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REGÉNYCSARNOK ^Ipl I A Szént György Egyház fejlődése. 
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MOSOLYGO KONYEK 
Irta : FERBER EDNA 

Fordította: BARABÁS BÉLA 

í , . , ! ,n említjük meg azt is, hogy 
IA magyar górög-katholikus egy.|M # hj.7_ mHtánvolv, Rr6f f^í 
,ház paplakot vasárolt. Az egyház ^.r Ijásstláll#! szíiletett va.,der-; 

bilt Gladys azon nemesszivii, ál-
dozatksézségét, hogv a saját költ- \ 
ségén küldi Magyarországba pz I 
Amerika bármely részéből érkező 

Regisztrálási napok: 
Szeptember 30., október 7., 1& és 16. 

REGISZTRÁLJON! 

! családos tagjai 25 dollár, magá-
Jnos tagjai pedig 15 dollár kive-
itést fizetnek. Kölcsön az egyház-
I nak. üüezcnet gróf Széchényi 
! Lászlónánali 

A Szent György görög-katholi-
kus magyar egyház a közelmúlt
ban elhatározta, hogy megvásá
rolja a Tod avenue 815. szám alat-

Hogv mennyire igaza volt Gerhardnak, ezt már akkor megálla- \ 
pitottam, amikor az ajtó csengőjét meghúztam. Knopf ur nyitótt j 
ajtót, akinek az arcát hamis kópiában Vilmos császár bajusz ékesí
tette. Alig emiitettem fel előtte jövetelem célját, amikor ünnepélyes • 
kézmozdulattal éa .nagyszerűen sikerült németes meghajlással köz- ' . . j t i  i g e n  j o l  «  e r ő s e n  e p u l t  h a z a t  a  
beszólt.: 

— Oh igen! Öli az a hölgy, akiről a doktor ur beszélt. Ormené 
őnagyságához van szerencsém, ugy-e? Nagy meglepetés ön az én 
számomra, mert nem hittem azt, hogy ilyen fiatal. Már szobát is 
készítettünk, nagyon csinos, lakályos helyiséget. Örülök, hogy meg
mutathatom. Kérem kövessen. » 

A nagyon csinosnak jelzett szoba, amelybe bevezetett, elég ma. ^e^eeSec^esere teljés 
tágas, szellős helyiség volt, amelyben egy kriptaszerü, nagy, ebben az ügyben gas, 

plébánia lakás eéljaira. 
I A házvásárló bizottság dr. Pes-
senlehner Antal magyar ügyvédet 
bizta meg az üzlet lebonyolításá
val és az ügyvéd az egyház teljes 

sikerrel 
Fogla-

ezer-fiókos és polcos szekrény tűnt fel elsőzör. Nagy lelki megnyug-, ^()na^ dollárt^ fizetett le az 
vassal állapítottam meg, hogy hosszú, penzióban eltöltött tapaszta- oOO dollárt e 10 

lataim közben még sohasem láttam ilyen barátságos szobát, ilyen ha- ^11 .fizetni, 1050 do árt pe 
ralmas szekrénynyel. Két akasztó is jutott a szekrényben minden ez ?v novem >er -en. ve 
egyes ruhámra, sőt még az alsó szoknyáimnak is. Olyan bőven ren- *°Jardollar t ven, a tsz 
delkeztem a helyivel, hogy három fogasra akasztottam fel a kimonó- P n/' l^etes "tan meg cf^ ar 

inat. Még igy is egész csomó fogassor maradt üresen. Sok polc ál-pan ^a|rí|' a összeg a azrt  

iot.t a kalapdobozok részére is. Mily örömmel mutattam volna meg 
•?zt a szekrényt a new yorki penzió-tulajdonosnőknek. 

Miután a fogaserdő rengetegében hiába igyekeztem minden tal
palatnyi helyet kihasználni, mert még bőven* akadt volna polc és 
fogas akár három női garderoba elhelyezésére is, figyelmemet ma* 

• gára a szobára tereltem. Az asztalt, amelyen előzőleg valami törül-
közőszerii vászon lehetett, diszes sállal takarták le. Az Írógépemet 
egy sarokban helyeztem el, majd nehánv szines párnát és egy melegítő 
edényt kutattam fel a bőröndömből. Kivettem a táskából Nóra, 
Miksa és az egész család fény képgaléria ját is, amel#t az asztalon 
raktam szét. Azután az asztal mellett fekvő óriási sárgaszínű, bro
kát székbe vetettem be magamat, amelyet hihetetlenül puhának és 
kényelmesnek találtam. 

