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Heti Krónika. 

ItigmuaQfcto wwtye: Of láb 

Mostanában nagyon sokai 
A/ért baderolusk, 
Hogy a poéták a Napról 
Miért nem dalolnak! 
Pedig bizony volna okunk 
Joggal a panaszra, 
És a meleggel spóro|$^ 
Kerek képű Napra! 

Tudósítónk felkereste 
E miatt a Napot, 
A mely bizony a melegtől 
Eddig mit sem addtt. 
Megkérdezte, bi az oka 
A nyári hidegnek, 
Amely miatt az cmbérek 
Folyton dideregnök. , 

A Nap testvér tudósítónk 
Szívesen fogadta , 
Ék az észrevételeit 1 

Neki előadta: < ! 

Köüben háta rűégborzoufott, 
Mert hogy ő is fázott, 
így tehát az interjuhoa ! " 
Nem jó arcot vágott. ! • 

Tetszik tudni, igv szólt »' N»p, 
Tény, hogy meleg nincsen,? 
Mert a melegen osztoznak 
Mmt valami kincsen. 
Az Iszt Ohajo Gáz Company 
Melegem megvette, 
Es hogy aztán,baj ne legyen: 
"Kesb enV kifizette. 

/; 

Tgy tehát^iz idén nyiwn 
Bizony fázni fognak, 
E közben egy jó kis náthát 
Vagy tán flut kecsolnak. 
Jobb IpsZj, ha íéli kabátbifg 
Járnak augusztusba'. 
Menjenek téli eijKJhe-', 
Ne pedig papucsba 

! *» i 
Minek nyáron a sok meleg » t 
A gáztársaságnak ? - *>, 
Vagy tán holmi titkos dolgot. 
Készitnek, csinálnak? 
— Eltalálta, uramöcsém —• 
Igazsága vagyon! 
Mert a gázos compájBaa., 
Hunsfut bizony nagyon! 

Azért gyűjtik £ meleget, 
Legyen plenti télre. 

. Kí most nem spórol meleget, * 
TNfeih tehef majd félre r ""iW 

• Es ha ' % meleg jön össp^ 
Gázcsapok megnyitnak, 
Orvosokat a ház{ikl\Q$ 
Egymásután hívnak#. 

Rí bocsátják a szagos gázt 
A békés polgárra, 
Ne panaszkodjon szegény, lwgy 
Nincs a gáznak árat 
Ne mondja, hogy nincs melege, 
Meg is halhat tőle. 
A gáz compáiria pedig 
Gazdagszik belőle. 

Nem szabad má* viszkit inni, 
Bornak-sörpek vége, 
Tífuszos kwiyha vizet ad, 
Kinek van vendége! 
Most hát tejet sem ihatunk, 
Vége a világnak, 
Mert a birók a tejben is 
Alkoholt találnak. 

Vésse tehát minden en&ber 
Erősen a fejbe, 
Hogy három percent alkohol 
V an a jámbor tejbe'. 

, Ezt olvastuk a napokbíjp 
Az angol újságba'. 
Ezért van, hogy oly sok ember-

( Hol beFUf, hol kábté 

Ezért van, *ogy ac$fa$mök 
Már szintén berúgnak, 
A csirkék és a cicák is 
Jobbra-balra rúgnak! 
Jó lesz teh#t a tej lityiét 
Újból viszkit inni, 
És a választáson 
És Daviwek hinni! 
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HASZJfOS TUDinVAtdjt 

hogy a pecsét széléről kezdjük ezc 
a müveletet befelé a pecsét köza-
ptig, ezáltal megakadályozzuk, 
hogy a folt nagyobb legyen. 

Tejkrém és tejfoltok (fagylalt 
vagy ice eream). Mosható anya
gokról egyszerű forró viz és szap
pannal kimossuk a foltot., Más 
anyagból készült ruhákból; pedig 
a már fentebb emiitett eljárás 
mellett, chlorform, carbon tetra-
chlorid, aether, raphta yagy inis 
oltió anyag használandó, . 

Otokoládé és kakaó foltok. Egy 
tompa késsel lekaparunk ameny 
nyit csak lehet a peesétből óvato
san, hogy a szövetet meg ne séc-
sük, azután boraxot hintünk rá 
és hideg vizben ázni hagyjuk. 
Utána forró vízben jól kiöblöget 
jük. Kényeseb csipkéknél vagy 
vékony selyem ing stb.-nél egy
szerűen langyos vizzel kimossuk. 

