az ember, 
Másról sem beszélnek, 
El is mondják rád úréba 
FilTiok, fának, szélnek: 
ITogy a szibériás e&tély 
Pompásan sikerült, . 
Ks hogy a szegény foglyoknak 
Töl)b száz dollár került. 

Egyre-másra jönnek most is 
A felülfizetések, 
Örülnek az árva foglyok, 
Elhagyott szegények. 
Xemesszivül jó magyarok 
A pénzt most is hozzák, 
Hogy ezzel a véreiknek 
Örömét okozzájt . 

i ••' 
HabodÁsz volt a ^éftfetárnok 
A hangverseny esté, ' ' 

-folyton számolgatta apénztjf 
Szívszorongva leste: 
Mikor lesz már ezer doWÉP 
Együtt a pénztárba'? 
Hadd örüljenek odaát 
Nagy Szibériába! 

Horváth István, Bogdány Gfi$& 
Sbkat "buzgólkodtak,^ 
A 'székeket rendezgették 
8 számot akasztottak. 
Hoffer András, Sebők Gábor 
A jegyeket szedték 
És Vaskó Ferenc bátyánkkal 
A. sielvényt eltették. 

Darázs Frigye**, Czene Gábor 
Száraz italt mérték, 
Pedig ottan jó borocskát' 
.Sokkal többen kérteit. 
Balaskó György, Turner <fózsef 
Buzgón segédkeztek, 
És amire szükség akadt: 
Mindent rendbe tettek. 

* li
- - - '  H * » 

A ruhatár súlyos gondját 
Kis Hoffer viselte, # 

Aki a sok ruhafélét 
Szép rendbe' eltette. 
Omeisz <0harli. Éber Ferenc 
Vendéglátók voltak, 
JEs mivel hogy bor nem ak&Őt, 
Oak vizael trittoltak. 

" l'ély .valt a cigányvajAL'-" ' 
Akadt dolga bőyen,— 
T)e hát az igy szokott lenni 
Szökő esztendőben. * 
Táncoltak a fiuk, lányok, 
A Rigó meg liuzta, 
Ki a hegedü-vonój|,t 
Mostajj ingyen nyúzta. 

Tomory, meg Kántor Dani 
Burzgón segédkeztek, 
A szép anyagi sikerért t 

Szintén sokat tettek. v 

A Kossuth kör dalárdája i 
II('t áerék levente, 
Az énekből a tüzgw&bát 
Fényesen letette. ^ 

s Most látom, hogy Mi hők Sándor 
Xeve majd elmaradt, 
De a hogy én őt ismerem: 
Nem lesz abból harag! *• 
A fő az, hogy nagy siker volt 
B mindnyájan dolgoztak, 
Szegény fogoly véreinknek 
Bőven adakoztak. 

A Petőfi Sándor egylet 
Hegyes Iszt Junksztánban, 
Megmutatta, hogy a szive ' 
Nincs énsés hiányban. f . 
Ötven kemény dollárt^ fcistt 
Árváknak, foglyoknak. • 
Tgy kén' tenni mindenfelé 
Igaz magyaroknak! 

Dicsért}t jár a tagoknak,' 
Lelkünk legyen rajta, 
Hogy egy szálig melegszivi^ 
Derék magyar fajta! 
És Tomory, az elnökük* 
Javaslat tevője, 
Az egész egylettel együtt 

^ Árvák jóttevőjé. * . 
"i m>p'. i> i.i 

V ZSÚFOLT fiit 
' -pW. 

Csaknem kitették a minden 
#egy elkelt" láblát vasárnap -este 
a Kossuth kör nagytermében. A 

' yotmgstowni közönség ezzel be
igazolta, hogy vasárnap hajlandó 
színházat látogatni és a kialturát 
j»ártolui, 4e hétköznapi jestéken 
nem ^ér rá s»inházba1 járnei. Szen
de Béla színtársulata bemutatta 
Kouti József híres öreg operett
jét,^ Suhancot." A cim^zere-

, pet Kassai &ózsi kitűnően alakí
totta, az ő játékáért érdemes vdlt 
elmenni a darabot ínegnénzí, fA' 
többiek jó közepese^: voltak. Itt 

Suhancot, alakítani kellett volrnh 
egy sajnálatos automobil baleset 
'következtében, mely Gary, lnd.-
t»an történt, nem birt fellépni. 
Annál dicséretesebb Kassai Rózsi 
játéka., inert 'alig pár napi kó-
szülődés után "beugrott" és.ez
által megmentette a darabot. 

