
wr 

192Ó JUNIUS M A M E R I K A I  M A G Y A R  H Í R L A P  V * " " " & DlDAü . 

Heti Krónika. 
Rigmusokba szedte: 0. Ké. 

Bégen nem voltak rigmusok, 
Bégen nem volt csízió, 
Do pótolta mind a kettőt 
A hosszú konvenció. 
Tolt ott rigmus, meg Itrénika 
iKzenegy hosszú napig, 
Verhovay tagtestvérek 
Hegemlegetik holtig. 

Bölcselkedtek, okoskodtak, 
Ho és húzták ar, időt, 

•'£ mig ültek, kiabáltak, 
Nem koptatták a eipöfc, 
Be a torkok azok koptak, 
Azért be nem rekedtek,. 
Mert a gyűlés végeztével 
"Rézin dzsekkel" csevegtek. 

No de a hosszú szülésnek 
Meg volt az eredménye. 
Korszerinti fizetés lett 

• A gyűlésnek "legénye." 
Ha a "legényt" felnevelik, 
Okos dolgot csinálnak, 
Nyif&odt álma lehet minden 
Özvegynek és árvának. 

A youngvstowni delegátus 
Bölcsén, jól viselkedett. 
Akor szólt, a mikor kellett 
Jjs érvvel fegyverkezett. 
Kossuth apánk szobra előtt 
Hangulatosan szavalt. 
Becsületes, jó érzéssel 
Védte versben a magyart. 

Azóta, hógv a krónika 
\ . 

A lapban elhallgatott^ • 
Sok minden dolog megtörtént, 
A mi engem megkapott. 
Elsőnek had említsem meg 
Szibériás gyüjtésiink 
Mindennél szebben beszélő 
Büszke, nagy eredményünk, 

Négyezerháromszá&f, dollárt 
Halad meg a kollektánk. 
Á magyarság mindenfelé 
Büszkén tekinthet reánk, 
Mert mi bizony nem beszéltünk. 
Hanem csendben dolgoztunk, 
És igy történt, hogy ily pompád 
Eredményhez jutottunk. 

Azt olvasom az újságban: 
Egy irT&<ryart* megdicsértek. 
Végre van hát elismerés^ 
Mitől eddig eltértek. 
Mi is kapnnk dicséretet, 
Persze nem az újságban, 
Hanem majd halálunk után 
Fent a nagy menyországban, 

A Szűz Mária egyletnek 
Piknikje lesz vasárnap. 
Készülnek is a legények 
Nincsen hátra, csak pár nap. 
Sósborszesszel kenegetik 
A lábukat, karjukat, 
Hogy könnyen megtáncoltassák 
A kedves "svithartjukat." 

Julius ötödik napján 
Ünnepelnek Warrenben. 
Zászlókat fognak szentelni 
Testvéri megértésben. 
A jungstani magyarság is 
Elmegy majd ünnepelni, 
'A warreni testvérekkel, 
őszintén szeretkezni. 

Az A. M. Szövetségnek is 
Itt van a hagy gyűlése. 
A dátumot minden magyar 
Jól emlékébe vésse. 
Julius öt és hat napján' 
Lesz majd a konvenció. 
Ott tudjuk meg, hogy munkánkért 
Mi lesz a kommencióf 

Clevelandban lesz a nagy gyűlés, 
A hová sokan mennék, 
Jlogy elismerést adjanak 
Doktor Pessenlehnernek. 
Beászolgált bőségesen, 
Hogy munkáját dicéérjük 

tudását, tehetségét 
pövőben is kikérjük. 

tizenkettőt üt az óra, 
H gyomor már muzsikál, 
ijfombóelevessel megrakva, 
Hűségesen vár a tál. 
)|gy hát mostan pontot teszünk, 
jfyere gombóc, gyere tej, 
líert Íja korog a gyomrofcska, 
jplogy gondolkozzon a feji 

Friedman József 
magyar ügyvéd és közjegyző 

m S^AMBAUGH BUILDING 
,, Az Electric Shop felett 

YOUNGSTOWN - - . OHIO 

A. magyarok mniden ügyben biza
lommal forduljanak hozzá. 

SZAKÁCSNŐ " 
aki jól tud főzni, jó fizetéssel ál-1 
landó helyet kap. Brown Restau- • 
rant, 359 E, Federal St., Youngs-j 

löwn, 0. . 

SZOBÁT KERESEK 
koszttal vagy esetleg vacsorával, ; 
jobb magyar családnál. Mező 
Kálmán. Telefon este 5-ig: Autfo. ; 
6161. 6 után a Kossuth Körben. 

LIBERTY VENDÉGLŐ | 
az 1844 Cherry street (Haselton) j 

alatt eladó. Bővebb felvilágosi- | 
tást kaphat 73 Adams street alatt j 

Ynnner«tnwnban. ' 
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i i Értesítjük a2 összes Magyarságot, 

hogy a 276 East Federal Streetről átköltöztünk a 109 Wick 
Ave.-re (a Dollar Bank átellenében, a vasút mellett), akik 
csomagot küldtek általunk az ó-hazába vagy óhajtanak kül
deni, a 109 Wick Ave.-n keresselek fel bennünket. Minden 
csomagért 

teljes felelősséget 
• vállalunk, beszerezzük a kiviteli és beviteli engedélyt és BIZ

TOSÍTVA küldjük el a csomagot, sőt beszerezzük az ó-hasá
ból a címzettnek sajátkezű aláírását is, hogy a csomagot át
vette. Irodánkban bárki megtekintheti az ó-hazából kapott 
sajátkezüleg aláirt levelező lapokat. Tehát forduljanak hoz
zánk bizalommal mindazok, akik az ó-hazába cSiQflaagot óhaj
tanak küldeni. 
0 

European Express & Mail Order'Hoiise 
109 WICK AVENUE YOUNGSTOWN, 0. 
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Hosko István,s Akron, Of ^ Kér-

tudassa sürgősen pontos ci-
piet Mihók Sándorral. 

