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HETI KRÓNIKA 
JRigmusokba szedte: 0. KÍL 

m hót előtt azt olvastam . 
Becses újságjába, 
Hogy kitűnően mulatott 
New York városába. 
Az is benne volt a lapbfm 
Hogy kivel mulatott, 
Manicürös Florentinnal 
Hogyan táneolgatott. 

Szó sincs róla, sokan voltak 
Kik ezen nevettek, 
Sőt mi több a sorok között • 
Mást is felfedeztek. * 
Főleg Mihók az mosolygott 
Titokzatos módon, 
No de most majd leleplezem 
Mit csinált a roadon? , 

'Asthabulán járt a minap 
Zászlószentelésen, 
Valahogy én is ott voltam 
"Biznisz trippen" éppen. 
Elmeséltek nekem mindent, 
Hogy kinek kurizált, 
Sőt egy szép asszony, kedvéért 
Meg fél lábon is állt. 

Délben pompás nagy ebéden 
Láiták "barátunkat, 
A hol bizony megtréfálta 
A legszebb lányunkat^ • 
Azt mondta, hogy szeretne ő 
Egy "spring chicken" lenni, 
Mert akkor a leányoknak 
Meg kéne dt en^i. 

Ebéd után elvonultak a nagy ün
nepélyre, -

De először lesett áltak 
Tiz lépcsőn a mélyre. 
Nagyban ,tritolták Mihókot 
A? Erie vizével 
És meg voltak elégedve s. 
Minden az izével. 

Igaz, hogy hát sötét szine 
Volt ennek a " víznek 
Rigó is vitt egy üveget 
Haza minta viznek. 
Na és aztán- a hangulat 
Tetőpontra hágott, 
Főleg mikor Mihók testvér 
Oly sok szép lányt látott'. 

I Éjfél után három tájba 
A Columbus striten 

, A Mihókunk bekopogott 
kthii, hol itten."* * 

át mig végre autót'talált, 
A mely haza vitte, 
És egy öreg hotel e 
Szép csendben letetter~" 

De bizony tán le sem feküdt 
Mert fél óra múlva, 
Vissza vitték egy más autón 
Az ünnepi Hallba. 
Ottan aztán újból keedték 

hol abba hagyták, 
És Mihókot a leányok 
Jól megtáncoltatták. 

Más újságot is hallottam 
Olcsányi Jánosról, 
Erről a közismert ifjú 
Nagy politikusról. 

- Meneger lett ő belőle 
Egy nagy társulatnál, 
Ezt is be kell jelenteni 
A- mi Hírlapunknál. 

Erős, hatalmas társulat, 
Tényleg megbízható, 
Hol a biztosító félnek ^ 
Jó kötvény adható. 
Balesetet, betegséget 

V És halált szekurál, 
Minden magyar akkor okös, 
Hogyha ebbe beáll. s 

Ketten vannak a Juhászsz&l, 
,'Á kis Juhász Dzsánnal, 
A ki nemrég biztosított s 

Egy szőke kis lány nyál, 
Én is biztosithatom Önt ^ 

; Biztos lehet benne, 
Hogyha p náluk biztosit, 
Nyeresége lenne. 

NAGY SIKERE VOLT 
AZ ÁLARCOSBÁLNAK. 

Óriási közönség kereste fa} a Kos
suth Kört mult szerdán este. — 

Szép jelmezek szép dijjakat 
kaptak. 

harmadik dijj Galambossy Ma
riskáé lett, aki nagy*gonddal ál
lította Össze indián kosztümjét. A 
férfiak közül az első dijjat Bod
nár Berti kánnibálja, a második
kal Világi István remek női után
zata nyerte el. 

A Youngstown és környéki ma
gyar fiatalság csaknem kivétel 
nélkül ott volt a Kossuth Kör ál
tal Thanksgiving Day első esté
jén rendezett ez idei első álarcos
bálon. Nem malradt bizony ott
hon, csak az aki beteg volt, 

A hatalmas és szépen díszített 
nagy terem már nyolc órára tele 
volt és még egyre jött a közön
ség ugy hogy 11 órára mintegy 
8ÖOO-an lehettek ia teremben. Da
cára a nagy tömegnek az ifjúság 
akadály nélkül vigan táncolt a 
hajnali órákig és avval az egy
hangú dicsérettel távozott haza: 
"A Kossuth Kör mulatságaira 
mégis érdemes eljönni. Máskor 
is itt leszünk". 