A Petőfi Sándor egyleté a di
csőség és az érdem az összes egy
letek között, mert a legelső testü
let egész Youngstownban és kör
nyékén, amely dacára kis taglét
számának, ilyen nemes eélu ado
mányt juttatott a fenti célokra. 

Ajánlatos volna, ha a többi 
Thury né leánya, aki szintén a j egyletek i$ követnék a szép pél-
színtársulattal van, súlyos sérü-1 dát. amely a legnagyobb dicséretet 
léseket szenvedett. Arcát össze
visszavágta y. automobil eltört 
szélelleuzője. • t 

Mint halljuk, Szende B^la szín
társulata a közel jövőben meg
erősödik. A Palásthy-féle társu
lat felbomlik és St társulat nelránv 

érdemli meg. 

-DRÁGA A PALINK A 

~ Megjárta a napokban Painter 
Samuel nevü ember. ,Egyik este a 
Westlake Crossing egyik vendtíg-

igen jól ismert ék a yöut!g.sto\vni ' lőjében vacsorált amikor három 
közönség által kedvelt tagja mí^r | néger megszólította és nagy ti-
legközelebb jSzende Itarsulatáyiül 1,tokban tudtára adta, hogy ők 
fog ide visszatérni.. ! tudnak egy jó helyet, aho* lehet 

" J j jó pálinkát kapni. Sámuel már 
YArtnírcfnwn'réí?on uem ivott és womja« volt. 
* "••Wgwt." Wil! Elment a feketékkel. Egy óra 

A, ^ ! múlva a rendőrségen jelentette. 
KÖVETENDŐ PÉLDA 1 hogy ?a Rayen avenue és Ardale 

! street sarkáu a három barátságos > s°káig élni jfo^; a március lv 

és szentségtelen kezekkel feltör 
ték ft perselyjt ^amiből körülbelü 
$75-t elloptak^. 

A KOSSUTH KÖRBŐL. 

Március 7«én, vasárnap, a &o& 
sutli^Kör műkedvelői ismét tanú 
ságát fogják adni, hogy a hely
beli közönséget cabaré előadások 
kai élvezetesen szórakoztatni le 
het. A gárda Jakobay mesterre 
élén egy ügyes, változatosan gaz 
dag műsort állított össze és a 
most folyó próbák arra engednek 
következtetni, hogy a szereplök 
iparkodása A közönség legna 
gyobb megelégedésével fog talál
kozni. Az acélhangii dalárda be
mutatkozása, monológok, kuplék, 
táncok, rövid tréfás előadások, 
mozi mutatvány stb. *Az előadók 
előnyösen isiaiert műkedvelők, ;i 
kik a mostani csontszárazság da
cára is derűs kacajra fakasztják 
a hallgatóságot. Jövő heti sxá 
munkban részletes programmal 
fogunk szolgálni ,s biztosan tuti 

-juk, hogy a jelenlevők emlékében 
7-iki 

A Petőfi Sándor bs. egylet nemes |fek«te egyszerre barátságtalan c^haré. 
tliományai. | lett'és pálinka helyett revolvert 

tartott szemei elé. Igy Samuel 
Az East Youngstbwnban székelő Í szomja 250 dollárba került, mert 

Petőfi Sándpr bs. egylet az elmúlt ! ennVit. vettek el tőle az uton^lók. 
vasárnap megtartott gyűlésén j Később Painter az utcán Alfreá 
Tomory István elnök lelkes és I Corringtonban felismerni vélte 

A TEMPLOM TOLVAJA 

szívhez szóló ajánlása folytán 
egyhangúlag 50 dollárt szavazott 
níeg jótékony célra/" 

Ezen Összegből 25 dollárt á ssS-
bériai magyar hadifoglyok, 25 dol 
tárt'pedig az éhező magyar gyer- j A First Presbyterian tempiom-
mekek kapnak. A pénzt Tomory [uak harmadik istentisztelete is 
IStvjpn* elnök átadta a Nagybizott- volt vasárnap este, amikor betö-
sághak, a mel^v azt rendeltetési i rők látogatták meg az Isten házát 

egyik támadóját és elfogattá. A 
rendőrségen folyik a vizsgálat. 

A dalárda-összes tagjait felkér 
jük^ hogy vasárnap d. u. pont 4 
órakor kezdődő próbáid feltétle
nül megjelenjenek. 

LEVELE VAN , 
Horváth Józsefnek, aki emléke
zetem szerint Sopron megye Ár-
pás-ra való. A levél a Sopron 
piegyei Rába Pordányból érkezett 
és a feladója Németh János. Ha 
személyesen jelentkezik érte, meg 
kaphatja a levelet nálom. Char
les Boros, 1633 South avenue, 
Youngstown, 0. 