Érdeklődő. Ön téved, mert a 

Eóban forgó egyén nem pénzzel, 
tnem ócska versekkel látja el a 

ÍHP(F' 
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Álljon be a mi Konyhaszekrény-Klubbunkba 
és kap egy 

"KITCHEN MAID"-et 
$5-ért havonta 

A "Kitchen Maid" konyhaszekrény minden elképzelhető kényel
met nyújt és amellett két nagy előnye van a közönséges konyhaszekré
nyek felett. Az egyik az, hogy minden sarka, uky kivül, nint belül, 
gömbölyített és hogy minden felülete teljesen sima és eg? darabból 
készült. Tehát az egész szekrényben nincs olyan hely, ahová piszvk 
-beférkőzhetne. 

Háziasszonyok az ország minden részében annyira megkedvelték ezt a nagyszerű bútort, hogy klubbokat 
alakítanak megvételére. 

Öl 

VIZNYOKÁSÜ $19,75 
MOSÓGÉP 

m.W-06 érték, melyet a fenti ácoa 

%dunk. Telje? jótállás. Nagy ciprus 

fa teknő. Alacsony viznyom ássál is 

dolgosik. Bgy dolláros heti törlesztés. í 

FUMED TÖLGY $3#5fl 
PORCS HINTA 

Erős tölgyfából készült 
fumed (természet öb) finise
léssel. 3VZ láb széles. Kom
pletten, láncokkal és akasz
tókkal felszerelve, a fenti 
áron. 
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FÜLÜL JEGELŐ 

JÉGSZEKRÉNY .. 
$14.50 

Megfelelő nagyság kis család M á 

rnára. Galvanizált jégtaartó, fehér so 

máncozott hűtő kamrák, sodrony polc 

eal 40 font jeget tart. 

Lir?i 

j 
SZENES SPÓR ÉS 
MELEGÍTŐ 

$85.00 
Öntött vasból, nagy sütővel 

Nagy melegitő rekesz. Csinos 
díszítések. < Nagy választékunk 
van szén és gáz spór ok ban. Az 
árak nagyon méltányosak. Mind 
egyikért jótállunk. Jöjjön el és 
nécse meg őket. 

"íniüli! ÍÍPiÉilií'i 

ÁGY DAVENPORT 

$89.00 
Még egy hálószobát ad o t t  

honáuak ez a csinos Daven
port. Ez az ár esak•ezen a 
h é t e n  é r v é n y é é .  V a l ó d i  é r 
téke $105. . 

EKŐS ACÍLÁGY 

speciális áron 

$15.75 
Bármily fényes 

háznak megfelel. 
Ugy egyes, mint 
kettős nagysúg-

AJtANY 
TÖLGY 
AfZTAL 

$27.50 
Erős tölgyt>& 
készült, ar|.-
nyos finisf-
l é g e e l .  f t f t t .  
lábra kibuz-

liató. 

(fajim 

NYISSON 
SZÁMLÁT 
HÍMJW 

"*;VÁLUNK 
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INTERNATIONAL BANK 
G. V.HAMORY 

tmmstowi, t. shmoi, hl 
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BEBIZONYÍTOM, 
hogy pénzküldési módszerem- a 

leggyorsabb és legbiztosabb 
Gyorsabban, jobban nem tudja elküldeni egy 
bank vagy bankár sem Youngstownban, se 

máshol. 

üldjön általam pénzt 
győződjön meg. 

Vegyen hajójegyet 
nálam Európába vagy Európából Me st$S8~ 
tessógesen lesz kiszolgálva. Összeköttetés 
seim a legjobbak ugy itt, mint Európában 

, \ 

Útleveleket beszerzek, közjegyzői okirato
kat törvényesen kiállitok s pontosan elintézek-

Minden ügyben forduljon első, legöregebb 
bankjaimhoz. Ha nem volt, legyen most barát
ja üzleteimnek. 

Cimem a régi: 

International Bank, G. V. Hantory 
Youngstown, Ohio Sharon, Pa., State és 

19 North Phelps St. Dock Street sarkán 

Ha van egy 1918-, 1919- vagy 1920-as 
Fr*Rn-GFPE 

Amelyét becserélni szeretne egy zárt kocsira, akár kupé, akár szeáán* 
ra, MOST az ideje, hogy tervét végrehajtsa. Hozza el gépét és mi meg* 
mondjuk, hogy mennyit kell ráfizetnie. , 

H. R. Hooper Company 
21U0 MARKET SX&EET t 

Bel} telefon, Main 336 Automatikus 8232 

FIGYELEM! 
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316-316 W. FED. ST. 

Junius 1 -tői kezdve 
a kedvelt ital 

R E N °  
árát kénytelenek ; 
voltunk felemelni 

$1.75-re 
«i 

THE RENNER CO. 
' '• •• í" ' Y , V ' ''*4 ** •• " ' '• f ' • '" ' ' '.V-. 1.: 