Gerhard Ernőnek teljesen iga^a volt akkor, amikor kijelentette 
előttem, hogy itten egy német világot fogok találni, de különösen 
igaza volt akkor, amikor már jelezte, hogy típusokat fogok találni 
regénytárgyhoz is. Igaza volt Sohasem reméltem volna, hogy ilyen 
arcokat másutt is fel lehet fedezni, mint a fafaragásokon, vagv a 
megsárgult német könyvekben! 

Jó előre elhatároztam, hogy a penzió-étteremben teljesen közö
nyösen fogok viselkedni és minden szemrebbenés nélkül fogom el
törni a kritikus asszonyszemek villogását is. Az első este teljesen 
észrevétlenül akartam az estebédnél megjelenni. Amint a szobám 
ajtaját kinyitottam, alulról zaj hallatszott fel, amelyből szóváltásra 
következtettem. Lehajoltam a lépcsőkorláton és ugy füleltem. A 
hangzavar nagyobb lett, mojd kissé elült, hogy újra néhány perc 
múlva menydörgésszerü lármává fokozódjék. Akik vitatkoztak, né
met emberek voltak. Hasonló heves viták még a new yorki szocia
lista. összejöveteleken sem voltak. Lábujjhegyen suhantam végig a 
lépcsőkön, dacára annak, hogy a nagy zajban még akkor sem hall
hatta volna meg lépteimet senki, ha katonás léptekkel diimörögtem 
volna végig a folyosón. A zaj az ebédlő tájából hallatszott fel. 
Nem bánom, történjék bármi, — gondoltam, — semmitől sem riadok 
vissza. Visszaemlékeztem a new yorki kocsisok sztrájkjára, amely
nél izgalmasabb szóhareban és vifában még nem volt részem és 
attól sem riadtam vissza. Tehát gyerünk! Az ebédlőteremhez lép
tem és egy pillaftatra benéztem oda. 

A zajos vita tovább folyt. Csodák-csodája, mégsem mentek 
vérre. Csak urak és hölgyek ültek és beszélgettek az asztaloknál. 
Hogyha' azt mondom, hogy ettek és beszélgettek, ezzel nem azt aka
rom mondani, hogy ezek a műveletek elkülönödötten folytak le. El-
lenkezöleg. A társaság tagjainál az evés és a beszéd egyszerre tör- . már előzőleg is kellett pénz, az-
tént meg és egyik sem hátráltatta a másikat. Egy és ugyanabban az , ért több buzgó egyháztag kamat 
időben egy telt villa étel és egy tiz-szótagu német szó találkoztak,! mentes kölcsönt adott erre a cél 
harcoltak egymással és mégis akarálytalanul tették meg az utjukat. 
Mintha sóbálvánnyá lettem volna, ugy álltam meg a szoba bejára
tánál, amig Knopf ur észre nem vett és lekonyuló bajusza alatt mo
solyogva egy lendületes kézmozdulattal nem utalt, az egyik asztalhoz. 
Azután valami borzasztó dolog történt meg velem, ha rágondolok, 
még most is hideg fut végig a hátamon. 

kisebb és ngvobb csomagokat, az 
Amerikában lakó hozzátartozók
nak; azért hálalevelet intéz Suba 
Ernő plébános utján a jótékony-
szivii nemes grófnélíoz. 

Végül nagyon fontos dologról 
van szó. Suba Eríiő plébános 
minden szombaton reggel 9 órától 
kezdve a templomban ingyenes 
oktatásban részesiti az egyház 
tagok gyermekeit-. Tanítja őket 
hittanra, énekre, versekre * és1 

ígyéb szükséges és hasznos dol
gokra. A tanításban nemcsak a 
még nem gyónt és áldozott, hanem 
i gyónást és áldozást már elvég
zett gyermekek is részesülnek. A 
zülők tartsák a snjat érdekük

ben kötelességüknek, hogy gyer
mekeiket erre az oktatásra el
küldjék, a hol csak jot és szépet 
•jnulnak, nem mint az utcán, a 

hol nemcsak baj érheti a gyerme-
j ket, de leggyakrabban elromlik. 
Méltányolni kell a plébános fá-

' radozását és épen ezért küldjék 
i el a szülők a "gyermekeiket min
iden szombaton lehetőleg 9 óra 
j előtt, mert az oktatás reggel 9 
[órakor pontosan megkezdődik és 

a későn érkezők elmulasztják azt, 
a mire a megjelenteket már meg
tanították. Használja fel min

iden szülő ezt a kedvező alkalmat 
j és örüljön annak, hogy az egyház 
Inagy gondot fordít a jövő üemze-
j dékre. a gyermekekre. 