T. A. P. 
BUHÁK 

Borkabatok es 
Leatherett«k 

$25-tól $85-ig 

Férfiak és 
Ifjak ... 

Uj Tavaszi 
Öltönyei ésFelöltíi 

Hogy meg lesz elégedv* a mi tav asKt' 
divatkiállitésunkkal, arról jőtállunlL 
löjjön el és nézze meg őket, ha Mg-
közelebb erre jön. 

$35401 $75-ig 

ESOKOPENYEK 
Esős napok iiu'gjcmuck épp oly 

bietoMun, mint a fecske. Készüijon 
el rájuk. Vegye meg esőkabátját 
még ma 

112.50-ta. 935-ig 

Quality Corned 
FmUmI St. 1 Hud 

Naggr választék 
nadrágokban 

$3.50-től $16.50-lg 

\ 

•Ú 
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LEÁNYT 
keresek házimunkára. Jó fizetés.'-
Kis család. Állandó állás. Jó 
ajánlóleveleket megkívánunk. — 
Cím: Mrs. D. J. Wilkoff, 261 N. 
Heights avenue. lieU. Main 7428, 
Automatic 7429. * 

HA SZEMÜVEGRE GONDOL, 
gondoljon 

S T U R G I S  
k szemészre 

302 "WICK BITILDINK 
•4 

' t SOFFŐRT 
- * 

keresek Ulaudó alkalmazásra. 
Jó fizetés megfelelő embernek. 
Forduljon az állásért D. J. Wil-
koffhez, 261 N. Heights avenue, 
este 7 óra után vagy telefonáljon: 
Bell Main 7428, Automatic 7429. 

The Peoples' 
Shoe Store 
250 W. FEDERAL ST. 

Essntán • néven fog szerepelni 

PEOPLES 

'HOE STORts 

:4 

GOOD SHOES AT RIGHT PR 
\Ezután e néven fog szerepelni ^21 St 

•m 
»s«ía1. ' 
" lOAv 
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SPECIAL 
HOLNAP! 

Ezen árleszállítások minden 
eddigieket felülmúlják 

v » * •  • • •  ^ ^ 1  f t  Jojjon jokor ! / 

F É R  F I A  K N A K ~  

•» 
r-

1 250pár 
A DIVATOS HOSSZÚ SZARRAL 

acerül eladásra szombaton. Fekete, szürke és fcihér 
«zárral és szürke és barna szárral. Hegéinek min 

"dig $10.00-t. ('sak szombaton .. $2.00 

1 JB 

Mi 

500 PÁR ÜJ TAVASZI NŐI CIPŐ 
orosz boiyubórböl, mahágoilkv' gidabörből, vagy lakk. 
különösen liosszu szárral. Ezek a cipöl^inegérnek 
(t^'t. <3s«k szombaton 

Jttölgyek $1.00-os sircipői 
' $5.00 

33c 

Más rendkívül jó vételek 
Nagy választék férfi kimienő cipő — ma-
hugony, fekete vici kiíl, sötét barna, fe
kete borjúból: — angol és nn 
BlüA-r divatok, $}>.50.os úrték Vv»VV 
Férfiak munkácipői — nehéz, fekete "bor-
jubörből, Blücher îvatofe, #0 Q|| 
$4-os érték 
Férfiak munkacipői — valódi Huuson 
lastok, teljes ,kettőt> tölgy bőrtalppal, fe
ketében vagy barnában 
$C.os értékek 
Férfiak csattos hócipői,»* vöíös va^y fe
kete talppal "bélelve, $íj.öü és $4.50 érté
kele .... .. .. .. (h i A A és 

$4.66 
vajgy fe-

$4.50 érté-

$1.99£ $2.44 
Férfiak öntetté — külöuö|Ou «rő»ek, 
fekete vagy barua, megérnek d»0 £*£ 
$ű.50-t  . .  . .  i .  . .  W*vö 

Nagy Tálaszték férfi kimenő cipő — 
Maliagouy vagy sárga gombos, vici kid, 
angol vagy Blücher és gun , QO 
metal Blüclier, $7-os érték .. 
Nagy választok férfi kimenő cipő — bor 
jubör és barna vici kid, maliagony, fe
kete vagy gun metal augol, $535 
^i'""'li«r. Í8.5Ü-08 éilék 

Férfi kimenő cipők, amelyeket aselőtt 
$ll-ért árusítottak — fekete vici kid, sö
tét barua, fekete borjubör és niahagouy, 
angol vagy Blücher, 
csak .. $7.77 
Férfiak munkadpfil t»rna .Vigy fekete 
saarvaskürböl^Blücher 4i»atok, ^ Q /je 
$y.j0'Os érték .. .. .. <•. 

