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SOOP 

HETI KRÓNIKA 
Jtigmusokba szedte: 0. KÉ. 

Bánk jöttek a hideg napok, 
Hiszen régen vártuk, 
A mig a szén ára kiifül 
A bolondját jártuk. 
Pedig nem keletett volna 
Fázva sütni hurkát, 
Ha telefonon felhívtuk 
Volnr. Sebők Gyurk&t. 

• • • 

Mert Sebők a mi emberünk 
Magyar a javából, 
A ki olyan szenet árul. 
A mi» nincsen fából. 
Olcsón számítja tonnáját 
A kitűnő szénnek, 
A melynek nagy dar&bjai 
A furneszben égnek. 

* # • 

A kinek hát nincsen szene, 
Menjen el egy rájdra, 
A sztritkárén mufoljon ki 
Az ismert szaut szájdra. 
A Szaut avnyu közepében 
Ráakad Sebökre, 
Kinél orderolhat szenet 
Akár esztendőkre. 

# * •_ 

De mit ér a meleg szoba? 
Mit a gáznak fénye? 
Ha az embereknek nincsen 
Biztos jó kötvénye? 
Baleset és halál elleft '• 
Annak van reménye, 
A 'kinek a zsebében van 
Olchányi kötvénye. 

* • • 

Télen megfázik az ember 
Ősszel pedig meghűl, 
Tavaszszal meg flut kecsolhat 
Ha a sztrit kárén ül. 
Nyáron meg a vi^be fulhflt 
Otthon meg megéghet, 
Es a) sok baleset ellen, 
Csak a kötvény védhet • 

. » * 

Olchányi a kis Jnlijiszszal 
Biztosit bennünket, 
Hogy a jó kötvény utegvéái 

•Mindig életünket. 
lioschitzerék officzába 
Van most a tanyájuk 
Ha arra jár honfitársam 
Nézzen be hozzájuk. 

/ 
Bizony^fcérem hasznom dolog 
Minderifélét tudni, 
Akkor nem kell az ángyomtól 
A komáig futni. 
Lám a ki újságot olvas, 
Az tanul belőle, > 

Nem szedi le más a tejfélt 
Bizony ő előle. 

# # • 

Épen azért ki nem járat 
Eddig még újságot, 
Kcudélje meg a Hírlapot 
És a Szabadságot. 
Olvasgasson, tanulgasson 
Osa'k a hasznát látja, 
Mert tudatlan az az ember, 
Ki ett be nem látja. 

~ • * # 
A potya olvasókat még 
A Dongóra bizom, 
Ha van sovány ő közöttük 
Ezer fontra hízzon. 
Ha meg kövér a potyásunk 
Az indzsaj vasalja, ^ 

• És a bugyellárisánflk . 
Sohse legyen alja. 

A SZEGÉNY GYERMEKEK
NEK. 

50 centtel, és igy aa adományok 
összege a mai üftpiy 53 dollár és 
50 centre rug. 

A pénzt Mihók Sándorné vette 
át, 4 ki mint a ftelief Committee 

A SZKOT ISTVÁN EOVUT 
GYŰLÉSE. 

FUBOBA LÖVÖLDÖZÉS. 

Kit <mber rejtélyen «Mte » 
Steeltonon. 

Elhalasztották a tisztujjitáit a 
január 2-án megtartandó gyűlés
re. — Referendum a viszontbiz-

t^itásróL 

A Szenti István \egylet vasár
napi gyűlésének főcélja az volt, 
hogy 1921-re megválassza az egy
let tisztviselőit. Azonban csak 45 
tag volt jelen a gyűlésen és igy 
dacára annak, hogy többen ra
gaszkodtak ahhoz, hogy a tiszt-
ujjitást tartsák meg a többség 
ugy döntött, hogy az egylet ér-
dekeit nem szolgálhatja ha a 202 
tag közül csak 45 vesz részt a 
választásban. A határozat - értel
mében az összes tagokat levél 
vagy pósta kártya utján értesi
tik a gyűlésről és a tisztikar re
méli, hogy a jövő gyűlésre az egy
let minden tagja kötelességének 
fogja tartami; hogy a gyűlésen 
megjelenjen. 