A sok Yemek jelmez között alig-
alig tudott választani a biráló 
bizottság, amelyben tekintettel 
3rra, hogy most már a nőknek is 
van szavazati joguk hölgyek is 
voltak. A zsűri tagjai, Tóth Ist-
vánné, Mihók Sándorné, Liszkay 
Gáborné, Mr. Tausz, Péli Ferenc, 
Pipoly János és Neményi Miklós 
végül az első női dijjat Mezei 
Mariskának ítélték, akinek spa
nyol nő jelmeze rendkívül ízlése
sen volt összeállítva és aki igazán 
jól utánozta a spanyol nők jel
lemző mozdulatait. A második női 
>tíjjat Molnár Lajosné kapta né
ger nő jelmezével, amely minden 
tekintetben eredeti volt, mig a 

TISZTUJJITÁS. 

Felhívás a Szent István 
tagjaitoz. 

Alapszabályaink értelmében 
most vasárnap december 5-én dél
után pont 2 ^órakor a Kossuth 
Köri nagytermében megtartandó 
havi gyűlésen tartjuk tisztiijjutá-
sunkat. Ez alkalommal felkérem 
az egylet minden tagját, hogy a 
gyűlésen kötelességének tartsa a 
megjelenést. A viszontbiztosítás 
ügye szintén ismét szőnyegre ke
rül ezen a gyűlésen. Az egylet és 
tagjainak jövője kell hogy min
denki érdeklődését kiváltsa. 

Egyszersmind felhívom fe tag
ságot, hogy elhunyt tagtársunk, 
Özv. Henczel Jánosné után esedé
kes haláleseti dollárokat, vala
mint a novemberben megtartott 
bál dijja fejében az 50 centeket 
ezep a gyűlésen fizessék be. Tsmét 
kérem a tagokat, hogy jelenjenek 
meg személyesen és ne küldjék 
tagsági dijaikat erre a gyűlésre 
a gyermekkekkel. 

Az ifjúsági egylet négy tagjq 
elérte a 16-ik életévet ezért fel
kérem hogy jelenjenek meg ezen 
a gyűlésen, ahol minden egyébb 
felvételi dij lefizetése nélkül be
sorolhatjuk őket egylet íe$$tt 
tagjainak sorába. 

A tisztikar nevében: 
Balaskó György, elnök. 

KARÁCSONYI INDULÁSOK 

"SAXONI^ gőzös (14,300 tonnás).. 
Kabin ára ..'>. ... 'yt * 
3-ik osztály . ... ... w'-v} 

és $5.00 hadiadó 

DECEMBER 9. 
$180.00 

. .. .. ..$125.00 

A legnagyobb hajók EGYENESEN HAMBURGBA 
3-ik -osztály PASSAUBA, HAMBURGON át, -:".«12tf.20' 

" , és"KMX> "iadiadó 

Van a városban CUNARD ügynök, 
foQtluljon h o z z á  felvilágosításért • 

U 

r 
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JÓ FARM 
kiadó vagy eladó. 109 aker föld 

tehén, 3 borjú, eke és más 
gazdasági felszerelések. Ár igen 
jutányos. Cim: Alex Sera, R. F. 
D. No. 1, Box 1, Canfield, Ohio. 

Ékszer-üzlet 
SAMUELS 
16 South Phelps St. 

KERESÜNK 
bányászokat és ládolókat.. 
Pittsburghi szén terület. A 
szén magassága 5% és 6 láb. 
Ha érdeklődik, ugy fordul
jon a State Employment 
Bureauhoz, South Phelps 
street (a városháza pincé
jében,.) ->• 

Jó karban levő bútor és 
fonográf, jó magyar leme
zekkel, hazautazás miatt ju
tányos áron eladó. 

"No. 2 Steel Street. 

I Jó magyar | 
I szakácsné 1 
$ kerestetik. Jó fizetés. $ 
$ Estenkint liaza mehet. £ 
I Jelentkezzen: | 

I PROGRÉSS CLUB I 
$ 22l/2 So. Phelps Street. ? 

SAM RUSNÁK 
az egyedüli magyar 

ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZ 

Ha valódi jó íéikszert akar 
vásárolni és nem akar csalódni. 

akkor jöjjön hozzám. 
Gyémántok, órák, ezüst és 

ékszer. 

SAM RUSNAK 
érás és ékszerész. 