Férfiak 4 e«atto» bággpőVFifesette ̂ 4^ 
máuy, $4.6Ö-«j értékek " 

• ,  •  1  r Férfiak 5 C|(»tt«9 hócijtői, giad«i- Jte«t»cy, 
vízhatlan sjiövetből, 
értékek 

$1.99 
mi. Jersey, 

$2.99 

Extra speciál — Nők kényelmes kid cipói 
— gombos vagy füzö*, megérik a It^/'JIi-

$2.88 

SPECIAL 
HOLNAP! 

Ezen árleszállítások minden 
eddigieket felülmúlják 

Jöjjön jókor! 
GYERMEKEKNEK -

$5.55 

Férfialc^aárcipó; — a ijL50-ot> 
minőségek, esftk inoit 

Ügyanazok az árak1 éji ugya^z: az árja mindkét üzletben 

250 WEST FEDERAL STREET és 
221 EAST FEDERAL STREET 

$ ^ ^ Menjfiji ahlwz, amely legközetebb esik. ^ -

tott ár kétszeresét, 
esak 
Női cipők — mindenféle színben, gida 
bőrből legújabb divatok, Louis és kato. 
uai sarkak, $9-os értékelt, 
cs(ak • 
Nők csokoládé barna, sötét szürke, fekete 
és niahagouy lefginpmabb cipői, *1*1 
ífl-'-os érték $l«l# 
Nők nopez Juliettjei, bőr talp, prém fel
sőrész, erős gyártmány, rendes ^ 1 JA 
*2.50'Os érték V * •**^ 
JNUkk magasseáru cipői — Havana barná
ban, szürkében, feketében és mahagony 
ban, Louis sarkokkal, némelyik 
potato szárral, $7-os értékek 
N4tk Ila\ana barua, fo^&vik'd és fekete 
vi«i kid magas cipői, (fr/» £/» 
megérnek $10-t .. ..' .'C'.'!' 
Nők magas vagy katonai sarkú sárcipői 
•— $l-os értéke^, njo«t 33 C 

Fiak gunmetrt füzos és" gombos cipői, fi
nom borjuből4>ől, cs 50-os értékek 

$1.79és $2.69 

$4.44 

Leányok — gunmetal gombos és fekete 
Í vag\r sárga fftzős cipői, $3 és $3.50-os ér-
,ékck $1.98' $2.69 
Fiak — nehéz gumnetal Blüehe/ iskola ci-
pő^, %fezt& bőjéül, $3.50 és $4.50-os ér-

Wtot" ' - - " X -;$2.85"4,$329 

Leányok r— i|»kk, kid vagy posztószáru 
Ba^sr^ Brownangóí,' '^5-os -fr-

.. .. |2.93 fc $3.69 
- -/ V • •. 

Qyren«k4i!f — l ée fi 
Arctkjai, inig » készlet tart 

•Hak 
íniudeu fíők JuliettjM, jó %^rtalppftl. 

|ié{MMserfi #K«ibeu, readae' $1.00 
1 .."iO-os érték 

Gyermekek gummi cipfi, veres ^sárral cs 
gyermekek Storm King esis^ QQ 
macskái * V * 

Fiuk ^umbermaji lwiriwjyái, 
ij?1.50-ds érték .. .. .. ,. 

Fiak sárcipői — rendes $l-os érté
kek, raig a készlet taöt .. 

Fiuk ~ barna Scout cipőt fc lfcsokolú'ié 
barna angol kimenő cipői, -4 és $5.os ér
tékek .. $2.98 * $3.48 
Ctyemekek *— lakk. tompa íényü gom-
bes ta^jy "fí»ős cipői, bélelve, speciáiib 
áron $1.79 8 $1.95 

Használja föl ezt az 
^ALKALMAT 

•jf,  t  -i  > i  Ví-

&5.' 
•t 

r,- S*r* h 

* 

m- •i {•* 4 , V <f J 

XXTEA APBC1AL — Gyermekek barna, 
fekete és szürke isid jgpiubos 1 AA 
cipői.. Special ..... .. L. ., w**VV 
Fiuk nemes papucsai, bői-
t^lpiíjjl,-ren les $IUpí)"joii éxtoék 

Leányok sárcipői' — rendea árak 
mig a készlet tört, esak .. 

1 

Ugyanazok ag árak és "ugyanaz az áni^ mindkét üzletben. 

250 WEST FEDERAL STREET és 
221 EAST FEDERAL STREET 
,; , vMenjén ahhoz, aawety ^közelebb esik."-

i421̂ 1 

té' **<•<£/•*. *\ldiL"kúkí*/J ^•<4 *1 -3> 
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