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i HAJÓJEGYEK 

PONTOS ES MEGBÍZHATÓ 
miuden tekintetben Kiss Emil bankháza, ftmely már 
több, mint két évtizede szolgálja kipróbált becsüíetoa-
sőggel és felülmúlhatatlan szakavatottsággal áz amori-
kai magyarságát. A saját jól felfogott érdekében cs3-
lekszik, ha minden iijiybrn erre a citnro ír: 

KISS EMIL BANKÁR 
1S8 SECOND AVENUE N / NEW YORK 

PÉNZVÁLTÁS p •! 

1 
A legnépszerűbb 

szüreti bál 

\ 

HAZAI ÜGYEK 1 

A Kossuth Kör e hó 18-án, nmm a 
jövő hét hétfőjén nagyszabású, 
fényes szüreti bált rendez. A ma

gyarság előreláthatólag nagy 
számban fogja felkeresni.. 

ezt a bált. 

A Youngstown és környéki ma
gyarság egyetlen erkölcsi testű
id e, a minden felé közismert Kos
suth Kör, e hó 18-án, azaz a jövő 
hét hétfőjén este 7 órai kezdettel 

Adjon a fogainak 
gyöngyfehérsé
get azáltal, hogy 
állandóan ápolja 
azokat Colgate's-
szel. 

Kérje az ön patikusától 
Colgate's!. 
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nagyszabású szüreti bált rendez 
saját helyiségeiben.? 

A Kossuth Kör vasárnap este 
tartott közgyűlésén nagy lelkese
dés közepette határozta el, hogy 
megtartja a szóbanforgó szüreti 
mulatságot és a rendezőség már 
eddig is olyan előkészületeket tett 
a melyek a legnagyobb erkölcsi 
és anyagi sikert biztositják. A 
kitűnő zene, a zamatos hüsitő és 
pompás harapni valók hozzá fog
nak járulni ahhoz, hogy ne le
gyen panasz, a szórakozás egyébb 
nemeiről pedig szintén már előre 
gondoskodtak, hogy igy minden
ki biztosítva legyen arról, hogy 
igazán fesztelenül és jól fog mu
latni. Jf-X 

Ezztel a mulatsággal kapcsolat
ban volna néhány komoly sza> 
vünk a Youngstown és környéki-
magyarsághoz. Azt mindenki 
tudja, hogy a KossutJj Kör né
hány tagja nagy utánjárás és 
nehéz fáradság áran szerezte meg 
a mai pompás és minden tekin
tetben nagyszerük helyiséget. Ha 
ez .>a% helyiség nem volna, akkor 
a magyarság kénytelen lenne ide
gen termekben gyűlésezni és szó-
rakoífni, a mi nemcsak sokkal töb
be kerülne, de bizonyos mérték
ben kellemetlen is lenne, mert hi
szen idegen fyelyen senki sem érzi 
olyan jól magát, mint a saját, ott
honában. És ez a Kossuh Kör ma 
a magyarság Otthona, dacára an
nak, hogy a Kossuth Kör tulaj
donát képezi, mert a Kossuth 
Kör egy magyarral sem érezteti, 
a ki nem tagja a Kossuth Körnek, 
hogy idegen helyen volna. Sőt el
lenkezőleg mindent elkövet, hogy 
jól érezzék magokat a honfitár
sak épen ugy, mintha a saját ott
honukban volnának. A Kossuth 
Körnek fentartása havonta ren
geteg pénzbe kerül, amit csakis 
ugy lehet előteremteni, ha a ma
gyarság a Kört pártolja. A Kör
nek persze most pénzre van szük
sége és pedig sok pénzre. A ma
gyarságnak most lesz megfelelő 
alkalma bebizonyítani, hogy hálás 
a Kossuth Kör iránt, azért, mert 
ezt a nagy termet megszerezte, 
épen ezért erkölcsi kötelessége 

minden magyar testérünknek, a 
ki csak teheti hogy a hétfő esti 
mulatságra eljöjjön. 

Hisziik és reméljük, hogy a 
IToungstown és környékbeli ma
gyarság megérti a magyar köte
lesség hivó és kérő szavát és 
zsúfolásig meg fogja tölteni hét
főn este a Kossuth Kör nagy ter
mét. 

KE FELEDJE EL. 