Kávéfoltok 63 teafoítok. Elő
ször jól kimossuk és megszárít
juk, azután a még fenmaradt fia
tot óvatosan Javelle vizzel kezel
jük, utána sok-vizzel újra kimos: 

suk^ és gyfll^ran kitesszük a nap
ra' szárítás végett. Elég jó ereö-
njrfoívt éehetünk még el, de ei 
esak kiseblt). kávé foltokra vonat
kozik, világos "Selyem dolgoknál, 
ha a pecsétes részt nedves rutyán 
át forró vasalóval kivasaljuk. 

Tojástól eredő foltok. Szappa
nos vizzol a foltos részt megmos-* 
suk langyos vizben, azután meg
szárítjuk. Utána ' használható, 
carbon tetrachlorid, chloroform 
stb. 

Gyümölcstől eredő foltok (mái* 
na, eper stb.) Fehérnemű vagy 
mosható szines kelmék, a pecsé
tes kelmét, gummival vagy zsineg 
segélyével egy fazék száján át 
megfeszítjük, azután forró vizet 
öntünk rá kávé vagy tea kanná-
böl vagy 3—4 láb magasságból. 

Ha ezután «iz eljárás után még 
mindig látszik a folt, öntsünk rá 
egy kis hydrogen superoxidot és 
tegyük ki a nap sugarainak. 

Foltok selyem és gyapjú kelmén 
legjobban eltávolíthatók,v ha me
leg vizzel jól kimossuk, utána 
pedig 25 'csepp szalmiák szesz
szel lugositott alkalinos hydrogen 
superoxiddal megnedvesítjük. Ez
után az eljárás után jól kiöblö
getjük hideg vizben. 

Gyep és növényi foltok. A 
kelmét forró szappanos vizben ki
mossuk, jól dörzsölgetve, utána 
fa vagy tiszta alkohollal dörzsöl
jük a foltot és megszárítjuk. 

Tintafoltok eltávolítása a ruhá
zatról. Először is a tintafoltot 
behintjük szénsavas magnezia 
porral, mely a tinta legnagyobb 
részét felszívja. Ha még több tin
tát akarunk felszívni, keverjük 
ezen port pasztává, vagy péppé 
kevés viz hozzáadásával és ken
jük át és keresztül a folton. Ezt 
a müveletet addig folytatjuk, míg 
a folt legnagyobb része el nem 
tűnik. Azután langyos szappa
nos vizben kimossuk, óvatosan 
dörzsölve, mig a* £g$sz fölt eltű
nik. • > 
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Szőnyegen levő tintafolt. Dör

zsöljük egy citromszelettel, mely-
nak levét kinyomjuk a pecsétre és 
közbe többször kiöblítjük e részt 
hideg vizzel. Utána dörzsöljük 
tiszta száraz kendővel. Ha a sző
nyeg jó száraz, keféljülfc a szála
kat kemény kefével. > ' 

Vérfoltok ( orr és minden más 
vérzésnél.) Langyos szappanos 
vizben ,a kelmét kimossuk, az
után ' 25 csepp szalmiák szeszszel 
lugositott. alkalinos hydorgen su-
peroxidba mártjuk és jól kiöblö
getjük hideg vizben. Kapón szá
rítandó. * 

Izzadságtól §redő foltok. 1. 
Szappanos vtefoen kimosandó, a 
napra kiteendő, mely eljárás^ ál
tal a folt halványabb lesz. A nap 
sugarainak fakitó hatása van, fe
hérít. 2. Javelle vizben való öb-
lögetps vitán sok vizben kimosni. 
3. Káli hyperme.ngan gyenge ol
datában öblögetni. . 

Rozsdafoltok. 1. Ananászból — 
pine apple — vágjünk le egy sze
letet k. b. egy incs vastagságút. 
Forraljuk ezt elegendő mennyisé
gű vizben óvatosan, hogy jftz ana
nász szelet oda ne égjen. Azután 
főzzük ebben az oldatban a rozS-
dufoltos ruhadarbot, mig a pe
csét el nem tűnik, k..b. 5 percig. 