Az egylet jövője is nagy vitára 
adett ismét alkalmat. A kiküldött 
bizottság tagjai egybehangzóan 
megállapították, hogy a mai tag
sági díj és a mai betegsegély és 
halálozási dij alapján az egylet 
helyzete tarthatatlan. Sokan av
val érveltek, hogy az egylet tag
sága nem érdeklődik az ügy iránt 
és hogy ezért ejtsék el, az egész 
tervezet tárgyalását. De az egylet 
máskép határozott. Ugyanis a je
lenvoltak elfogadták azt az indít
ványt, 'hogy referendum szavazás 
utján döntik el a kérdést és pedig 
ugy, hogy minden tag köteles lesz 
véleményét megnyilvánítani, A 
bizottság által kiszámított hat ter
vezet mellett természetesen sza
vazni fognak á mostani alap fen-
tartása fellett is, , 

A januári gyűlés lesz hivatva 
a referendum szavazást kiirni, a-
mely az eddigi számitások szerint 
<-sak márciusra érne véget. Az 
ifjúsági . pszttfj^ egy tagja ifj. 
Ilodhwart- András miután elérte 
16-ik eletévet átlépett a felilőttek 
osztályába. Még négy ilyen tagja 
volna az ifjúsági egyletnek és a 
tisztikar kéri, hogy jelentkezze
nek a jövő gyűlésen. Az ifjúsági 
osztály alapszapály változtatásá
ról lapunk ittás helvén emlékez
tünk meg.. 

A napokban egy hajnali órá
ban avval hivták a rendőrséget 
a 26JO Taylor street alá, hogy 
ott egy embert meglőttek. A pat
rol azonnal kirobogott és a rend
örök a fenti cim alatt Kővakiak 
Antalt ágyában találták. Kővaki
ak lábában vagy száz szem serét 
volt. Szerinte az udvarban járt 
amikor valaki rálőtt. A lövés a 
lábát érte. A dörrenésre kiszaladt 
házigazdája Suggi István aki av
val tünt el*az éj homályában, 
hogy a lövöldöző személyt elfog
ja. A rendőrök erre Suggi kere
sésére indultak. Meg is találták 
az 1756 Taylor street alatti ház 
porcsán. Néki arcán és nyakán 
volt számos serét okozta sebe. 
Suggi szerint ő üldözőbe vette azt 
az embert a ki Kővakiakra lőtt 
és a mikor már majdnem elérte 
az ismeretlen megfordult és rá
lőtt. A két sebesültet a városi 
korházba vitték a rendőrök, majd 
onnan sebeik bekötése után a 
rendőrségi fogházba kerültek, 
mert a detektívek előtt kissé rej
télyesnek tünt fel az egész dolog. 
Mindkét ember azt állítja, hogy 
megelőző este egy orosszal vitáz
tak a Japán street sarkára és azt 
hiszik, hogy ő lőtt rájuk. A rend
őrség most keresi ezt a rejtélyes 
oroszt. ~ 

A társulat főügynoksége a new-
yorki Sanderson & Son -cég a 
Broadway 26 sz. alatt. 

A PACSIRTA. 
Remek élvezete volt. annak a 

sajnos csekélyszámu közönségnek 
amely vasárnap este végig hall
gatta Lehár Ferenc gyönyörű 
muzikáju "Pacsirta" cimü ope
rettjének előadását a Kossuth 
kör nagytermében. Nem tudjuk 
megérteni, hogy miért nem volt 
nagyobb számú közönség az elő
adáson, hiszen a new yorki színé
szek ez idén minden ujabb elő
adáson jobbat produkáltak mint 
a' megelőzőn. 

