Megrendelte ön már a szenét? Ne halassza!
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Mi évek óta eladunk CHAMPION DOMESTIC SZENET
százakra menő embereknek, akik bizonyíthatják ezen
Okiváló szénnek a minőségét.
HÍVJON 4-4121
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CFolyt. az 1-ső oldalról).

rendezésért, dicséret a magyarsá
got, hogy ismét kitett magáért*
#

•

*

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Én, alulírott Özv. Kovács Mártonné hálás köszönetet mondok
Juhász János, általánosan közis
mert magyar biztosító ügynök
nek azon gyors és pontos kiszol
gálásért, amely bea eng<»& réoze::
sitett. . • •
Juhász Jánost minden magyar
honfitársam szíves figyemébe és
jóindulatába ajánlom.
özv. Kovács Mártonné.

PIPOLY GYULA, üzletvezető
WILSON AVENUE, CAMPBELL, O.

Lelkész:
BORSYKEREKES GYÖRG5T
esperes
Templom és parókia:
925 Mahoning Ave.
Tel.: 66881

közöljük ,a nőegylet tagjaival,
hogy az egylet szeptember hónapi
rendes gyűlése, a lelkész más irá
nyú hivatalos elfoglaltsága miatt,
most kivételesen nem a hónap el
ső, hanem második csütörtökjén
este lesz.
Uj egyháztagok. Az elmttli vet*
sárnap léptek be egyházunk ren
des tagjai közé Bodó Sándor és
neje sz. Pisák telka testvéreink,
akik Crescentről, O., költöztek
városunkba. Isten hozta őket kö
zénk.
Vakáció. Iskolás gyermekeink
nek vakációt adunk októberig,
akkor azonban újra megkezdjük
az ingyenes magyar szombati is
kolai oktatást. Reméljük, hogy a
szülők kihasználják majd az al
kalmat s minden tanköteles gyer
meket felküldenek a szombati is
kolába.

LEÍRHATATLAN NYOMOR
VÁR A2 ÓHAZAIAKRA
Á TÉL BEÁLLTÁVAL

A NAGY BIZOTTSÁG SENDE8
GYŰLÉSÉBŐL
(Folyt, az 1-ső oldalról)
mondjon és végül indítványozza,
hogy Fercncy Ernőnek és Mor
rison Lajosnak a gyűlés jegyző
könyvi "köszönetet szavazzon meg
azon cikkért, mely a Magyar Nap
ra vonatkozólag a Vindicator és
Telegram c. angol napilapokban
elhelyeztek. Gyűlés egyhangúlag
a váltót 6 hónapra megújította,
továbbá megbízta a titkárt, hogy
a tévedésből kimaradt campbelli
magyarságnak is a lap utján fe
jezze ki köszönetét és végül Fe
rency Ernőnek és Morrison La
josnak jegyzőkönyvi köszönetet
szavazott.
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A depresszió fontosságán valé tekintettel, vevőink most
szerezhetik be legolcsóbban szénszükségletüket. A bá»
nyák munkaviszonyai nagyon válságosak. Ezekután belAUuum, hojj .lőnjrér* yilik, ha SXlX UOXSlGL*.
TÉT MOST BEBZEKZI.

REED BUILDERS SUPPLY CO.

FÜGGETLEN MAGYAR EV.
REFORMÁTUS EGYHÁZ

*

SoBasein volt nagyobb szükség
Pedlow kapitányra, mint most.