2.Grape fruit negyedrésze veen
dő, ennek húsos részét kivágjuk 
és kevés vizbe tc-sszűk, melybe elő
zőleg ennek levét is befacsartuk 
és ezt forraljuk. További eljárás 
különben ugyanaz, mint fentebb 

3. Here-só. Vigyázat, méreg! 
Ezt: a sót kevés vizzel péppé ken
jük és a rozsda foltra helyezzük, 
pír percig óvatosan dörzsölget
ve. Utána sok vizzel kimossuk. 
Beszerezhető bármely patikában. 

Dohány és nicotin foltok. 1. 
Szappanos viz. 2. Spirituwfr 95% 
vagy faalkohol. 

3. Káli hypermangan gyenge ol
data. , 

Festék, kence és lakk pecsétek. 
Uj vagy fris pecséteket könnyen 

eltávolíthatunk, (különösen morc-
ható kelméből, erősen szappanos 
vizben óvatosan mosva. Régebbi 
pecséteket pedig, ha a foltot előbb 
megpuhítjuk, ezt fa vagy tábla-
ola.ijal dörzsölve. 

Foltok, melyek, pem egészei) 
ujak, de azért még nem kemé
nyedtek meg, puhithatők, haster-

ELADÓ 

89 akeres farm Oanfieldtfll 3 mért
földnyire éssak-nyugatnak maka-
dam-ut végében, a tulajdonos által. 
Épületek elég jó karban, jő föld, 
szén, erdő és mész a farmon. Szép 
gyümölcsös. Folyóvíz a legelőn. 
Telefon a házban, ősszel átvehető. 

R. F. WILLIAMS, Canfield, Ohio. 

Foltok és pectétek ti|ztitá*a *n-
hanemüekből és uövett irufeól 

Irta: fUiónger Aurél 
" . ©rógy«»réK. 

okleveles 

4*. 

ZiirföHok é» ariradéliök (vaj 
és olaj stb.) Használjunk valami 
jó oldóanyagot, mint például 
chloi^vforia,' c^r^on .tetrachlorid-*, 
aetlie*, iiaphta, gasoline vagy 
benzint. Az első kettő a legjobb. 
IlelyezaÜBk egy Itatésp^' 
pirt vagy vászon darabkát a pe
csét alá, azután óvatosan dörzsöl
jük az ölötök egyikével és egy 
darab vászonnal, meg pedig ugy, 

PRICF. SANDOB 
az egyetlen magyar ügynöke a 
Western Southern Life Insur

ance Co. 
itteni irodájának 

204-5-6 Federal Building 
Xelefon: Auto., 3294 

Youngstown, 0. 

•í# 

Bejelentés. 
A jól ismert 

CHANDLER 
es 

CLEVELAND 
személytzálIitQ automobilok 

vezérképviseletét a youngstowni kerülef-
\>m a előnyösen Ismert alábbi cég 

^ vette át 

| W. W. Martin Co. 
A « Rayen ó& Belmont ave^uet: sark&ii 

X ^handler tulajdonosokat" ssfvésen látjuk, t 
jf*átogassák meg uj tűzbiztos épületünket «£• 

Telefon: Federal 2800 •> 
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pentinben áztatjuk pár ójfát, az
után meleg vizben szappannal 
kimossuk. Legjobb ilyen célra a 
naphta szappan. 

Részben jnár megszáradt fes
ték foltokat eltávolithatunk néha 
egészen, ha ezt beáztatjuk pár 
órfhosszat benzin és faakohol 
egyenlő keverékébe. 

További felvilágositáüsalv szíve
sen szolgál & Megváltó Gyógyszer
tár (15 Spring Common, Youngs
town, 0.) részéről Filsinger Au
rél és dr. Vágó. Pál. 

PIU 
kerestetik uonnali felvételre a 
Meg-váltó gyógyszertárba, 15 
Spring Common, Filsinger Aurél 
gyógyszertár tulajdonosnál. 

ELADÓ STRUTHERSBEN 
5 szobás ház, telek nagysága 

50x150 láb, gáz és viz> 
Ára $3200 

A Sharon Line-on, Stop 25 
2 telek, 33x120 láb. $2<?0 
Bőveblet ezen a cimen: 

1>. R. HEADRICH 
153 West Chalmers ave. 

Jótállást vállalunk, 
hogy minden Magyarországba küldött összeget törvényes pénzben 

T E L J E S  Ö S S Z E G B E N  
kifizetünk. Pénzét leggyorsabban, legijontosabban és legolcsóbban 
küldjük a címzettnek vagy kívánságára bármely magyarországi banlc* 
ban vagy takarékpénztárban kamatozás céljából elhelyezzük. 