Az egész szlnigárda remekelt. 
Nem is tudjuk, hogy kit illetne 
mag külön dicséret. A közönség 
ez évben, — mert az idén ez volt 
az utolsó előadás, — nagyszerűen 
mulatott. Pártoljuk a színészeket 
valamivel jobban ka ismét vissza
térnek 1921-ben. 

höz, amelyben felszólítja Héder-
váryt, hogy valaminő politikai 
fórum előtt adjon számot azokról 
az amerikai pénzekről, ameljjeket 
Károlyi Mihállyal 1914-ben Ame
rikában gyűjtöttek a 48-as párt 
választásának céljaira. Pázmány 
tudomása szerint egy Unger B. A. 
nevű New Yorkban élő bankár 
1914 julius hónapjában két izben 
összesen 200.000 koronát fizetett 
ki Barabás Bélának. Ebből ;i 
gyűjtésből 1917-ben egy bécsi 
bankházban Károlyi Mihály 300 
000 dollárt váltott be, sőt azt 
tudja Pázmándy Dénes, hogy 
New Yorkban még mintegy 2"» 

30.000 dollár fekszik Unger bank
házában ezekből az ott gyütött 
pénzekből. Arra kért Pázmándy 
Dénes felvilágosítást Héderváry 
Leheltől, hogy a felvett pénzek 
hová lettek, hová tűntek el. Fel

kerestük Héderváry Lehel laki* 
sát, hogy érdeklődjünk mi is e-
zeknek az eltűnt pénzeknek a sor
sáról, azonban felvilágositári; 
nem tudtunk kapni, mert Héder
váry Lehel ezidőszeriiit Kissing4 

ben tartózkodik. 

JÓ FARM 
109 aker föld, ugyanott 

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

MI TÖRTÉNT KÁROLYI 
AMERIKAI PÉNZÉVEI.? 

SZÉPEN FEJLŐDIK AZ IFJÚ
SÁGI OSZTÁLY. 

Nagy haladás a Szent István egy
letnél. — Felemelik a segély 

összegeket. 

AZ ATLÉTA SZILVESZTER. 

•  \ ,  

Márk Lajos honfitársunk, egyi
ke al legnemesebben érző szivü 
embereknek. A hányszor csak 
gyűjtést rendezett a youngstowni 
magyarság valamely jótékony 
célra, mindig az elsők között volt 
és minden egyes alkalommal 
adott. 

A mint a hazai újságokból és a 
hazulról jött levelekből olvassuk, 
az idén sokkal nagyobb lesz a 
nyomor odahaza, főleg pedig Bu 
dapesten, mint tavaly volt, mert 
nincs sem fa, sem pedig szén. A 
hidég ellen csakis jó meleg ruház
kodással lehet védekezni. Erre 
kell most a pénz otthon, a fázó és 
didergő budapesti és oda mene
kült magyar gyermekek ezreinek-

x Az első pénzt William JV Maag 
5r. ai "Vindicator" szerkesztője 
adt^a mint azt * legutóbbi.' szá
munkban megírtuk- Amerikai 
ember létére 50 dollárral indítot
ta meg a gyűjtést. A következő 
egy dollárt György Tamás East 
Youngstowni honfitársunk adta. 
Most Márk Lajos szaporította 
»eg » -btífolyt összeget dollárt 

Nagyban-'kész ülődik az Atléta 
Klub Női Osztálya, amely nem
régen alakult meg a * Szilveszter 
esti nagy álarcosbálra, amelyet 
az egylet saját (helyiségében^ 
338^ "West Federal Street alatt 
tartanak meg december 31-én 
pénteken este. Ugy értesülünk, 
hogy a mulatság egyike lesz a 
legjobbaknak, amelyet valaha is 
tartottak az atléták helyiségében. 

A fiuk tornászni is akarnak ám 
a télen mert tudják, hogy a tánc 
a'z ha kellemes testedzés mégsem 
az igazi. De ha erő és izom talál
ható is az atlétáknál a pénznek 
nem igen állanak bővében ezért 
választottak egy bizottságot, hogy 
a szerek beszerzésére szükséges 
pénzt összekollektálják azoktól, 
akik hisznek abban a mondásban 
"Ép testben ép lélek". A bizott
ság tagjai Balogh Ferenc, Zura 
András, Hajdú János, Bárány 
István, Varga István és Hallók 
János atlétikai kapitány már meg 
is kezdték a munkát. 