low kapitánnyal. Emlékezzünk
erre a két igazmondásra: "Két
szer ad, aki gyorsan ad" és "A
vidám adakozót szereti az Istea^.
Adjon mindenki jó szívvel abban
a boldog tudatban, hogy még mjjn
dig jobb másnak adni, máooa 9tgiteni, mint segítségre szorulni.
Siessen tehát és juttassa el sa*retetcsomagját Pedlow kapitány
hoz. Címe: 1505 First Avekue,
New York, N. Y«
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Az 1931-ik esztendő téli idősza
Gyülekezeti naptár. Vasárnap,
ka
a legnagyobb megpróbáltatá
augusztus 30-án, d. e. fél 11 óra
sok
elé fogja állítani az elszegé
kor rendes istentisztelet. Utána
nyedett
európai országoknak, de
egyházközségi közgyűlés, vala
különösen
Magyarországnak né
mint az Egyházi Betegsegélyző
pét. Sajnos, Magyarországon a
Egylet és a Ref. Egyesület 238.
helyzet
azért nehezebb, mert a
osztályának rendes havi gyűlése.
nélkülözést nem a pillanatnyi vál
Vizsga után. Teljesen megtöl
; Pontos statisztika, aMf>os kuta NÉVNAPI MEGEMLÉKEZÉS
ság, hanem Trianon kegyetlensé
tötte az elmúlt vasárnap templo
tás után Wickersham komissioja
ge okozza. A gazdasági helyzet
F. hó 18-fi ti, kedden megható munkat az a nagy gyülekezet,
jmég* azt is kimutatta, hogy még
Amerikában sem nagyon virágzó,
mely figyelmesen végig hallgat
'az ital kihágásokban is a "ben- névnapi megemlékezésben részesí
mi is gondokkal küzdünk, rosezak
va az evangéliumi nevelés .elvei
tette
a
Magyar
Református
Egy
. szülött" száz percentesek arány
a munkaviszonyok, alacsonyab
ről szóló prédikációt, tanuja volt
lag sokkal nagyobb bűnözők, mint ház ifjúsága Nt. Laky Zsigmondbak a bérek, mégis attól nagyon
annak végeztével nyári magyar
nét Ilona névnapja alkalmából.
A Magyar Nap bevétek és kia messze vagyunk, hogy kétségbe A.UOUSZTU9 29. A Magyar Befonnáa bevándoroltak.
A tiszteletreméltó papnét a iskolánk viz.sgai ünnepélyének is,
dása a következő:
* Ezentúl nem kell szó nélkül türkeljen esnünk, mert Amerika a tus Egyház piknikje az Ohio Work#
melyen minden külső látványos
Play Groundján.
Lorántffy
Egyesület
számos
tag
- nünk a ránk szórt rágalmakat és
Bevétel: Idora Parktól $225.00, fejlődés derekán tart, amikor né
ság
mellőzésével
azt
igyekeztünk
AUGUSZTUS 30. A Campbelli Po!g«fl
ja, valamint az egyház kebelében
piszkot.
A NILES, O. I REFORMÁTUS 712 gombjelvény 178.00, hirdetés hány évi válságot* gyorsan követ Kör piknikje Török Albort farmon*
bemutatni,
hogy
evangéliumi
ma
programkönyvben 201.00, 53 tán nie kell a fellendülésnek.
''Bead the Wickersham report", miiködő Napsugár, Aranycsillag,
EGYHÁZ
AUGUSZTUS 30. Magyarok XagyaM£*
Szivárvány egyesületek ifjúsága gyar református elveinkot ho
coló
pár, esárdás verseny 13.25,
legyen a válaszunk, ha jponket
szonya hitközség iskoiaszcnitel'éai bMr
Lielk
ész:
Ki
tudna
más
az
óhazaiakon
se
gyan visszük át a gyakorlatba. A
üdvözölte.
