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A. L. & E. REES 
Ball, 804. FÉNYKÉPÉSZ. Aulo., 6629. 

143 West Federai Street, Youngstown* O. 
Nagyított képek, családi képek, lakodalmi felvételek, poptakártyák ftb. 

Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 
miiií 

t 7 7 7 7 7 
7 . 
V azoknak, akik mi általunk vezettetik be a villanyt 7 

házukba. Ez az ajánlat csak 30 napig érvényes. £ 
Itt az ön legjobb alkalma, hogy ezt az ajánlatot ki- <$+ 

Y •j* tünk, ha nem akar készpénzt fizetttL Jót állunk, 
hogy  a  város i  szabá lyrende le t  szer in t  végezzük  a j£  
munkát. Mi jó szolgálatot, nagy tapasztalatunkat ̂  

A ajánljuk mindenben, ami villanyos. Ha szüksége y 
>1 van reánk, telefonáljon és képviselőnk azonnal ftl-

Autó 2128 ••• 

Villanyos vasaló 
ingyen 

o«J 7 Ö«7 tl 
•> használja. Könnyű fizetési feltételeket nyujtha-

••• keresi. 
A Main 183 

t 
t 
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Y A. F. BEIL ELECTRIC COMPANY 
$ 19 S. Phelps Street 
V 

The Yo. Chandelier Company! 

Heti Krónika 
Rigmutokba siedte: 0. Xé* 

i 

• 

Farma vevőkhöz 
Ha" jó farmot akar venni, forduljon hozzánk a saját érdekében. Mi 

szivesen mutatunk önnek farmokat a mi költségünkön. Sok farmunk van 
mérsékelt árakon. Olyan is, ahol az egész élű és holt felszerelést is átveheti." 

C. E. TAYLOR vagy J. A. BURKHOLDER 
TARM SPECIALISTÁK 

620 Home Savings & Loan Building 
Main 7198—Autó 4227 

Youngstown, Ohio 

4 *  

Stephens Salient Six 1 
^ "A" Salient Motor kocsi—minden tekintetben 

-a legjobb, működése kifogástalan, szerkezete első
rangú, alkatrészei a legjobb anyagból valók, szol
gálatban nincs párja, ezért készíti a Stephenst a 
Salient Motor Company . , 

Stephens Auto Sales & Service 
Market Street és Indianola Avenue sarok. 

Garage telefon: Auaoinatikus 83913 

BEJELENTÉS 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására 

hozni, hogy visszatértem az Egyesült Államok hadsere
gének szolgálatából és ismét megnyitottam orvosi ren
delőmet a 

279. E. Federal St.-i házban 
Ezután mindig & közönség . szolgálatára állok és 

ugyanugy fogom kezelni, betegeimet, mint az utóbbi 20 
év alatt, amióta csak Youngstownban vagyok. Irodám 
a legmodernebb villanyos gépekkel van felszerelve. A 
betegeket legjobb tudásom szerint kezelem és részesül
nek abban az előnyben, amelyet nekem 20 évi hosszú 
tapasztalatom szerzett. Ugy orvosi, mint sebészi ese
tekben rendelkezésükre állok. — v 

IRODÁMBA#. Bfö<jKr! . 

A mult héten megírtam, hogy 
A Hardingra szavazunk, 
Ha derék és becsületes 
Jó elnököt akarunk. 
Olyat, aki jóbarátunk 
És a magyart szereti, 
És aki szegény 'hazánkat 
A bajból kivezeti. 

Mostan pedig arról szólok, 
A mit többen nem tudnak, 
Hogy egy derék kormányzóhoz 
Hogyan és mikép jutnak. 
Harry Davis a jelöltünk, 
A ki a legjobb erre, 
Nem hiába háromszor volt 
Clivland polgármestere. 

Davis szegény szülők fia, 
Ki maga is munkás volt,' 
A kabátján, a nadrágján 
Bizony elég volt a folt. 
De a szive az nem foltos, 
Tiszta és szeplőtelen, 
Bátran reá fog szavazni 
A derék munkás elem. 

Mikor sztrájktörőket hoztak 
Cleveland városába, 
Davis volt a polgármester 
Ép azon időtájba '. 
Kiverte a sztrájktörőket, 
Hogy a munkást pártolja, 
Ép azért a munkás mostan 
Davis szekerét tolja. 