A Szént István egylet vasár
napi gyűlésén Benish András if
júsági osztály kezelő indítványá
ra felennelték a gyermekosztály 
tagjai után járó segélyeket. A 
régi alapszabály szerint az egy
let hat hónapi tagság után $50 
és egy évi tagság után $75 segély
ben részesítette a szülőket, abban 
a szomorú esetben .ha gyermekü
ket a halál elragadná! Az elfoga
dott ui szabály értelmében, amely 
19$1 január 1-én lép életbe már 
3 hónapi tagság után járni fog 
$50, hat hónapi tagság után $75, 
egy évi tagság után $100 és két 
évi tagság titán $125 biztosítási 
összeg. 

A felemelést a gyermekosztály 
alapjának szép gyarapodása tet
te lehetővé. Rövid másfél év alatt, 
ugyanis a gyermekosztály 1919 
junius havában alakult meg az 
alap 800 dolláron felülre gyara
podott s biztosra vehető, hogy a 
karádsonyi pásztorjáték jövedel
mével okvetlenül meghaladja az 
1000 dollárt. A fenállá,s óta a je
lenleg 125 tagot számláló gyer
mekosztályban halálozás nem for
dult elő. A tagok 25 cent beállási 
cjijjat 25 cent havi dijjat és fél
évenként 10 icent kezelési költ
séget fizetnek, tehát évente csak 
$3.20-at, • amely ellenében igen 
szép biztosítási összeg jár nekik. 
A hat hónapos határ leszállítása 
bizonyára megszaporítja a Jói ve
zetett és jól álló osztály taglét
számát. Felvételre jelentkezhet az 
osztálykezelőknél. 

Hazai lapokban láttluk az aláb
bi hirt. Leközöljük mert fáin
két is érdekel, hogy mi történt 
a Károlyi pénzekkel. A hir szá
madataiból azonban megállapít
juk, hogy azok módfelett túl
zottak. 

Pázmándy Dénes,/A Budapesti 
Hirlap egyik reggeli számában 
nyilt levelet intéz Héderváry Le
hel volt országgyűlési képviselő-
AVV*' * * *** * * * * '*** ** • • • • • •  *** 

Jó magyar | 
szakácsné 

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

No. 152 Steel Streel 

Segítette szükölködö rokonait ed<l|(9 
ne felejtse el őket a jövőben sem, 

NE FELEJTSE EL, 

Ha megtette, 

Vogy bennünk még sohasem csalatkozott, tehát küldje 
pénzét most és mindig általunk. 

NEM BÁNJA MEG. 
Legolcsóbbak vagyunk, leghamarább fizetünk odaH 
és a kifizetést az átvevő sajátkezű nyugtájával 
bizonyítjuk. 

Németh Állami Bank 
Föüzlet: 

EAST 22nd 
I'.;n 

Jtémet János, elnök 
NEW YORK CITY 

Fióküzlet: 
1597 SECOND AVE. 

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.) 
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kerestetik. Jó fizetés. 
Esténkint liaza mehet. 
Jelentkezzen: 

PROGRESS CLUB 
22% So. Phelps Street. 16 W. Federal St. 

KABACSONYI INDULÁSOK 

is. 
..$180.00 
..$125.00 

"SAXONIA" gőzös <14,300 tonnát) 
Kabin ára 
3-ik osztály 

6a $5.00 hadiadó 

A legnagyobb hajók EGYENESEN HAMBURGBA 
3-ik osztály PASSAUBA, HAMBURGON át, $129.20 

la É5.00 hadiadó 

Van a városban (JUNARI) ügynök, 
íosduljon hozzá felvilágositásért 

KING 
férfi 

kalapjai 

A. L. & E. REES 
Bell. 804. FÉNYKÉPÉSZ.* Auto., 6629. 

143 West Federal Street, Youngstown, O. 
Nagyított képek, családi képek, lakodalmi felvételek, postakártyák «tb. 

Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 

:: EGY DOLLÁR ÁRLESZÁLLÍTÁST JELEN
TÜNK BE MINDEN KALAPON 

Puha kalap uj árai: 
$3.50-4.50-5,50-6,50 

Valódi velúr kalapok uj árai: 
$5.50-7.50- 10,50 

Kemény kalapok uj árai; 
$4.00 5.00 

Nagy választék sapkákban áraik: 
$1.50 2.50 
(Union gyártmányok) 