Útlevelét a lehető legrövidebb idő alatt szerezzük meg. 
Hajójegyek a legjobb vonalakra az eredeti árakon. 

Felvilágosításért és tanácsért forduljon bizalommal c cimre: 

I 
Főüzlet: 

1«J EAST 22.1 STREET 
a Bank imlotában 

ÁLLAMI 
NEW YORK I5f>7 

fióküzlet: 
BECONT) AVR 
er S.'ird Street 

Miért hagyja fogai álul éiétét 
elkeseríteni? * f ^ 

KÉRJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAfJ 
fOOQSVOSTÓL -

Nem Da], hogy tiny rosss 
munka van a szájában, ne ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun 
kámért. 

DOLLAR üanképület 

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

Férfiakat és 
fiatalembereket 

- keresünk 
akik meg akarják tanulni az auto
mobil gépészetet és javítást. Esti 
és nappali órák. Tudományos éfl 

gyakorlati tanítás. 
The Youngstown Greater Aato 

School 
S48% Wilson Ave., You n erst own, G. 

Miller vörös és szür
ke belső gummlk (töm
lők) a legjobbak, ha 
azokat a Miller tire-ok-
kal használja. 

<n) 

M 

Mi Miller javító al-
katrérzékét használónk. 
Esek valódi tire anyag 
ból és nem hulladékból 
készítitek. * , 

KERESEK 
bányászt kat . én mun-

^ kásokat. 
Telefon: Canfield 105 

The American Fire Clay 
and Products Co. 

Canfield, Ohio 
3 Tk'»11n]»i ingyen ház 

Mások tapasztalata 
vezesse önt! 

Jöjjön el hozzánk vagy telefonáljad nekünk és mi sfcweséir szolgálunk' 
azok nevével, akik Youngstownban Miller o:ummikat használnak. Hallgassa 
meg őket, hogy mondják el tapasztalataikat, amelyeket ezekkel az egyforma 
mértföldet szolgáló, az úthoz legjobban alkalmas tirekkel elértek. 

Ne felejtse el, hogy ezeknek a használóknak tapasztalata a Miller tir«k> 
kel jellemző a Miller tirekre nemcsak itt, hanem mindenütt az országban. 

Bulevardok sima aszfaltján, rossz mezei utakon, nehéz truckokon vagy 
gyors turagépeken a legtöbb mértföld szolgálatot a Miller nyújtja. HASON
LÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MINDEGYIK TIRE EGY#ORMA SZOGÁ-
LATOT NYÚJT. Mind többet nyújt, mint a jótállás. 

Győzze meg önnönmagát. Kérje tőlünk az adatokat. Jöjjön hoag&nk 
vagy hivjon fei. 

Lukács András, 
a Miller-gyártmányu Tire-k főraktára 

1732 WILSON AVENUE YOUNGSTOWN, OHIO 
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GEARED -TO -THE - ROAD! 
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The Rapid Shoe Repairing Co., 
EZENNEL TISZTELETTEL JELENTI 4 iN AGYKÖZÖNSÉGNEK .VOUNOSTOWH ÉS 
KÖRNYÉKEIN, HOGY TEKINTETTEL ÜZLETÜK ÓRIÁSI FELLENDÜLÉSÉRE, EGY 
M ÁSODIK JAVÍTÓ MŰHELYT NYITNAK. EZ A MŰHELY* ^MELY SZOMBATON, 
JULIUS 17-J2N NYÍLIK MEG, A VIÁG LEGMODERNEBB CIPŐJAVÍTÓ GÉPEIVEL 
VAN FELSZERELVE. EBBEN A NAGYSZERŰ MŰHELYBEN UJ CIPŐT CSINÁL-
NA£ A« ÖN RÉGI CIPŐJÉBŐL. -

* VÁLLALAT VEZETŐSÉGE MIN DENT ELKÖVETETT, HOGY A LEGGYORSABB 
ÉS LEGJOBB SZOLGÁLATOT NYÚJTSA A LEG MÉRSÉKELTEBB ÁRON, ELVÁ
LASZTOTT FÜLKÉK UGY HÖLGYEK, MINT URAK RÉSZÉRE BIZTOSÍTJÁK MAGÁ-
NYÁ^^^LEGVÁJA, MIG CIPŐJÉT KJJAVWÁfe. . 
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