Az egyik birói tisztre 
Mi György Gessnert ajánljuk. 
Megrédemli, hogy magyarok: 
Mindnyájan őt pártoljuk. 
Derék, becsületes embifP, 
Az igazság barátja, 
Hogyha reá fog szavazni, 
Akkor csak hasznát látja. 

Ed. Miüiken lesz a sheriff, 
Nem pedig a mostani, 
A ki a bevándorlókat 
Állandóan baderóli. 
Milliken nagyszerű ember 
Es ezt bizonyította, 
Mikor ezelőtt sheriff volt 
A Mahoning countiba'. 

Épen ezért "split" tikettel 
Millikenre szavazunk, 
llipokritta pasasokat 
Uralkodni nem hagyunk. 
Mert a sheriff szolgabíró, 
Kinek nagy az ereje, 
Milliken legyen a sheriff, 
Mert ennek lesz veleje. 

(\ C. Hull-t megye-ügyésznek 
Jelölték a szavazók, 
Kiknek fejét busán nyomják 
A különféle adók. 
Ő a megyét képviseli, 
Mikor vádat emelnek 
Azok ellen, kik a tűzre 
Állandón rossz fát tesznek. 

A többi jelölt közömbös, 
Nem is nagyon ismerős. 
Van olyan, aki gyenge legény, 
De van olyan, ki erős, 
Ki-ki válassza ki aztat, 
A kit esetleg ismer, 
11a ráadja szavazatát, 
Akkor,.bizonyos, hogy nyer. 

Xe felejtsük el tehát, hogy: 
Harding, Davis, Milliken 
Kapja meg a szavazatunk 
Hs pedig "split'' ticketen. 
November hó másodikán 
Szavazzatok magyarok: 
Mert voks az többet számit, 
Mint ki beneteket ámit. 
Értitek e magyarok? 

MEGKERÜLT LEÁNY. 

A napokban a 15 éves Sándor 
Zsuzsi szülei, akik az 1659 Mid
land Avenue alatt laknak avval a 
kérelemmel fordultak a rendőrség
hez, hogy segitsék őket a leányt 
megtalálni mert Zsuzsika októ
ber 12-én eltűnj hazulról. Hétfőn 
reggel Watkins rendőrfőnököt 
sürgönyileg értesítette a chicagói 
rendőrség, hogy a leányt ott el
fogták. A leány szülei elküldtek 
érte hogy hazahozzák. 

Szüreti mulatság 
Kitűnően sikerült a Kossuth Kör 

hétfő esti bálja. — Mindenki 
jól érezte magát. 

ATHLETA MULATSÁG. 
A fürge vig atléta fiuk megint 

mulatságot rendeznek szombaton 
este saját helyiségükben, 338*•> 
West Federal street alatt. A tán<-
ra vágyó fiatalság nagyon örül a/ 
alkalomnak amelyet az (atléták 
nyújtanak, mert most minden m;V 
sodik szombaton rendeznek tán<-
estélyt. így jó az. A fiuk támo
gatása pedig illő dolog, mert j<> 
vőre még nagyobb dicsőséget a 
karnak hozni a youngstowni ma
gyarságnak az. altiétikai terén. 

DARK 
JL színház 

Csak egy nap 
db émim mA dBMi - r 

S Z Í N H Á Z  V a s a r n a p  

Már jó idejé mult, hogy be
számolhattunk egy jól sikerült 
Kossuth Köri mulatságról. Annál 
nagyobb örömmel tesziik ezt most. 
Hétfőn este igazán szép közönség 
jött össze a Kör szépen diszitett 
termében. Természetesen inkább 
a fiatalság volt ott. De azért a 
mamák is ott voltak hogy ügyel
jenek eladó leányaikra. Leány az 
volt bőven de volt ám legény is 
és pedig a javából. Ment is a 
tánc, vig beszélgetés, tréTa és 
móka bizony majdnem kora haj
nalig. Rigó Jósko füstösei alig 
győzték a sok ujrát és az általá
nos vélemény az volt, hogy érde
mes volt eljönni mert a mulatság 
megérte a pénzt. 

