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{ S )  M v b t  folyik á .jüpán-kinai háború, niely iiem más 
iniut a kenyérért va;.ó küzdelem. Területeket foglalunk * • 

• el, rombadöntenek virágzó városokat, embertömegeket 
pUHztitaiiak ei gyilkos szerszámaikkal, mfrndez a kenyér
ért való küzdelem jegyébeii. " , , 

A francia világkiállítás, migíiyitáfwkor, azt Mondot
ta az egyik niiiiis^tcr^iiogy .ja :gép a világ királya. Kom 
volt igaza, mert nem a gép, lianem a kenyér a világ kirá
lya. Amióta áll cz a világ, s ameddig emberek fognak él
ni, a kenyér az életnek mozgatója, az erényeknek és hü-" 
pöknek forrása, a.kenyér miatt és a kenyér végett törté
nik minden. 
V'V A történelem belátliatatlannl hosszú folyamin végig 
különféle cimek és jelszavak alatt, de valójában mindig a 
kenyérért zajlottak és tomboltak az emberiség cselekvé
sei, háborúk, népvándorlások és egyéb sorsdöntő nagy 

.mozgalmak,, a több kenyéréit, a jobb kenyérért, legtöbb
ször azért, hogy nekem is legyen, necsak neked, de nem 

/ritkán azért is, liogy csak nekem legyen és ne neked is. 
Kóviden Összefoglalva, ez a világtörténelem, s e tekintet
ben ne tévesszen meg minket a mérhetetlen távolság a 
kőbalta és a gyilkos gáz, valamint a iriajom^zerii knszás-
/•su.szás és a repülőgép között, ugyancsak ne vesztegesse 
liieg ítéletünket az emberi tudománynak megszámlálha

sd tatlan csodás talábnánya, ha mindent lehámozunk, az élet sjjjr • • • 
^ magva a kenyér marad. 

.Minden vallás imába foglalja a kenyeret, mert szent 
í a kenyér. Isten legnagyobb áldása és az embernek leg-

nagyobb munkája. A nép egészséges ösztöne megérzi éfe 
^ kifejezi, hogy a kenyér az élet, ebben az egy szóban benne 
% van az életnek teljes és helyes hiegértése és minden böl-
%£$•'- »• • , . * r ; • -

í esessége. ' ' -
r KgyoMálu és téves elgoiifíoMs volna, hogy a ken vér 

'JC valami ielkctlen, rideg anyagiasságot jdlent, amiből hi-
ím zik a szépség és j('>ság, ami nélkülözi az élet száinya-

^ lásáí és lendületét, amolyan kicsinyes vakondturás és 
hzámüzi az eml)cri fejlődés é* haladás előretörését, s meg 

•X fosztaná az emberiséget ábrándjaitól és célkitűzéseitől. 
i- * ^ppen ellenkezőleg áll a d'»log. A kenyér maga az idea-
fl' 1 izmus, a kenyér adja az erőt, a függetlenséget, a szabad

ságot, a kulturát, a jogot és igazságot. Ahol és amik(»r az 
emberiségnek több a kenyere, ott virul ki az élet fája, ott 
több a napfény, szebbek és jobbak az emberek, ott nem 
kisért a gyűlöletnek és az elfogultságnak sötétsége, de él 
és uralkodik a szeretetnek oszt(V és kiegyenlítő- igazsága, 
a jogok és kötelességek egyensulya szabályozz^ élet 
inérlegéí, korlátlan a lehetőségek határa. 

v Ennek az igazságnak bizonyítására nem szükséges az 
elmúlt évezredeket tanűságtételre lm^ni, teljesen elegen
dő, ha az utolsó évtized tanníiságait megs'/ivleljiik. Akár 
az ugynevezeit békeszerződések keletkezésének okait, 
akár ieirhatathm igazságtalanságait és végromlásba döntő 
hatásait vizsgáljuk, arra \i meggyőződésre jutunk, hogy 
az okozta az emberisig lerongyolódását, hogy politikai 
alapon szabályozták a világ gazdasági helyzetét, ahelyett. 

j.r hogy gazdasági igazságokra építették volna a világ pob-
% tikáját. Ennek vagyunk a koldusai mi'— magyarok — 

\ alamint az egész világ? győzők és legyőzöttek egva-
<K ' * A. ^ t \ ' • , * * •<r ,J> ' " » 
4.; i-ant.^ ^ V, VivV:/' 