Friedman József 
magyar ügyvéd és közjegyző 

202 STAMBAUGH BUILDING 
Az Electric Shop felett 

YOTJNGSTOWN - - - OHIO 

A magyarok mniclen ügyben biza
lommal forduljanak bozzá. 

Ó T J N A R D  L I N E  

S. S. ACQUITANIA 
GYORSHAJÓ INDUL OKTÓBER 12-ÉN 

Hamburg és Danzigba- Anglián át 
3-ad osztályú jegy ára 

HAMBURGBA $125.00 
DANZIGBA 135.00 

és $5.00 hadi adó 
Forduljon a legközelebbi CU XAJ^!> hfljóügyftftkfíöz 

16 W. Federal St. 

van bekebelezve és a mely össze 
! fret az egyház tetszésszerinti havi 
részletben fizetheti meg. Mennél 

1 öbbet fizet, annál jobb, és annál 
hamarább szabadul meg az adós-

! ságtól. 
• A lelkészlak megvásárláshoz 
mersze pénz kellett és az egyházi 
'cözgyiilés ugy határozott, hogy 
1 családosok 25 dollár, a magá-
íosok pedig 15 dollár kivetést fi
zetnek, hogy a szükséges összeg 
nielőbb együtt legyen. Suba Er-% 

:uí plébános személyesen látogat
ja meg a híveket, a kik örömmel 
idják át a kivétett összeget. A 
kivetés fejében október 3-ig a kö
vetkezők fizettek: 

50 dollárt: Kaloczky Sándor és 
családja. 

25—25 dollárt fizettek: Cso-
lenszky Ferenc, Franczovszky Dá
niel. Orosz Mihály, Bajusz János, 
idb. Vaskó Ferenc, Druga Mihály, 
Lengyel Péter, Palkó János, Lu-
van György, Petránszkv József, 
Hriczo János, Rev. Suba Ernő, Jío-
giny István, Matyi Tstván, Vaskó 
•János és Marko György. A 

lo—15 dollárt fizettek: Tóth j NÉöY KIVÉGZÉS 
Jstvánné, szül. Bartha Juliska, j Rudapsten IVezkai József és 
Palkó Mihály, Palinszky János, bűntársainak bűnügyében, mint 
Mokrács András, Nagy János, megírtuk, 21 vádlott közül hatot: 
Horcsik Míhályné, szül. Bajusz Klósz Dezsőt, Gál Józsefet, Zom-

FORD-gépek 
UJ FORD, még soha használva 

nem volt, csak $258 készpénzfize
tés, a többi 12 havi törlesztésre. 
Hivja fel HARRY D. LIEF el
adót automatikus telefonon, 2962. 
A Higby Sales Co. Ford képvise
lők elárusítója. 

RENDEZIK A SZEGÉNYEK ÜGYÉT 
Mint értesülünk ( Budapestről, 

a szegényügv országos rendezésé-
#•' * 

rol törvényjavaslat készült, mely 
a szegényeket osztályokra osztva, 
azoknak megélhetését törvénye?j 
keretek között biztosítaná. A ter
vezet legközelebb a népjóléti mi
niszter elé kerül, aki a hatóságok 
és társadalmi körök bevonásával 
fogja annak pontjait megbeszélés 
tárgyává t^nni^ ( 

ckstkkii: SUKKOT -2 STORES I1V I'A.. OHIO & XV. 
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szül. 
Mária, Kristóf Lászlóné, szül. Ra
kó Erzsike. • j 

A kivetések befizetését Suba 
Ernő plébános minden vasárnap j 
felolvassa a fnise után és mi is 
készséggel közöljük lapunkban. ! 

