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East Youngstown 

hkmOK A FALUBA. 

Van, egy közismert magyar nó
ta, amely igy kezdődik: "Lányok, 
lányok, lányok a faluba." Ott-
Jüon az nem baj, ha a faluban leá
nyok vannak, East Youn&stown-
ban ellenben baj lett belőle, a 
tttint az alábbi rendőrségi jelen-
lés igazolja: 
• ' i 

"Az east youngrsíowni rerodőt'-
aég" az elmúlt szombat éjjel raz
ziát tartott a "Washington street 
egyik kétes hirü házában, a hol 
Jfcegp nőt és öt férfit tartóztatott 
Ife. A letartóztatott egyének va
lamennyien letették a kivánt biz
tosítékot, t Az eljárás megindult 
elleiftÉ*}' , ; 

A mint eöbből látható, bajöft 
voltak East YoUngsrtownban a 
lányok körül és bizony lesznek 
még ezután is, ha a hatóság nem 
talál olyan megoldást, a mely ezt 
1 kényes kérdést sikeresen elin
tézi. 

PETŐFI GYŰLÉS 

Kéretnek a Petőfi egylet tag-; 
jai, hogy a varárnap délután 2 
órakor kezdődő gyűlésre okvetle
nül jelejen#& meg a Ofrow-féle 
hallban. 

* A tisztikar nevében 
Tomori István, elnök. 

A REFORMÁTUS EGYESÜLET 
GYŰLÉSE 

Heti Krónika> 
Bigmusokba szedte: 6. K4 

Az Amerikai Magyar Reformá
tus Egyesület youngstowni' 22-ik 
számú osztályának összes tagjait 
szeretettel kérőm arra, hogy jöj
jenek el a jövő vasárnap, azaz e 
hó 27-én .a szokott helyen megtar 
tandó gyűlésre. Tgen fontos és 
halasztást nem tűrő dolgok elin
tézéséről van szó, tehát minden 
egyes tagnak él kellene jönni. 
' Tisztelettel 

Mollláf István, titkár. 

RÁDIUMOT TALÁLTAK 
Montrealból j'elentik, hogy 

Prondfoot és Butt, községekben 
nagymennyiségű rádiumot talál
tak. 

küitt 

*217 West Federal Street 

Az Idény 
Legnagyobb 

Vására 

Igen sok asszonyt tett 
boldoggá. 

Igen sok nő vásárolt. 

Es holnap még több nő fog 
vásárolni és boldog lesz, 
Hogy élvezheti ennek a 
nagyszerű vásárnak még 
nagyszerűbb előnyeit. 

$45 értékű- Wooltex kosztümök $14.75 
$65 " " " $29.75 
$95 * " " $39.75 
$150 " " " és minták $59.75 
$15 értékű mosóruhák $8.95 
$19.50 « " . $12.95 

$29.50 " • , $18.95 

$39.50 " * $28.95 

$35 étfájcü Wooltex kabátok $14.75 

$55 ! " : ' $24í7ü' 

* 134.75 $75 « ii 
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Bolondos az időjárás, 
Hol esik, hol nem esik, 
így hát bizony a rigmussal 
Holmi riolog megesik 1, 
Mert ilyenkor nem a "Múzsa" 
Ihleti a Krónikást, * 
Hanem a hangulat testei' 
A rigmusban a hatást. 

így történt, hogy nemrégiben 
Nem a v< Múzsa "csókolt meg, 
Az idő homlokom helyett 
A gyomrom ihlette meg. 
Ezért aztán bejutottam 
Márk kollega lapjába, 
Tgy kerültem akaratlan 
Egy kis potya reklámba. 

Csupán egy gombócot ettem, 
IMiért veszik ezt zokon?' 
Óh "Múzsa" te vagy az oka, 
Mért nem csókolsz homlokon? 
Lám a "Hafizt" megcsókoltad, 
No és az folyton eszik, ' « 
"Sulyos következményeit" 
Tőle zokon nem veszik. 

A mult héten éjfél tájban ' 
Betörtek egy pincébe, _ . 
Alaposan belenéztek 
<\ régi jó iccébe. 
Ösiszeszedték a jó italt,' 
Más egyebet ott hagytak, 
Es azután tort megülni 
liazafelé rohantak. 

Durrogtak a pezsgős flafdEÓk, 
& dugó meg nagyot szólt, .1 
A hangulat meg a jó l^etjv 
Tntók úgyse, jó nagy volt! 
Engem persze nem hivtak metg. 
Mert szörnyen félek tőle, 
ííogy megiszom az egészet 
Es nem marad belőle. 