RÁDIÓVAL IRÁNYÍTJA* 
A HAJÓKAT. 

Október 19-én, azaz a Jövő hé
ten kedden a Kossuth Körben 
republikánus párti politikai gyű
lés lesz, a melyre minden magyar 
származású amerikai polgár hiva 
talos. A ki hazája és helyzete 
sorsát a szivén viseli, az eljön a 
gyűlésre, a mely este 8 órakor 
kezdődik. 

v A Tengerészeti Minisztérium kísér 
(eteket végzett az Ohio és lova hadi
hajókkal, mely kísérletek beigazolták, 
^ogy 12 és 13 ezer tonnás hajók útját 
irányítani lehet a szárazföldi állomás
ból rádióval meglehetős távolságból is 
* kormánykerékre való hatással. 

ELADÓ KÁLYHA 
Egy hatalmas, majdnem fur-

naeenak is beillő kitűnően fűthe
tő szénkályha igen jutányos áron 
eladó. Bővebb felvilágosítást az 
árra és egyébre vonatkozólag szí
vesen ad lap'unk irodájában Ga-
gyi János. 

Ekszer-üzlet 
SAMUELS 
16 Sooth Phelps St. 

ELADÓ 1 
Gyors cipőjavító üilet eladé a 

tulajdonos betegsége miatt, igen 
olcsó áron. Gim: 1125 West 
Rayen avenue. * 
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ANCHOR HAJÓVONAL 

§. S. CALABRIA gőzhajó 
indul Október 23-án 

DUBROVNIKBA és TRIESZTBE 

Harmadik osztály ára . $125 
Ú hadiadó külön 5 dollár 

§ü Forttn-ljon CIINARTÍ 

4uto 2190 
Bell 1095 

Szolgálat 
Minőséig 
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H.E.C0LER 
1705-707 WEST RAYEN AVE. 

Szolgálatképes gépek 
Öt személyes. 
Hét személyes 
Négj^ személyes Sport Model 
Négy személyes Kupé Model .......... 
Hét személyes Sedan Model ... . , 
Egy tonnás Pneumatikus Trucl$V,. 
Két tonnás Pneumatikus Truck Cabbel 
Két tonnás Pneumatikus Quar Cabbel . 

$1825.00 
$2010.00 
$1985.00 
$2810.00 
$3070.00 
$2284.54 
$3115.73 
$3932.94 

A fenti árak helyben és cord gummikkal értendők. 
Árleszállítás nem lesz. 

Kitűnő uj teljesen felszerelt service állomás tapasztalt 
mekanikusokkal a lü East Madison-Street udvarán az első 
behajtás a Wick Avenue felöl. 

The Mahoning Auto Sales Co. 
237 mux. AVSMÜB . 

Bell telefon Main 4886 " * Automatikus 6733 
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Mi adjuk a legfinomabb kalapokat férfiak £ 
részére,^az egész városban nem talál jobbakat. A & 
régi jó, megbizható Stetson kalapok. Uj Newman 
modelek. 

Az árak méltányosak. 

. $3.00, $3.50, $4.00 
és feljebb 

Hatter Newman, a kalapos 
26 NORTH PHElfPS STREET 
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Tiz jó ok, hogy miért 
V E G Y E N  

Modern Apartments Company Részvényeket 
1—Mert a tőke biztositva van. 
2—Mert könnyen eladható. 
3—Biztos és Nagy jövedelem. 
4—Becsületes és hozzáértő vezetőség. 
5—Pénze mindig teljesen kamatozik. 
6—Nincs bonusz sem felhígított tőke. 

T Nincsenek magas fizetésű tisztviselők. 
8—Helyi vállalkozás. 
9—Ohio államban adómentes. 

. 10—Az ingatlanok értéke állandóan emelke
dik—tehát a részyény értéke is egyre nő. 

Villanyos vasaló 
ingyen 
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* Keresünk magyarul is beszélő elárusítót. 
- -• " • 

F. J. COOK 
Ő01 HOME SAVINGS & LOAN BUIUHNG 

; • YOUNGSTOWN, OHIO. 