Miután a ház megvásárlásához 

bory Endrét, Nagy Kálmánt, Vég 
Miklóst és Lévai Lerner Oszkért 
halálra Ítélte a biróság. Mind
nyájan kegyelemért folyamodtak, 
de a kormányzó csak Klósz Dezső-« 
nek és Gál Józsefnek kegyelme
zett meg. A kivégzés e napok
ban volt a gyűjtőfogház udvarán. 
Az ügyészséget Schultz ' ügyész 
képviselte. Először Zombory End 

ra. ír,sd'in.szkyt  Ferenc (500 dol- I rét, azután Vég Miklóst, majd 
lárt, Román András 150 dollárt, ; Nagy Kálmánt, utoljára pedig 
Matyi István 200 dollárt, Druga j Lévai Oszkárt végezték ki. A 
János ipo dollárt adtak. 'halálos Ítéletet Gold Károly és 

A kölcsönadók biztosítva van- j Győri József állami hóhérok haj-
A kereszttűz nem asszonyi, Inak a ház által, mert az nemcsak jtották végre. Ez a - kivégzés a 

hanem férfiszemekből irányult felém. A zaj és a lárma elült. Meg- j az egyház tulajdona, de feltétlen 
borzadva tekintettem fel és ugy ^reztem, mintha millió és millió tág- j megéri a vásárlási értéket. Aki 
rányitott tipikus kék szem szegeződött voilna reám. Milyen férfiak 1 a kölcsönét annak idején vissza 
voltak ezek! Mindjárt gúnynevet LS adtam nekik, elneveztem ma- | akarja kapni, az jelentse be ezt 
gamban őket "özönvizelőtti alakoknak." Csak későbben tudtam Suba plébánosnak, a ki 30 nap 
meg, hogy mindannyian mérnökök, akik az estebédnél állandóan ; után kifizeti az összeget a bekol-; s£ggal vádoltak és akire igy ha-

harminchatodik volt és a bolse
vista bünügvekben minden való
színűség szerint le is zárul a ki
végzések száma. Valamenyi bű
nösnek az ügyét, a kit gyilkos

technikai kérdéseket vi^ttak meg az ő borzalmasan hangzó német 
nyelvükön. Az étkezések után lehetetlen német pipákat és tucat
számra cigarettádat szívtak. Előreszökelő, csontos homlokuk volt, 
borotválatlan arcuk, néhányan közülök bozontos szakállt is viseltek, 
vastag pápaszemeket, kravattákat és nadrágokat, amilyeneket eddig 
még soha életemben nem láttam. Mindannyian hires külföldi egye
temeken szerezték meg a diplomájukat. Furcsa külalakjukkal szem
ben tanultak és bámulatosan szellemesek, de a viselkedésük förtel
mes volt. A hirtelen csendben, amely a beléptemkor támadt, egv 
piros arcú leány közelgett felém és megkérdezte, hogy mit a'karok 
estebédce. 

— Estebédre, — kérdeztem, — Hát nem ebéd ez? 
Az "özönvizelőtti alakok" meglökték egymást és titokban össze

nevettek, mint az iskolákban a gyermekek. A pirosarcu leány szá
nalommal nézett reám. Az ebédet természeteden délben tálalták fel, 
— mondotta. — Vacsorára bécsi szeletet, hideg felvágottat, burgonya-
salátát és friss kávékalácsot adunk! 

A jelenlevők lélegzetvisszafojtva vártált a válaszomat. Azzal 
Í» kinzó vágygyal harcoltam, hogy felkiáltsak es kiszaladjak a terem
ből, de ennek dacára mégis valahogy kinyögtem azt, hogy mit aka 
rok enni. Az "özönvizelőtti alakftk" kíváncsian néztek egymásra. 

— MH mondott? — kérdezeék. Azután hallottam, amint hango
san bírálgatni kezdték a hajamat, a fogaimat és a szemem szinét, 

• mialatt én az izgalomtól és a rozskenyérben sürün elhintett Kemény
re ágtól majd megfulladtam. A visszatetsző kiváncsiaskodás még 
fokozódott akkor, amikor enni kezdtem. Zavaromban elpirultam. 
Később jelenlétemet tréfákra használták ki. Egy kövér, rózsás arcú 

^ ̂  és kis nyulszemü fiu volt a tréfa tárgya. 
VT" — Igen, Frici, — mondták a nyulszemünek, — most már nem 
\ lcell többé sírnod. A Lénád, akit ott kellett hagynod, nem yoH ilyen 
fesi ? csinos, mint ez itt. 

(Folytatása következik.) 

lektált és még ezután befolyó ki
vetésekből, a pénztárnok utján. 

lálbüntetés várt 
tárgyalták. 

volna, már le-
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Farrell 
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They're Here /g 
THE SMARTEST, NEWEST p 

Shoes for Fall p 
^7*90 

Sensational Reduction on these smart 
new Fall Boots—made to sell |j# 

$10—$11—$12 a Pair. 