ajándék 1.00. Összes bevétel: gíteni, mint az amerikai magyar. ketj<', saját hallban, N. Bellavista ave.
megint becsmérelnek.
CSÉPKE ISTVÁN.
Ezen alkftfommlti *alín<msan — gyermekek jó magyar olvasása, Templom a West Second Street-eai. $618.25.
SZEPTEMBER 26. A CampbeHi Ma
Nekünk jutott az irgalmas sza gyar Labdarugó Csapat szüreti bálja
nem az egyházhoz tartozó szemé hibátlan kiejtése, értelmes felele
PaTÓkda
a
templommal
szemben.'
PUSZTAY JÓZSEF, A Y.M.C.A,
Kiadás: Zenekarnak $75.00, maritánus szerepe. Nekünk kell uz Italian Hallban.
lyek — felkeresték <Nt. Lakynét, tei láthatólag teljes megelégedés
DELEGÁTUSA ELUTAZOTT
hirdetés
után járó 25 százalék gondoskodni arról, hogy elörege OKTOBER 12. A Magyar ReformátMs
Nőegyletünk a mult vasárnap
hogy jókívánságaikat tolmácsol sel töltötték el a hallgatóságot.
YOUNGSTOWNBÓL
50.25,
legszebb
magyar ruhába öl dett, elszegényedett és munkanél Egyház "Napsugár Egyesülőt''-ének
ják. Csonkaiuagvarország meg Három évi munka után megmer délután tartotta rendes havi gyű
tözött
leányoknak
7.50, csárdás küli családtagjainkon segítsünk. szfírefti bálja a Wkkliffü Manor-ban*
rtihi
^Nteztay József, a T M. G. A. szállt területéről, Sátoraljaújhely tük már tenni azt is„ hogy a gyü lését. Elhatározta a gyűlés, hogy versenyre 9.50, jelvény gombok
Ennek a nagy feladatnak gyors
magyar deelgátusa, a mi szeretett bői is érkezett egy jókívánságok lekezet tagjainak kívánsága sze az egyház nehéz helyzetén segí
festéket, ami ára 42.50, nyomda-költség 71.50, és könnyű megoldására vállalko B A N N E R F U R N A O l
ó-hazai •vendégünk aug. 25-én el- kal telitett sürgöny, mely a jókí rinti éneket énekeltettünk a gyer tendő, megveszi
cukorka és iiditő ital 4.43, sport zott az óhazai és amerikai ma
Mindenféle készítményt
luigyta városunkat.
Résztvesz vánságok mellett elárulja csonka mekekkel. A tény ugyanis az, egész templomunk befestéséhez
Nagyban és kicsinyben.
részére
11.10, levélbélyeg, szalag gyarság igaz barátja, a mindenki
hogy
a
gyermekek
már
minden
szükséges,
ha
munkanélküli
egy
hazánk
bánatát.
Clevelandban az Amerikai Ma
és
egyéb
apró
kiadás
5:5ő,
tej
80e,
BANNER
HEATING co. arc.
által tisztelt Pedlow kapitány.
olyan éneket tudnak, amit isten háztagjaink meg vállalkoznak a
gyar Ifjak C. E. konferenciáján
103 EAST INDIANOLA
•
cukor
2.70,
konyhára
ráfizetés
HÁROM FIATALKORI!
tiszteleteinken használni szok festés elvégzésére. Hogy templom
Amit ez az amerikai férfi már
aug. 25—28-ig, ahol az óhazát
Telefon 23616
SUHANC TÁMADÁSA tunk. Ez pedig épen nem kevés. épületünk szükségeli a festést, 11.41, Kossuth Körnek 33.60. Ösz- a szenvedő magyarokért tett, az
fogja képvisenil, onnan New
Szorgalmasabb növendékeink kö senki sem vonja kétségbe, most szes kiadás: $325.84. — Tiszta páratlanul áll az embersegités tör
Yorkba megy, ahol Rev. Takaró
Három fiatalkorú suhanc kö zül 21 értékes jutalom könyvben tehát csak munkanélküli egyház haszon: $292.41.