Bizony ilyen mulatságokat gyak 
rabban rendezhetne a Kör. A baj 
esak ott van, hogy hiányzik a 
dolgos kéz. Nnicsen a Körnek e-
legendő működő és1 dolgozó tagja. 
Pedig milyen szép volt a kedé
lyes társaságot és milyen kellemes 
dolog ha egyszer egy hónapban 
a fiatalság összejöhet és kellő fel
ügyelet alatt kitáncolhatja ki be
szélgetheti magát. A Kostfuth 
Körnek legalább egyszer havonta 
kellonne ilyen mulatságot rendez
ni.. Reméljük, hogy ez lehetséges 
is- lesz a vasárnap megtartandó 
gyűlés után. Hétfőn komolyan i-
gazán dolgoztak azok a néhányan 
akik megfogadtál^ hogy meg
mutatják, hogy a Körből még 
nem halt ki teljesen a munká-1 
kedv. Beniczky, Molnár Mi-: 

MÁGNÁS MISKA 
A szintársulat e hó 23-án1, szom

baton előadást tart a Kossuth 
Körben 

• Az umerikai magyar színtársu
lat e hó 23-án, azaz szombaton 
este 8 órai kezdettel hozza színre 
a Kossuth Körben Bakonyi Gá-

hály, "az öreg Molnár bácsi, Shá-
ger Antal, Liszkay Gábor, Deák 
Pál Brogli Tgnáe- sürögtek forog
tak a legfürgébben és munkájuk 
eredménye nem is maradt el, mert 
a mulatság tiszta haszna közel 
lesz a 150 dollárhoz. 

A. HID ASSY ÜGY. 

bor és Szirmai Albert három fel-
vonásos, óriási sikert aratott nagy 
operettjét, Mágnás Miskát, ' 

A kik ennek a darabnak az elő
adását látták, azok ugy a darab 
pompás szövésű meséjével, mint 
előadásával teljes mértékben meg 
voltak elégedve. Nagyszerű je
lenetek váltják fel egymást a da
rabban, a melynek igen sok kacag
tató jelenete van, a mit a mi kö
zönségünk szintén szeret. 

A szereplők közül különösen 
kiemeljük Thury Ilonát, Torday 
Erzsit, Kassay Rózsit, T. Kondor 
Mariskát, H. Lévay Margitot, 
Erdélyi Emiinét, Darvas Károly-
nét, Hegedűs I/ajost, Erdélyi 
Emilt, Horváth Lajost, Darvas 
Mihályt, Zsadányi Aladárt, Tóth 
Istvánt, Vidor Károlyt, akik* a 
főbb szerepeket játszák és a kik 
gondoskodni fognak arról, hogy a 
közönség igazán jól érezze ma
gát. A rendezés nehéz munkája 
szakavatott kezekben van. Er
délyi Emil végzi és ez már magá
ban véve is biztosíték arra, hogy 
a siker nem maradhat el. A kar
mesteri székben ismét Kautz Ist
ván fog ülni. 

A jegyek ára a következő: az 
első sorok darabonkint 1 dollár 
és 65 cent, a következő sorok 1 
dollár és 10 centbe kerülnek, a 
hátsó sorokban pedig 85 centért 
lehet jegyeket kapni a következő 
helyeken: Amerikai Magyar Hír
lap, 320 West Federal street, Lo-
schitzer és Engel, 336 West Fe
deral street, Eber-Ferenc patiká
jában, 361 East Federal street, 
Filsinger Aurél gyógyszertárában, 
15 Spring Common és az előadás 
napján este 6 órától kezdve a 
pénztárnál. 

A szezon legérdekfeszitőbb foto-játéka 

Riders of 
the Dawn 

ZANE GREY hires legénye alapján, amelynek 
címe: ' 

DESERT OF WHEAT 

a legjobb szereplökkel, köztük 

BOY STEWART ég CLAIRE ADAMS 

Az óriási nyugat bámulatos története. Izgalmak. 
Szerelem és cselekvés. 