428 W. FEDERAL STREET 

Segítette szűkölködő rokonait eddigi Ha megtette, 
ne felejtse el őket a jövőben sejn. ' 

NE FELEJTSE EL, 
hogy bennünk még sohasem csalfttkosott, tőb&t küldjö* 
pénzét most és mindig általunk. 

NEM BÁNJA MEG. 
Legolcsóbbak vagyunk, leghamarább fizeíünk odaát 
és a kifizetést az átvevő sajátkezű nyugtájával 
bizonyítjuk 11 -

Németh Állami Bank 
10 EAST 22nd ST. 
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l1 iui\uzli; t T 
1507 SECOND AVE. 

Cor. 8:ír<l Street 

Német János, elnök 
NEW YORK CITY 

i 

MAHONING- FUR COMPANY 
Vegyen prémeket a szűcstől. 

M A H O N I N G  F U E  C O M P A N Y  
30 SO. HAZEL ST. Szemben a tűzoltó állomással. 

W Federal 
Street 

W. Federal1 

Street 
3 i 

MEGTALALJA A 
16 W. Federal St. 

FRANK 
LE1SH 

F ederal Streeten 
Az igazi alkalmi vételed otthona. Nálunk kizárólag uj portékát kap. Az egyetlen üzlet New 

York és Gary, Ind., között, amely áruit egyenesen a THE HUDSON PRODUCTS OO.-tól kapja 
New Yorkból. 

Nagy Karácsonyi Vásár 
Nehéz sulyu gyapjú ruházati cikkek 

speciális vására ezen a héten 

Ai 

I M 

•a 

A MAGYAR ÉTELEK KIRÁLYA" " 
a finoman és Ízletesen elkészített 

MAGYAR GULYÁS 
A finom magyar gulyást kannában hozza, piacra STOYKA JÁNOS 

basánkfia st, pauli konzervgyára. 
Időt és pénzt takarít meg ezzel'* gulyással és igazán fejedelmi ételt 

eszik. 
A magyar gulyás-konzerv képviselője Ohio, Michigan, Indiana és 

Illinois államokban 

K E M É N Y  G Y Ö R G Y  
Ügynökök és elárusitók kerestetnek a fenti négy államban. Kér

dezze meg a kereskedőjét, hogy tart-e már gulyás-konzervet. 

EGY LÁDA (2 tucat) ÁRA 12 DOLLÁR 
Aki egy próba-dobozt akar, küldjön be 50 CENTET az alábbi ciüUt; 

GOULASH DISTRIBUTING CO. 
27&—25th STREET DETROIT, MICHIGAN. 

A PÁSZTORJÁTÉK, 

, \ 

'f-

A Szent István egylet kará
csony első napjának estéjén meg
tartandó remek pásztorjátékára 
teljc^s erővel készülnek az ifjúsági 
osztály tagjai, A daráik Wtani-
tása Molnár Lajos, Balaskó 
György és Horváth István veze
tése alatt igen sgépen. halad és 
biztos, hogy mire az előadás nap
ja elérkezik a 25 szereplő ugy 
fogja elrnondatii a szerepeket mii^t 

' Br vízfolyás. • A darab, amelynek 
cime "A Bethiehemi Bakter" 
nemcsak vallásos, hanem szóra
koztató mulattató és a nemso
kára kiosztásra kerülő jegyekre 
j#áris sokan bejelentették igé-

Csatlakozzon mim Csatlakozzon 

Akkor tulajdonosa lesz a legjobb gyártmányú biciklik
nek. A költség csekély. $l-ral kezdheti és aztán fizet egy cse
kélységet minden héten karácsonyig. Mi átadjuk önnek a 
bjeiklit akkor és a maradványt kényelmes heti részletekben 
törleszt heti. Bicikli választékunk tökéletes — férfi, női és 
gyermek biciklik. Bicikli alkatrészeken és szerelékeken .pénzt 
takarítunk meg önnek. Jöjjön el és nézzen körül nálunk. 

Bowman's C^cle Store 
tfQB MARKET STEJEET. A High School közelében. 

: ' i 
Indian, Henderson, Excelsior és Cleveland motorbiciklik 

ügynökei. , 
Bell telefon: Federal 311-J. Nyitva estónkint is. 

ltBtHWttMMtÜÍÚÜlfflnÍHHÍlÍUMnn!ÍHBÍ^^Í^iiUiÍÍÍ91MÍ(HKÍ!ÍŰ^ i 

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

143 W«st Federal Street. Yoangitown, O. 
Nagyított kipek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák stb. 

S}?i5reQ<}ü munka, mérsékelt árafc. 

