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Válaszok érkeztek a Magyarországba küldött pénzről 
P. T. Ny. a 74, 

WAGV. K1R. POST/TAKARÉKPÉNZTAR. 
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Hirefe a reí. egyház 
Lelkész: Geren/lay László. Ma
honing Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők öá-
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a léikész 5. 

ÉRTESÍTÉS. 

Gerejiáay László lelktész meg
hívták Crescent, O.-ba, egy volt 
hivét temetnű A megboldogult 
régi, jó ismerőse volt a lelkész
nek, aki a hozzátartozók kíván
ságára eleget tett a család kíván
ságának s elutazott Crescentbe. 
Ez az oka annak, hogy lapunk 
mai számában nem koüöljük az 
egyházi liireket, azonban a jovö 
heti számban készséggel pótoljuk 
azokat. ! 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 

M. POSTATAKARÉKPÉNZTÁR 

TAKARÉK hím LtVfLEZéS 

Az itt közölt levélfénykép bizonyitja a budapesti Magyar Takarékpénz
tár pontos és becsületes kiszolgálását. - Jöjjön foreign departmentiinkbe 

COMMERCIAL NATIONAL BANK 

Alólirott a legmélyebb és leg-
nagyobb köszönetemet nyilvá-

| nitom dr. Füzy Pál orvosnak, aki 
: követésre méltó lelkiismeretesse-
I gével, szolgálatkészségével, gyor-

Í saságával és orvosi tudásával a 
nálunk történt gázmérgezés alkal
mával feleségem eletét megmen
tette. 

Mindenkinek, bármilyen beteg
sége is legyen, a legnagyobb sze
retettel és meggyőződéssel aján
lom dr. Füzy Pál orvost, akinek a 
Home Savings Building 4-ik eme
letén van az irodája. Dr. Füzy Pál 
bebizonyította, hogy nemcsak 
doktor, de emberbarát, akinek 
irgalmas szive van, mert mig há
rom más orvos órák múlva akart 
eljönni, addig- ő a leggyorsabban 
állott segítségünkre és megmenté
sünkre. 

Meggyőződtem, hogy^ mi a kü
lönbség a pénzéhes kufárok és az 
igazi orvos között, azért ismétel
ten a legmelegebben és a legtisz
tább meggyőződéssel ajánlom a 
magyarság figyelmébe és jóaka
ratú pártfogásába ér. Füzy Pál 
magyar orvost. 

í I Mihók Sándor. 

Dig CO. 
16 West Federal StreÜ 
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% TELJES FELELŐSSÉG MELLETT, AZ AMERICAN EXPRESS 

KOMPÁNIA ÁLTAL 

| MAGYARORSZÁG BÁRMELY RÉSZÉBX, A LEGOLCSÓBB \; 
NAPI ÁRFOLYAM SZERINÍ 

PÍNZKÜLDÉSI HAJÓJEGY fis JOGÜdYI IBODA 
4# 

LOSCHHZER & ENGEL 
336 W. FEDERAL STREET ÜbUNGSTOWH, OHIO '< 
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Miért hagyja fogai áltai életét 
elkeseríteni? 

KÉRJEN TANÁCSOT 

DR. LYMAN 
FOGORVOSTÓL 

Nem baj, hogy hány rossz 
munka van a szájában, ne ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba, én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom keze
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sikerült és jótállok mun
kámért. 

DOLLÁR BANK-ÉPÜLET 

4-ik emelet, 412. számú szoba, 
Bell telefon, 6945 
Auto. telefon, 4772 
Youngstown, Ohio 

KÖZELEDIK A HÚSVÉT 
Ha azt akarja, hogy pénzajándéka idejében megérkezzék te 

rokonainak. valódi örömet szerezzen, kü^lje a nekik szánt össze* 
get már most általunk. 

PÉNZKÜLDÉSI RENDSZERÜNK a legtökéletesebb, 
mert átutalásunk BIZTOS, kifizetésünk gyors és ami Í9, 
áraink a LEGOLCSÓBBAK és a pénzt odahaza egy fillér 
levonás nélkül kifizetjük. 

I 'énzét, kívánságára, a saját nevére bármely magyarországi 
bankban Vagy takarékpéu/.tárbau kamatozólag elhelyezzük. 

A legkisebb és legnagyobb Összegeket 
KÁBEL UTJÁN 

is elküldjük. Kábeldij $2.50 

HAJÓJEGYEK a legjobb vonalakra az eredeti &ra1Ü)Ü. .Útleve
lét és utazási engedélyét megszerezzük. 