ténetében. A háború és forradal
Géza esperes egyházán keresztül
vekkel megtámadta a rendőrség is részesült. Délután gyülekezeti tagjainkon függ, hogy vállalkoz
A Neinényi tiszteletére rende mak utáni években az amerikai
lesz a magyarság vendége. New
ÜGYVÉD ÉS KÖZJEGY2&
Yorkból szeptember 9-én fog ha egyik automobilját az Oak Stree kirándulásunk volt a Mill Creek zanak egynehányan s szánjanak zett banket bevétele és kiadása a Vörös Kereszt Misszió élén állt
ten Meadow st. közelében, amely Parkba, ahol a gyermekeket fi bőséges idejükből egy pár napot következő volt:
706 Realty Bidg.
.
Pedlow kapitány és feladatát
zaindulni Magyarországra.
ben három rendőrtisztviselő fog nom fagylalttal és iiditő italokkal rá, hogy munkájuk után templo
Bevétel: Jegyek $164.00, aján olyan derekasan végezte Magyar
Phone 31788
A tehetséges magyar fiatalem lalt helyet. Az egyik rendőrnek
dék 2.00. Összes be\Htel: $166.00. országon, hogy a magyar nép, so
vendégeltük
meg.
Sport
verseny
munk
külseje
is
bizonyítsa,
hogy
berben a voungstowni magyarság sikerült Taz egyik fiatalkorút el
Kiadás: Y. M. C. A. vacsoráért ha el nem muló hálája fejében,
is volt, melynek nyeremény tár népünk szereti Istennek házát s
hűséges barátot szerzett magá
fogni, aki nem akarta társait gyait Mrs. Gergye ajándékozta, gondoskodik axpak jókarban tar $114.75, zenekarnak 15.00, levél róla Budapesten eg_y szobrot állí
nak. Pusztay József szerkesztősé megnevezni. A támadó suhancot
bélyeg 2.00,-.Special Delivery bé tott fel.
FOQOEVOB
, 'n
V
günkben kijelentette, hogy bár a javító intézetbe szállították. mig Szaday Beniáminné külön 2 tásáról.
lyeg
10c,
öt
templom
előtt
röpcé
dolláros
adománnyal
járult
a
Gyűlés után a paróehia udva
512 City Bank Bld(.
milyen ügyben mindig szívesen Társait keresi a rendőrség.
De az amerikai magyarság i*
dula osztogatásért 2.50, virág
költségekhez,
Patkanóezv
Jánosne
rán
megtartotta
fagylalt
délután
áll az amerikai magyarsági ren
bebizonyítja Pedlow kapitány
Phone 36231
pedig egy élő kacsát sorsolt ki az ját. Nem sokan voltak, de a je 4.00. Összes kiadás: $138M —
delkezésére. Címe: Pusztay József
iránti
korlátlan
bizalmát,
mert
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS egyház javára eredményesen. A lenlevők jóízűen fogyasztották a Tiszta haszon: $27.65.
Keresztyén Ifjúsági Egyesület-i
alig hogy az akció megkezdődött,
kedves kirándulás alkonyatkor fagylaltot és süteményeket, mi
(angolul Y.M.C.A) titkár, Ferenc
máris százával jönnek a csoma
Alulírott Szathiaépy Kápoly»é, ért véget.
SZENT ISTVÁN KOYUT
ket a nőegylet néhány buzgó tag
József-ut 7., Debrecen, Hungary.
gok és hálálkodó levelek az or
campbelli lakos, hálás köszönetet
KÖZJEGYZŐ
Egyházi közgyűlés. A ránk kö ja adott össze. . .
Mi is őszintén sajnáljuk távo
szág minden részéből. Pedlow ka
mondok az Első Petőfi Sándor vetkező vasárnapi istentisztelet