__ MIMIIM 

H ANCHOR HAJÓVONAL 

| S. S. CALABRIA gőzhajó 
jj indul Október 23-án 
| DUBROVNIKBA és TRIESZTBE 

• Harmadik osztály ára . $125 
Ü A hadiadó külön 5 dollár 

Forduljon a legközelebbi CUNARD hajóügynökhöz 

New Castleből jelentik, liogy 
Rose Sándor olasz gépkocsi vezető 
ügyében a főtárgyalást december 
havában tartják meg. Rose tudva
levőleg elsőfokú gyilkosággal van 
vádolva. Ő vezette az automobilt 
amelyben Ilidassy Emil girardi 
mlagyar üzletembert agyonlőtték 
februárban. A Mahoning megyei 
nagy esküdtszék amely a napok
ban fejezte be vizsgálatát nem he
lyezte vád alá Cianciolla György 
olasz gyümölcs nagykereskedőt, 
a'kit az ügyészség avval vádolt, 
hogy a gyilkosság értelmi szerző
je volt azért mert Hidassy vélet
len baleset következtében meg
ölte automobiljával Cianciollta 
egy rokonát. A Rose tárgyalást a 
legnagyobb érdeklődi* fogja ki
sérni. 

MEGTAKARÍTOTT PÉNZE UTÁN 
4% kamatot fizetünk és betétjét bármikor visszafizetjük 
' PÉNZKÜLDÉS a legolcsóbb árak mellett. 

HAJÓJEGYEKET minden vonalra eladunk 
ÚTLEVELÉT rövid idő alatt megszerezzük 

ROKONAIT az ó-hazából kihozatjuk 

NÉMETH ÁLLAMI BANK 
' ' '  '  N É M E T H  J Á N O S ,  e l n ö k  

. IPŐÜslet; 1597 SECOND AVE. 
10 EAST 23d STJtEBT NEW YORK CITY Fióküzlet 

a Bankpalotában Cor. 83rd Street 

FORDOK 
Készpénzt fizetek használt Ford 

gépekért, vagy eladok önnek egy 
használt vagy átépített Fordot 
$100 lefizetésre és $25 havi tör
lesztésre. Vagy ha ujat akar, köl
csönadom a vételárt 6 százalék 
kamatra. " 

L. M. SALSGIVER 
1744 Market St. Nyitva este. 

Ekszer-üzlet 
SAMUELS, 
16 Sonth Phelps St. I 

Tizjó ok, hogy miért 
V E G Y E N  

Modern Apartments Company Részvényeket 
1—Mert a tőke biztosítva 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. 

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

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

Keresünk magyarul is beszélő elárusítót. 

F.J. COOK 
601 HOME SAVINGS & LOAN BTfrLDINa 

YOUNGSTOWN, OHIO. 

ORVOS ÉE SEBÉ88 

279 EAST FEDERAL STREET 

és mindenféle 
élövirágokból 
Úllqtiiü rqktúr. 

Díszes Virágok 
Lakodalmakra, 

• •. .Keresztelésekre és > 
Temetkezésekre. 

[Q. ''if; 

É - Ütlet-cimek -

YOUNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ 
31 W. Commerce Street r 

Szemben az Erie állomással. 
A legjobb órák, ékszerek és 

órajavitás. A tulajdonos magyar. 

RIGALSZKY ÉS ZAJAO 
820 South Avenue 

M A G Y A R  S Z A B Ó K  
Elsőrendű öltöny öle ipersékelt 

áron. 

AZ UJ 

0. P. APPEL 
Gyémántok, órák és ékszerek. 

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

10 N. Phelps Street 

T. J. ORIEL 
S Z A B Ó M E S T E R  

257 West Federai Street 
Bell telefon: Main 682 

* KIADÓ 
| bútorozott szoba közel a villanyos
hoz. Esetleg reggeli is. Hivja 
7830l-«t az automatikus t«Ufo» 

VELIE SIX 
Mindenki az uj VELIE SIX nagy

szerűségéről beszél. Ez csak terineszetos 
inert a VELJE több kiválósággal rendel* 
kezik, mint akármilyen több száz. dollár
nál többe kerülő automobil,^ , ^ 

Az uj VELIE SIX e'gymeé vonalú 
testtel, magas finiselésü belsővel, bámula
tos uj motorral, nagy erővel és sebességgel 
és amellett a legnagyobb kényelemmel biy. 

TUDAKOZÓDJQJJ A VELIE IRÁNT. 

Stephens Auto Sales & Service 
Market Street és Indianola Avenue sarak, 

;  r  -  Frank Roberts, ü z l e t v e z e t ő . ^  ,  
5Oarage telefon: Automatikus 83913. * t\# 

Lakás telefon: Automatikus 73036; * ! -1 
3a | 
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YOUNGSTOWN. OHIO 
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