An overstocked manufacturer of ladles' 
fine dress shoes offered us these boots 
at an attractive reduction, we bought 
—therefore this very special low price. 
Include the newest Fall styles—popular 

new leathers and combina
tions. Fourteen styles to 
choose from. High and 

medium heels. All 
sizes in all widths. 

Men's Elk Work Shoes 

MEN'S $10 DRESS SHOES 
The finest line of shoes in Youngstomp 

at such a low price. 

A comfortable, medium weight 
extra strong work shoe — well 
stitched tan elk uppers — extra 
sturdy soles. They're real $4.00 
values— 

MEGTAKARÍTOTT PÉNZE UTÁN 
4'/o kamatot fizetünk és betétjét bármikor vissaaíúetjük 

PÉNZKÜLDÉS a legolcsóbb árak mellett. 
HAJÓJEGYEKET minden vonalra eladunk 

ftliEVELÉT rövid idő alatt megszerezzük 
ROKONAIT az ó-hazából kihozatjuk 

NÉMETH ÁLLAMI BANK 
NÉMETH JÁNOS, elnök 

Főüztet: 
10 EAST 22d STREET 

a Bankpalotában 
NEW YORK CITY 

1597 SECOND AVE. 
Fióküzlet 

Cor. 83rd Streét 

Dark tan, mahogany 
and black calf—eight 
snappy ftyles for the 
young f e l l ows .  All  s iz -
i>s .  Book 's  Specia l  pr ice  $7.90 

Genuine 
$4 

Values 

Boys' Heavy Black Leather 
School Shoes — Very strong 
makes. Sizes 
to 13%. Special 
at S1.95 

Boys' and Girls' Wide-Toe Elk* 
skin Shoes — For play and for 
school. Sizes 

Special to 11. 
at .. S1.95 

Children's Dress 8hoes — Pat
ent leather, with plain and col
ored tops. , 

Sizes to 8. So
cial at S1.95 
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p 
SAVE ON THE BOYS' SHOES 

Amerikai Magyarok ! 
MAGYARJKÖNYVEKET, AKÁR TUDO
MÁNYOS, AKÁR SZÉPIRODALMI TAR-

TALOM M AL GYORSAN SZÁLLÍT A 

Bécsi Magyar Kiadó 
WIEN IX. 

Canisiusgapíse 8-10 

• « ^ 
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Brown Calf Dress Shoes 
Solid, serviceable shoes that 
are genjiine $5.0^ v ilue.s. Nar-* 
row t~ . Ilaglisli 
luce. Sizes to 

'2. Special at.. 

Boys' School Shoes 
Strong, solid black 
leather. Sizes to 5%. 

A $4.00 value, 
Special at 

$2.95 

SOYS' ELK SCOUTING SHOES 

Fine Brown and Black 

FINE FALL SHOES 
For School and Dress — Well made, 
neat, serviceable shoes—high top lace 
and button models. Narrow and broad 
toe». Sizes to 2. Exceptional good 

ulues at— 

Actual $3.50 Values — A good, 
strong shoe for school and play. 
Tan and black. Scouting lasts. 
Sizes, to 2. On sale at— 

S2.4S 

A Special Sale of 

GIRLS' SCHOOL SHOES 
Made extra strong for school wear 
—very neat styles—high lace and 

.button models. Strong black leather. 
Sizes to 2. A|4value. 
On sale at— 

S2.95 
HOOK'S SHOES—180 W. FEOKHAL—BOOK'S SHOES 

W , 1 < £ ' ' ' ' i " ' ^ X • , * • ; 

* k f ' 4 a< * j- \31 *' 

TAKARÍTSA MEG A 
villanyos VITELDÍJAT 

Gyalog mohét a munkába ebbőL az otthonból a Britain 
Streetén. Csak e^y block a Poland Avenuetól. A ház teljesen 
modern a fürdőszoba ki\('telt'vei. 

ÁRA CSAK $4100.00 
igen méltányos első fizetés a többi mint, rent. 

Az ár csak a gyors eladás reményében ilyen olcsó. 

The H. P. Thomphson Realty Co. 
904 Home Saving Bldg. 

Iroda telefonok Main 65.'5;"5, Automatikus 77^57 
Lakás telefonok Main .1.7<»;">, Automatikus "fíTTfííl 

rí 