Bete"
tag:
Jambriek
Tstváiiní
HÍNZBKUBDO
Lelkészünk még két vasárna
zását és Isten áldását kérjiik tolíetegsegélyző Egyletnek azon végeztével egyházközségi köz pot szolgál a presbitérium jóvá 200 8. Jackson St. — Betegség a pitány ez uton is hálás köszöne
MAGÁNKUTATÓ
vábbi életére és munkájára.
cselekedetéért, hogy részemre hét gyűlést tartunk, melynek tárgya hagyásával Youngstownban s az titkárnál jelentendő: 441 Pasade tét fejezi ki mindazoknak, akik
508 EEALTY BLDO.
ez akcióban őt eddig is támogat Phone iroda: 43065, lakás: 65732
OAMPBELLI MAGYAR POLG. heti betegsegélyt $51.00-t ponto pénztárnok és ellenőr választás. tán visszatérhetünk, lia gyüleke na Ave. Telefon 74530.
ták és kéri az amerikai összmaAmennyiben a gyűlés nem lenne zetünknek ugv tetszik * régi is
KÖR NAGY PIKNIKET TART san kifizette. '
gyarságot, hogy e nagy emberba
MOSÓ ÉS VASALÓ CtfiPEX
A fentnevezett egyletet minden határozatképes, azt uj dátumra tentiszteleti időhöz.
ráti munkájában őt minél na Uj és aszn&lt, olcsó áron. Bégi mo8Őg$>
A Cáinpbelli Magyar Polgári magyar testvéremnek jóindulatá
hirdetjük meg, amikor már a
Ujkenyéri Úrvacsora osztásun
gyobb számban támogassák és se pét részletfisetésként elfogadjak.
Kör f. évi augusztus hó 30-án, va ba ajánlom.
Jöjjön és besiélje meg velünk.
gyűlés a megjelentek számára te kat szeptember 13-án fogjuk tar
gítsék az akció gyors és sima le
sárnap nagyszabású kosaras pik
Szathmáry Károlyné. kintet nélkül is határozatképes tani. Ez lesz ugyanis az első va
ilLEDEBICK WASHER OQ.
Keméöy György kollegánk, az bonyolítását az által is, hogy a
342 W. Federal St.
niket rendez Török Albert fannálesz, egyházi törvényeink értel sárnap, amikor már lelkészünk amerikai
» Phone 75234
magyarság koszorús csomagokat tintával pontosan és
ján, melyre tisztelettel meghívja ELADÓ 4 Player Piano, igazi ér
mében.
csak
köztünk
szóigál
délelőtt.
költőjének közkedvelt lapja, a olvashatóan, a hirdetésben levő
Campbell és vidéke öszmagyarsá- tékek, áruk csak $34.00. Érdek
EUROPEAN TRAVEL BUREAU
Egyleti
gyűlések.
A
jövő
vasár
Dongó,
két hónapi szünetelés minta szerint megcímezzék és azo
gát. Enni- és innivalókról gondos lődjön 110 East Federal St. szám
DANISH JÓZSEF
napi istentisztelet után havi gyű
A cigány szeme
után ismét megjelent. Ennek oka kat a szállítási díjjal együtt mi
alatt. Telefon 32144.
kodott a rendezőség.
Bus. Pkone 35911 Res. Phone 36115
lést tart Egyházi Betegsegélyz#
— mint értesülünk — az volt, nél előbb küldjék be postán vagy Kösjegyzö * — BiztqaiUa — BmI
Egyletünk is. A tisztikar szere Elment a cigány borotválkozni hogy az öregedő iró az utolsó idő az American Railway Express ut Estate — Pénzküldés — Hajójegy
tettel kéri a tagok teljes számban a borbélyhoz. A rossz borotva ben sokat betegeskedik, különö ján a new yorki főraktárba, ne 1» B. BoardmanIroda
Street éd 11 Qwn