KING'S HAT STORE 
A LIBERTY SZÍNHÁZ SARKÁN 

Nézze meg a kirakatot 
Üzletek mindenütt. :—: Mindenütt hordják. 

t 
• 

Csatlakozzon Csatlakozzon 

Karácsonyi Bicikli Klubbunkhoz 
Altkor tulajdonosa lesz a legjobb gyártmányú biciklik

nek. A köitség csekély. $l-ral kezdheti és aztán fizet egy cse
kélységet minden héten karácsonyig. Mi átadjuk önnek a 
biciklit akkor és a maradványt kényelmes heti részletekben 
törlesztheti. Bicikli választékunk tökéletes — férfi, női és 
gyermek biciklik. Bicikli alkatrészeken és szerelékeken pénzt 
takarítunk meg önnek. Jöjjön cl és nézzen körül nálunk. 

Bowman's Cycle Store 
,1738 MARKET STREET. A High School közelében. 

TnHiip, £&celsior és Cleveland motorbiciklik 
ügynökei. 

Bell telefcM': Federal 311-J. 

UJ JJAJÓVONAL 
AZ ATLANTIN. 

FE LHIVAV.  

Ezennel felhívom áz egylet 
tagjainak és a youngstptvivi ma
gyarságnak a figyelmét, hogy c 
hó 11-én szombaton este 8 órakor 
az Athléta Kör helyjségében, 

W. Feder»l Street nyilvá
nos gyűlést tartupk a Munfeis 
IJetegsegélyzp hivatásáról. A gyű
lés előadója ijrdélyi Mihály tag
társ lesz. 

Kéfem az érdeklődő munkatár
sak megjelenését. 

A Munkás Betegsegély^ő és 
önképző szervezet 49*ik Osztály 
vesető$ége nercben: 

PAW láMSÚS, titkár. 

A Royal Mail Steam Packet 
Co. egyike a legrégibb angol hajó-
társulatoknak. Eddig a Csendes 
Óceánon jártak a hajói, a jövő' év 
tavaszán azonban már az Atlanti 
Óceánon is lesz hajójárata. Ez a 
vonal érinteni fogja South Hamp
ton, Cherbourg és Hamburg -ki
kötőket. Uj fejezetet jelent ez a 
társulat történetében. • 

Az uj vonalon egyelőre az 0r-
dua, Orbita és Oropesa hajókat 
járatják. Az első két fiajó 15.000 
tonnás, az Oropesa 14.000 tonnás. 
Mind a három uj és modern s?er* 
fccsetü hífjó első, második és bar* 
niadik osztállyal, utólérhetetlen 
kérelemmel felszerelve. M é g 
nfnes elhatározva, hogy mefyik 
uapon indul »z ebő hajó. ^ 

Éte a hajójirat ösazekptetédien 
Jesz 4 l>él-Afrikiba és Dél-Ame
rikába vezető ha jó vonalakkal. 

A társulat Chinába, Japán
ba is ihdit hajókat. Elmondható, 
Ut>gy vonalaik az egész földgöm? 
J»pt bejiilóí?#*. 

FIGYELEM - FIGYELEM - FIGYELEM 

Az Anshe Emeth zsidó 
=Nagy Bazárt 
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© Miniímféle árukban nagyszerű értékék kerülnek eladásra. 

, ^ 

M'J 

? Ne mulassza el ezt a bazárt, mert ott alkalma nyílik családja minden *zü%sógl<Sr 
tépek olcsó áron való beszerzésére. , * 

Jlasználjft ki áss alkalmat, amelyet ez ii bazár uvujt. 

A bazár december 5-én, vasárnap kezdődik és december 11-ig taut. 

QgJNHSiyE A JK of p, ÉPÜLET, 
• •  -  • • • •  /  

A központi tűzoltó laktanya melletfl. v 26 8outh Hazel Street. 

4.* < * v'/' "í ^ « 
^ ,lí» -J* xAs >J,-4 
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Nyitva est&ikmt is. 

W.A. 'i . * ' ' -*• 