KÖZJEGYZŐI ÜGYEK pontos és lelkiismeretes elítttézése. Hftsfti 
jíjíiratak konzuli hitelesítését elvállaljuk. 

IVfvil&gositá'ssitl i's tauái'si sal bármely ügyben szíveseit' szolgál 
NÉMETH ÁLLAMI BANK 

Főüzlet: Fióküzlet: 
10 EAST 22d STREET 1587 SECOND AVENU* 

A bankpalotában NEW YORK, N. Y. Cor. 83d Street 

BÚTOR ELADÓ 
4 szoba berendezés féláron meg

kapható. Tudakozódhatni: Özv. 
Jarabek Józsefné, 1228 Britton 
st., Youngstown, 0. (4,11,18) 

I HA SZEMÜVEGBE GONDOL, 
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AZ ÖN MEG
ELÉGEDETT

SÉGE 
A FÖDOLÓ0 

MELYIKET 
VÁLASZT 

MINDÉX 
ÖLTÖZET 

SZABATOSAN 
KÉSZÍTVE 

AZ ÖN MEG
ELÉGEDETT

SÉGE 
A FŐDOLOG 

AC ÖN LEG-
JÓBB ÍZLÉSE 

SZERI XT 
KÉSZÍTVE 

A készen vett ruhákat, amelyek ren desen rosszul állanak, olyan anyagból ké
szítve, mely nem tartja meg a formát, és melyeknek ára $40-től $60-ig terjed, vagy 
a FORD mérték után TISZTA GYAPJÚ SZÖVETBŐL KÉSZÜLT öltönyöket, me-
firek testéhez simulnak és amelyek magára lettek próbálva, HOGY JÓLÁLLÁSÁ-
IRT JŐTÁLLHASSUNK. 

FORD ruhákat fércben próbáljuk csak azért, hogy minden tekintetben megfeleljenek. Előzékeny elárusítóink min
dig szolgálatára állanak. Szakértő szabászok és szabók, akik mindent pontosan mértéke után készítenek, személyes ízlé
sének megfelelőied 

MCELROY 

Rendezze be Jól 
Gondosan Válogatott 

Otthonát 
Bútorokkal 

Minden valószínűség szerint csak egyszer rendezi be otthonát. Ezért különös gond
dal kell, hogy bútorát megyálogassa. Ne kövesse el azt a hibát, hogy bútorát csak 
néhány évre veszi, avval a szándékkal, hogy aztán kicseréli jobbal. Vegyen jót, ami
kor először vásárol. Végeredményben a jó mindig olcsó. Vegye bútorát ablíkn az 
üzletben, ahol tudja, hogy a legjobb értéket kapja pénzéért. Ahol csakis megbízható 
árut adnak és ahol, ha valami nincsen rendben, azt rendbe hozzák. McElroy ilyen üz
let. Tavaszi bútor kiállításunk oly nagy, hogy abban bizonynyal megtalálja azt, amit 
keres és olyan áron, hogy annak vételét megengedheti magának. 

Tavaszi öltönye • vagy felöltője 

MÉRTÉK UTÁN KÉSZÍTVE. 

$30 és f e l j e b b :  

BÁB MILY DIVAX. EGYÉNI ÍZLÉS 

Ezer és egy szebbnél szebb divatmiata közül válogathat. Öltönyét vagy felöltőjét 
elkészítjük. v 

l̂ 5J HÚSVÉTRA 
KA RENDELÉSÉT LEADJA MÁRCIUS 13-10. 

Szövet választékunk: határozottan a legnagyobb Youngstomban, 

Miért vesz készen ruhát.? 

Ford Tailors 
1-3 MARKET STREET. TOD HOUSE EPÜLÜF, YOUNGSTOWN, 0. 
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Ebédlő szobája részérd 
Nálunk találja a legnagyobb választékot a legfinomabb ás a^le^éltányosabbatf 

árszabott ebédlöberendezésekben. Több, mint ötven teljes berendelés között válogat
hat. Ezenkívül nagy a választék mindenféle ebédlőszekiréiiyekbeií, aisztalokban és 
székekbeii. Az árut legnagyobbrészt még hónapokkal ezelőtt rendeltük meg, mielőtt 
a* árak feljebb mentek volna, ez 25 százaiék iöfgtakaritést/jeleit az öa rés^éfse. 
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