való megjelenését s havi dijaik azonban rettenetesen húzott. A sen a so. bendi autóbaleset óta. hogy az utolsó napokban tömege
Street off WUspn.
pontos befizetését* T-T Ugyanab cigány tűrte egy darabig a szen Lapunk utján értesiti most Ke sen befutó csomagok torlódást
MAGYARORSZÁGBA
ban az időpontban, hátsó helyisé vedést, majd megszólalt:
mény a Döngó erre levő előfize idézzenek elő, avagy a későn fel PHONE 44431
Ausztriába, Czelioszlovákiába él Jugoszláviába
günkben, gvvilést tart a Reformá
— Nemzsetes borbéj urám, mi tőit és olvasóit, hogy állapota fo adott csomagok a hajó indulása
tus Egyesület 238. osztálya is, me ből késült ezs a borotva?
kozatosan javul és most ismét •után érkezzenek meg.
Íven a havi dijak befizetése töis
— A legfinomabb acélból, — megjelentetheti lapját.
Szeptember 17-én indöl Mew
SZEMÉLYES VEZETÉSE MELLETT
ügyvéd és kösjogyző
ténik mc% Tekintettel arra, hogy válaszolt a borbély.
*
Yorkból a szeretethajó. Pedlow
ez a gyűlés a hónapnak egész vé
— Vesem is ésre, — Jegyezte^
Mi már irtunk Kemény szomo
810 &TAHBAUGH BLDQ.
kapitány elkíséri az amerikai ma
gére esik, a tagság föltétlenül va meg a cigány — mert csák ugy rú állapotáról és rámutattunk ar^
Yomngstown, Ohio.
gyarság nagy ajándékát az óha
sárnap teljesítse befizetését, mert hányja a semem a sikrákat.
ra, hogy valóságos szégyene az
zába. Egyidőben indul el a külde
későbbi befizetést a pénztárnok
amerikai magyarságnak az, hogy
ménnyel
és egyidőben érkezik
AZ AMERIKAI MAGYAROK SZERETETCSOMAGJAIT.
x
nem fogadhat el.
bizalmaskodás
annak az embernek, aki egész éle
Kzzel a hajóval Csonlía-Magy:iror.«/ágb;i, <!<i ;iz utódállamok kö>;iil Csclimeg azzal Budapesten. Ott azu
tét a magyar Írásnak szentelte és
Jegyek. Iskolás gyermekeink
s/.lovák'ábíi, Jugoszláviáiba én Xy ugjat-Magyarorsicágba (az Ausztriához
MAQYAK ÜGYVÉD
Tanáí í Mond el a leekét ked akinek irodalmi alkotásai egymás tán azonnal intézkedik, hogy a
csatolt magyar tvriil^kt^, is kp41Uí.Uik, í ii»í;re'tctcfeQiiiagok az alanti sza
közül
többen
nem
számoltak
még
É» KÖZJBGYZŰ!,
bályok értoimébeu:
szeVetetcsomagokat
rögtön
osszák
el a nekik árusításra kiadott ado ves fiacskám. Ne félj tőlem, ugy után aratják a babérkoszorúkat ki a címzetteknek.
Phoae 30324
,
1. Mi mié n 40 fontos vagy kiseibb aulyu csomag szállítási dija 3 dollár;
211 Realty Bldg;
10-től 60 fontig 4 dollár; GO-tól 80 fontig 5 dollár.
mányi jegyekkel. Kérjük a szülő beszélj hozzám, mintha & legked Budapesten, itt Amerikában jó
Küldjön tehát mindenki 1-2
2. A fenti árakban brnnfoglaltatik a szállítási költség New Yorktól a
Youngstown, Ohio
formán betevő falatja sincs. Fel
ket, hogy gyermekeiket figyel vesebb barátod lennék.
rendeltetési helyig. Garantálón!, hogy semmiféle más összeg szállításért
szereteesomagot
az óhazába Ped
-Diák
(gondolkozik):
líát
ked
szólalásaink
a
pusztában
hang
meztessék a pontosságra s legké