"Széfti fórstí "^mondja az angol, 
Vigyázatok emberek! 
Xehogy cincogni járjanak 
Pincétekbe egerek. 
Tehát kinek itala van, 
Rögtön telefonáljon 
Ew mig pincéjébe török, 
Addig jobb, hogy ne várjon. 

t>EÓBABAt 

Egyebekben csendes min 
Nincsen újság, sem levél. 
Jungsztánban esett az e'sŐ, 
Akronban nem fuj a szél! 
Olyan nagy ott a szára 
Ilogy a tenta kifogyott, 
Ilafiz ínester újság helyett 
A "ril estétbe" fogott! 

Bele fogni, bele fogott, 
De hogy jön ki belőle? 
Azt ma bizony nem tudhatjuk^ 
De majd hallunk felőle! 
Addig várunk türelemmel, 
Hiszen régóta várunk, 
Sőt ezzel a türelemmel 
Kálváriát is járunk! 

Ejnye majd elfelejtettem: 
Bogdány Gabi visszatért, 
Az ujján gyémánt gyűrűvel, 
A mely alig, hogy elfért! ' 
Gratulálunk Gabi pajtás, 
Mikor lesz az esküvő ? 
"Wihajszt?" szólt a Gabi gyerek, 
"Gyürü van, de nincsen nő!" 

A hűvös nyári szezonnak bjílja 
Jtesz hétfőn este a Kossuth kör 
összes termeiben. Reményi De-
*ső tánciskolájának növendékei 
fogják ez alkalommal bemutatni, 
hogy milyen nagyszerűen sajátí
tották el a magyal és amerikai 
tancokat a hat hetes kurzus alatt. 
Az este fénypőntja a francia né
gyes lesz, amelyet ínég-azelőtt so
ha 'sem tanítottak Youngsjfcown-
ban. 16 pár táncolja majd ezt a 
szemet gyönyörködtető táncot, a 
mely nélkül az óhazában nagyobb 
bált nem is lehet elképzelni. 

A próbabál után Reményi uj 
osztályokat alakit és ezen az uton 
is felkéri mindazokat, akik tán
colni tanulni óhajtanak, hogy 
jelentkezzenek nála a bál alatt 
Ugyancsak kéri a szülőket, hogy 
gyermekeiket írassák be, mert 
most a legjobb alkalom lesz, hogy 
a gyermekeket a rendes és szín
padi táncokban taníttassák. Jöj 
jenek el a szülők a ppó-babálra ear 
nézzék meg, hogy az iskola tanít 
ványai ííiilyen nagyszerűen meg
tanultak táncolni. Áz uj osztály 
szerdán este, junius 30-án alakul 
meg a Kossuth körben. Timitás 
heíenkint háromszoriéi. ' 5 

tán hirtelen mefőrült. Megálla
pítást nyert, hogy az asztalosse
géd hetekkel ezelőtt .megismerke
dett egy debreceni gyógyszertár
ban aukalmazott 'leánynyal, akit 
feleségül akart venni, de a házas
ságot a szülők ellenezték és eltil
tották a háztól. Szél annyira sze-' 
relmes volt a leányba, hogy nem 
tudta elviselni ezt az elutasítást és 
megőrült. A mentők kényszer-
zubonyt adtiak rá és beszállitoták 
a közkórh&al- a 9 p*erelera bolond
ját. 
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INTERNATIONAL BANK 
G. V. HAMORY 

YOUNGSTOWN, 0. SHARON, PA. 

2 - Üzlet-címek • 
Mwwmmwm 
YOUNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ 

31 W. Commerce Street 
Üzemben az Erie állomással. 

A legjobb órák, ékszerek és 
órajavitás. A tulajdonos magyar. 

BEBIZONYÍTOM, 
hogy p&iztüjdési módszerem a 

és legbiztosabb 

RIGALSfcKY ÉS ZAJAC 
820 South Avenue 

M A G Y A R  S Z A B Ó K  
Elsőrendű öltönyök mérsékelt 

áron. 

ATHLÉTA GYŰLÉS 

At athléták ' szortibaton estH' 
saját helyiségükben, 338 V2 We»#f 
Federal street, gyűlést tartanak, 
amelyen a most folyó tréning 
ügyét beszélik meg. Á South líigh 
fthlétikai pályáján már szorgal
masan tréniroz 18 fiatal ember, 
hogy az őszi bajnoki versenyeken 
megvédje Youngstown jó hírne
vét és dijakkal megrakodva tér
jen haza a Chicagóban megtar
tandó versenyekről. Az athléták 
vezetősége kéri mindazokat a fia
tal embereket, akik hajlamot 
éreznek az athletika bármely 
Agához, hogy jöjjenek el a gyűlés
it. .Álljanak be a klubba és ve
gyenek részt a tréningbeú, ahol 
tehetségüket kifejleszthetik. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 

Real Estate. Jefeátse $e * dol
got az ottani Real Estate Board-
nál és biztos lehet abban, hogy az 
illetőt neHF veszik f(sf a tagok so
rába. 