ÍRÉÜL ESTATE; 
i: 224 £. Boardman Street 

3718 íSiteridaii road, 
üzlet és 7 szol)ás ház. 

2033 S. Heights ave., 
6 szobás ház, modern. 

3412 Powers Way, 6 
szobás ház, jainden ké-
iiyeleiiiniel.' ( 

3656 Powers Wáy, 6 
szobás modern ház. • 

2 lot a M ahoiiiiig ave-
nuen, 100x208 nagyság
ban. 

127 East Wood St., tel 
jesen modern ház. 

825 Eidge áve., 7 szo
bás ház- / 

Bővebb felvilágosítás 
ért. hivja: ^ 

az irodát, 
Bell telefon, Main 575, 
vagy a lakást, Fed. 1565 

••••••••••••••»•••••••••»• 

ALSÓ RUHÁK 

Nelite, fcjjrdázott, daxabou-
kjnt .. •• .. •« 
Nehéz, gyapjukeverék, 
darabonkint .. .. .. . 
Katona ingek tag; 
gatyák 
Gyapjú ingek vagy 
gatyák 
Gyapjú finis union 
szutok 
Nehéz, gyapjú kevert 
szutok 
Igen nehéz gyapjú union tí»0 QQ 
szutok : «p£»UO 

98c 
$1.49 
$1.49 
$1.98 
$1.98 
$2.49 

SZVETEREK 

Au8Etxáüai gyapjú szve
tet kabátok 
Ausztráliai gyapjú szlip-
overek, ujjal 
Jumbo gyapjú szveter 
kabátok 
Worsted Jerseyk ^ 2 EJ 

• 
Gyapjú azlipoverek, 
2.75-tőí , 
Gyapjú szveter 
kabátok 
Worsted szveter 
zsaketek 

.50 
$7.50 
$5.25 

$5.25 
$5.25 
$7.50 

INGEK 

Katona gyapjú 
ingek .. . 

Nehéz bzüxIm 
ingek .... .. ..'.. . 

Favágók gyapjú 
ingei .. .. .. .. .. 

Kék, szürke és khaki 
flannel ingek 

Kék munkás 
ingek .. 

$4.75 

$4.75 

$5.25 

$2.98 

$1.50 

8 11 
4 

1* 

Nehéz O. D. gyapjunad-
rágok, külső munkához 
Katonai gyapjú bricse-
szek .. .. 

$5.95 
$5.75 

$24.50 Nehéz gyapjú felső 
kabátok .. 
Katonai, jól meggumizott d»/> nr 
esőköpenyegek «PÖ»5/D 

Nehéz Mole 
kabátok 
Katonai gyapjú rövid 
kabátok 

.75 
$10.50 

Nehéz munkás 
cipők .. .. 
Herman katona 
cipők 
Katona bakkancsok • . 

Nehéz barna 
cipők 
Fekete harisnyák, 
2 pár 
Cashmerette harisnyftJc 
4 pár .. 

$3.95 
$6.75 
$6.75 
$7.50 

25c 
$1.00 

Nehéz gyapjú 
harisnyák 
Tiszta gyapjú 
harisnyák .. .. .. . 
Nehéz munkás harisnyák, $1.00 
Hadseregi takarók .. 

45c 
59c 

Flannel takarók $2.98 

Tengerészetf 
takarók .. .. .. .. . 
Katonai tiszta gyapjú 
takarók .. 

$4.95 
$5.45 
$6.75 

Bőr munkis 
keztyük . .. . 
Hajtó kocsik, 
bélelve 
Bárány gyapjas gauntlet $4.75 
keztyük 

98c 
$2.75 

EXTRA SPECIÁLIS EXTRA 
Katonai Slip Over szveterek 98c Jumbo nehéz szveterek $3.49 

>1 5 
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FIGYELEM - FIGYELEM - FIGYELEM 
\ 

Az Anshe Emeth zsidó hitközség 

tart 
Mindenféle árúkban nagyszerű értéke'k keriiluek eladásra, / ^ 
Ne mulassza el ezt a bazárt, mert ott alkalma nyílik családja minden s*ükaéglé-

tének olcsó áro|i Való beszerzésére^ " ' 
Használja ki az alkalmi, amelyet ez a l>azúr nviijt. 
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A bazár december 5^én, vasárnap kezdődik és december 7-ig tart. 

SZÍNHELYE A K. of C. ÉPÜÍ.ET. 

25 South Hazel Street. y A központi tftzoltó laManya mellett. 
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