^ azoknak, akik mi általunk vezettetik be % villanyt^ 
házukba. * Ez az ajánlat csak 30 napig ^érvényes. X 

k Itt az ön legjobb alkalma, hogy ezt az ajánlatot ki- ••• 
használja. Kömiyü 

A y tünk," ha nem akar 
^ hogy a városi 

munkát. Mi jó szolgálatot, nagy tapasztalatunkat 
ajánljuk mindenben, ami villanyos. Ha szüksége 

f 5: 
van reánk, telefonáljon és képviselőnk azonnal fel-

Main 183 
keresi* 

fí 
Autó 2128«i 

't 
t |The Yo. Chandelier CoíüipaÉly 

A. P. BEIL ELECTRIC COMPANY 
; \ 19 S. Pbelps Street ' . . 

I Ezek az árak jók egész hétre 
Háziasszonyok! Ne mulasszák el ezt a konyhaedény vásárt. Ez a legjobb 

zománcozott edény amit készítenek—minden darabért jótállunk, hogy tökéletes. 
A választék egyrésze fehér, a többi kék és fehér, igén szép és könyen tisztitha
tó. Leszállított ár^k. A gyárosok azt mondják adjuk beszerzési áron ájul. 
törődnek véle ha veszítenek is rajta. Jöjjön jókor és válogasson 

Kék és fehér edények árai 
6 kvártos ajkas befőző üst 

4 kvártos amerikai üst 

14 kvártos edény mosók .. 

8 kvártos ajkas befőző üst 

6 kvártos amerikai üst. .. 

$1.29 
$1.29 
$1.79. 
$1.79 
$1.79 

LQ kvártos ajkas befőző üst 
8 kvártos amerikai üst ... 

12 kvártos vizes dézs^ 

17 kvártos edény mosó 

M* s^éttu teás frtték 

$1.89 
$1.89 
$1.89 
$1.89 
$1.89 

Tiszta fehér edények árai 
Leves merő 
Szűrő merő 14 incses 
Tányérok 9 incsesek 

Mély tányérok 0 incsesek . 
Leves tányérok 
Egyenes csészék pint 
Mély puddin sütők 2 kvárt 

Ajkas szószos lábasok 4, 5 
és 6 kvártosak 

9c 
9c 
9c 

••• 9c 
v 9c 

9c 
9c 

$1.39 

Ajkas befőző üstök 3» 4, 5 
és 6 kvártosak 

Kávé főzők 2 és 3 kvártosak .... 

Teás fazékak 2 kvártosak ...... 

Amerikai lábosak 4 és 6 kvártosak 

$1.39 
$1.99 
$1.69 
$1.69 
$1.69 Amerikai szószos lábasok 4  . . . .  

és 6 kvártosak 
Mosogató edények 14 és 17 kvártosak JJ g(J 
Vizes fazék 10 és 12 kvártosak gQ 

Dániel Webster lisztből több és jobb kenyeret süthet. Speciális ár. 
Mazda villany- lámpák—Most az ideje, hogy kicserélje kiégett lámpáit a 

tél beállta előtt. Bármily nagyság és div vat. Rendeljen hus és fűszer rendelésével. 
Friss tej és tejszín minden nap. \ 

A mészárszékben 
'*s 

Edward olajbogyó saláta 
igen jó szándvicsnek 

Premier saláta majoné|s 

Angol dió fontja 

20c 
45c 
45c 

Campfire MarshmalIo\f, moft Eff,t 3Íj 
jó és friss 2 doboz 

Kanizott te j  m a g a s  6  k a n n a  . .  t . . . . . .  

Pet Libby, Gold Cross vagy ^ver|r. . ^ 
• <. bp^y> lá4ája •>.- y >• •», 

Palm Olive szappan hat darftfe 

Old Dutch Cleanser 3 kanna; 
• i • 

Climax szappan mosáshoz 10 darab 

Fels Naphta szappa^ darab 

Seprűk 90c-es érték 

Snow Boy mosópor nagy 2 doboz ...... 

Cala sonkák átlag 6 fontopgc, fftntj* . *4 

Wilshire sonkák fojtja 

Disznó karaj fontja 

* t * * 

% \ * £ % +C+ 

55c 
89c 
59c 
55c 
26c 
41c 
15c 
45c 

- SrtWswk. Hurkák. Hin4*n n»p frw*n vágott dÍM#hW»61 k#«UlMk » legjobb !»««-
r^el. Próbálja n^g és ha nem i*lik pénzét vism kap||. ^ ^ : r:; 
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