Poéta. A napokban olvastuk a 
hazí^i lapokban, hogy Miskolczon 
megőrült egy ember, mert azt hit
te magáról, hogy költő, pedig sze
gény csak a Radetzky marshofc té
vesztette Össze a gulyással. 

Ügyvéd. Annak a pénznek be
fellegzett, mert soha sem fogja 
megkapni. A váltót adja át ne
künk, eltesszük 'a többi közzé. 
Már egész szép gyűjteményünk 
van. Ki tudja, hátha egyszer ki
állítást kendezhetünk ezekből a 
váltókból f 
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A SZERELEM BOLONDJA 

Debrecenből jelentik: A Bocs-
kay-téren dühöngeni kezdett egy 
fiatalember, akit a rendőrök be-
szálitottak a központi ügyeletre, 
ahol kiderült, hopy Szél Gyulá
nak hívják és budapesti születésű 
asztalossegéd, aki már hónapok 
óta lakik a városban, de foglalko
zása nincs. A rendőrorvosi vizs
gálat szerint a fiatalember az ut-

0. P. APPEL 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

( Olcsó házbér, olcsó árak 
, 4-ik emelet, Federal épület 

..*10 N> Phelps Street 

< »• T.J. DRIEL 
S Z A B Ó M E S T E R  

257 West Federal Street 
Bell telefon: Main 682 

,,4". 

Miért hagyja fogai által életét 
elkeseríteni? 

KÉRJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

!fem baj, iogy hány rosss 
munka van a szájában, ne Y6-
szitse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait ás megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok muo 
kámért. 

DOLLÁR BANK-ÉPÜLET 

4-ik emelet, 412. számú szoba, 
Bell telefon, 6945 
Auto. telefon, 4772 
Youngstown, Ohio 

V I R Á G O K  
VÁGOTT FRISS VIRÁGOK ÉS CSERÉPNÖVÉNYEK 

nagy választékban esküvők és temetésekre 

THE KAY-D1MOND ca 
33-38 H. PHELPS ST. ' . . TOÍJNOSTOWK, 6. 

A Hámory Bank közelében 
!•& telefonok: Main 6615 és Main 3298. Automatic: 6168 

DR. E> A* DAL6EY 

a magyarság által Jól ismerd orvos 
visszatért a katonai szolgálatból éa 
ismét átvette régi orvosi irodájá* 

\:tpnKjuk viiité*#^, ' 
?' ' "" ^4f| ' 

279 East Federal Street 

9ETE08ÉQSKET 
GYÓQVKEZEI, 

• ^o FESTÉK 
; mindig olcsóbb, mint ax olcsó festék. Tartósabb 
í és saebb. jj 

Ybái)|itowii GÍ«u & Paint Co. % i 
140 EAST rüDSRA^t STREET • 

Automatiku* Ü9M v Bell WWn 1120 
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; • Gyorsabban, jobban nem 1vdja elküldeni «gy 
;• liank vagy bankár sem Youngstownba% íie 

niáshoL 

pénzt 
gvoz meg. I' i>* i 

Vegyen hajójegyet 
nálam Európába vagy Európából ide s tisz
tességesen lesz kiszolgálva. Összeköttetés- j 

seim a legjobbak ugy itt, mint Európál^aÍLf 
~ ; ^ : — ( 

Útleveleket beszerzek, közjegyzői okiraté*í 
kat törvényesen kiállitok s pontosan elintézek. 

Minden ügyben forduljon elsö, legöregebb 
bankjaimhoz. Ha nem völt, legyen most barát* 

üzletdiiönek. 
,*r 

... i - • .. , 
'^menlra'régk' 

international Bank, G. V. Hamory 
Youngstown, Ohio 

19 North Phelps St. 
Sharon, Pa., State és 

Dock Street sarkán 

s\v / 
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Legmegöizitafóbb és legjobb 
az Qa és gyermekei számára 
COLGATE'S TALCUM POWDER 
égy orvosi összeállítás alapján készül, 
amint az egy gyermek-kórházban 
használatban vau. 
Antiszeptikus és hűsíti a gyulladásos 
ós viszketeg bőrt s ha bőségesen les* 
használva, a bébi bőre száraz lesz é$ 
kényelmesen fogja magát érezni," 
Enyhén illatositva van. 
Nők élvezetesnek találják Colgate's 
Talcum-ot öltözködésnél, a férfiak 
pedig hüsitonek borotválkozás után.. 
Használja bármikor meleg időben, ha 
imádság folytán kényelmetlenül ̂ ez. 

Kérje Colgate's Talcum-ot 
megszokott üzletében. 

fia könyvecskét akar, mely megmoé§}#,%S%£ÉÉ 
•tesse és gondozza a bébijét, irjon s mellékeljen 
10 centet "Colgate's Baby Bjíek" küldésére. 
Colgate & <Jo. N«w York. w 

TACC POWOER-
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