Kiírójában kolloktálva i»tm lesz. Ha a csomagok tartialma olyan, hogy az
niegvámolaudó, a vám az óhazábani fizetendő.
sőbb vasárnap mindenki számol ves öregem, engedj meg, de egy zottak el, sem a magyarság, sem
3#
Cimezze csomagját igy:
^ csomagok tartalma jókarb.iu
jon el, hogy a végleges számadást huncut szót .sem tudok a leckéből. laptársaink nem reagáltak, csu
l'évö, tiszta ruhanemű és~ nem rom
elkészíthessük.
pán egy, a budapesti Szabad Szó.
landó élelmiszer lehet. Magyaror
From:
JOHN J. YUHÁSZ
szágban uj selyeuuiem.iiekel és jiine.
(irja ide az öú uev4t és-eioiét)
Valóban érthetetlen ez a közöm
Köszönet mindazoknak a test
appíot t.'irtahnazó csomagok váin
For:
Magyar biztosító ügynök mindenféle
bösség! Hát mi már csakugyan
véreknek,
akik
egyházi
hátsó
épii
alá ősnek. Dohánynemiiek küldése
(irja ide az óhazai rokon
•' biztosítást elvégez
#
határozottan tilos.
'
müvét és eimí't)
csak temetni tudunk szépen és a
létünk rendbehozatalánál segéd
;706 EEALTY BLDO.
( Lent a jobb sarokba ez Írandó):
4. Mimim csomag olvashatóan le
keztek s munkájukkal az egyház
halál után siránkozni, dü a& élek
ÖAPT. JAMES G. PEDLOW
Tel. 3-1789
gyen eimezve.
kel
nem törődünk?!
1505—1st Avenue,
számára költség megtakarítást
5. Minden csomag 25 dollárra van
Sftqpn forgalmi és gésbajósási osstály. — Péttst kiMiuk
New York, N. Y.
biztosítva.
Újból szeretettel kérjük: olva
tettek lehetővé. Különös köszöne
é világ minden részébe, — Közvetlen levelezők. — 4
SCHACER ANTAL
tünk illesse Hodury Sándort, aki
sóinkat, vegyenek Kemény láres
Kaufer és Balló, Inc., telefonszámai: BUtterfiaid 8-9463 ésr 8-8468.
Minden levél, csomag és pénzküldemény erre a cimre küldendő:
Magyar
órás
és
ékszerész
az egész emeletet díjtalanul és na
könyvéből, a Vas Andrásból, me
slacsonyabb dijak levélbeli vegy távirati pémilriMriéeért.
(Thos. L. Barrowmannal)
gyon szépen kitestette, valamint 25 So. Hazel St. A Central Fire lyet két dollár helyett EGYÉRT
Dobay Gézát, aki a földszintet Station mellett. No. 205 K. Of O. kaphat meg az Amerikai Magyar
Bldg. Phone 38610.
KONDIN HAJÓTÁRSASAGOT ZÉPVOmtTOK
Rirlap minden olvasója kiadóhi
hu/ta rendbe szép munkájával.
1505 First Avenue,
New York City
v Elhozzuk a wunkAt- lakásáréi.
Nöegyleti gyűlés* Szeretettel
vatalunkban: 320 5?. Federal St.
Végre akadt e g y amerikai kotoiseio, amely nyíltan megmondot. ta, hogy nem igaz a 100 percentes
'amerikai Kukacok fennen han* goztatott panasza, hogy a bünhullámokért a bevándoroltak a felellősek.
•

Magyarok
Naptára

"4

HAJDÚ JÁNOS

IMr. Elder Feretut

Taraz Bela Gyula

A Dongó olvasóihoz!

m

KÜLDJÖN SZERETET CSOMAGOT
PEDLOW KAPITÁNY

Joseph Friedman

Szept. 17-én elindítja New Yorkból

A "DRESDEN" HAJÓVAL

Matyásy J. István

FIRST NATIONAL BANK
THE DOLLAR SAVINGS
€l TRUST CO.

Captain JAMES G. PEDLOW
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