Á Icet^fr jtf nia íráSf iVéin Y-futj/áti tü vátöÁ jel-
^ f?Zo, amely hiiielen keletkezik és röpke módra eltűnik, liá-
? v nem verejtékes, véres igazság, s amiko]* most Végre ut-
e jíira indult, nem t^itóütatUatja fel sem 
í, miféle ellenhatás. ,, , . 

commissionor. 
beszócljiilf meghozza 
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KtKKTORBZÁGNAK TAN 
•% A UOTÖBB UJSÁQJA 

*' >. r •" ~ "~ 
Németország ujsáür^al a 

államainak ('lén áll. 
Franeiorazájíban íup^jeleuő po 

Í|íl^ii lapok mániát me^bizlüttó 
tika lii'jaa 1-jOO-ra i)ec»ülikf 

I^Agyhrittaiiniiíban é« Tior-
&z u^sagkorj-eeatrációk 

hazájában mindössze 255 napilap 
jelenik meg. Svájcban .">06. Dá
niában 272, az Egyesült ÁflamMk-
ban lí>42 napilap jelenik racjí. 
Példányszámra nézve első -helyet 
foglal el a Londonban mcjrjele-
ná ''DaUy Mail" 2 millió példány 
nyal, a "Petit Papi*mt'' hí!köz 
naji 400,000, 
t millió példánnyal. 

Farsangutó szép estéje a ma 
gyár görög katholikusoknál. 

A z  ehnult vasárnap szép össze
jövetelnek volt a szemtanúja hit
községünk. A farsanjrutó estély 
reményen felül ftikeriilt. A temp
lom alatti termünk tömve volt. 

v 

Százhuszonöt teríték kevésnek 
bizonyult. Sokan állva, kénysze
rültek végifr élvezni &É estnek 
szép műsorát. A karácsony, a 
Miklós-est és az elmúlt vasárnap 
bebizonyították azt, hogy a görög; 
katliolikus estély eket szereti az 
összmagyarság. t)e van is miért. 
Hitközségünk a legjobbat igyek
szik vendégei elé tálalni ugy az 
étel-italt illetőleg, núnt a színda
rabokat tekintve. 

Az estén pompásan swwp^ttek 
a gyermekek és az ifjúság. Sokat 
nevettek a vendégek Maticza 
.Alik lós természetes játékán. A 
többiek is: Maticza Mária, Siro-
ki Mihály, ttodnál' Feri, Dankó 
József és Piskor Erzsi, Jánosi 
gyerekek, Legény 'Margit, Deák 
EVzjsí, Kovács fj/'za. P>aginyi Ilon
kával meg Pribilli Janival együtt. 

Nag\\on iigvesen játszottak 
gyermekeink. A betanítás sok fá
radságot igényelt, de meg is hozta 
a gyümölcsöt. Tóth János-derekas 
munkát végzett, < * 
„ Az estén vendégeink is voltak: 
Mr. Jacobs, Mr. Pete Corll szól
tak a vendégekhez mint sheriff
jelöltek; Mis. lluffmann mint, 
state representativ és -Éber Fe
renc mint county 
Reméljük, 
nekik a várt sikert. 

Zene is volt, anönt nii a^t eb'ire 
jeleztük. Orosz Ferenc és zeneka
ra ingyen • szórakoztatták a vem 
dégsereget szebbnél szebb hall
gatókkal. Szépen köszönjük a fá
radságukat v * 

A hurka vacsora. «ew1 veit meg
vetendő. Volt belőle bőven, hozzá 
sütemény és érős tea. A hurkát 
készítette Legény íVifé. Igazi del) 
reeeni volt. Elfogyott az utol«ó 
darabkáig, ami dicséri Legény 
F.-né hozzáértését. A fáradságát 
köszöni a hitközsjóg. A konyha-
mesternőit sem hagyhatjuk szó 
nélkül. Az qroszlán része a 1111111-
nak az övék és a tisztviselőké. 
Természetesen, a jf»vedelem szép 
volt, mert, a befektetett munka 

-nagy volt. Köszönet a fáradozók-
;nak. Az est végén sorolás . alá 
került csomó élelem: liszt, sza
lonna. bab, krumipli, alma. A nye
rő Juhász János volt, ki azonban 
a megnyert élelmet odaajándé
kozta a hitközség szegényeinek. 
Szeretet aktusáért köszönetet 
mondanak a szegények azzal a jó-
kiváuattal. hogy mindenben^sze
rencsés nyert> legyen* 

A legközelebbi ünnepély a hit-
közséiriinknél Március Idusa lesz 
tizenharmadikán megtartva. Szin 
darab ás egyéb nagyszerű meg
lepetések várnak az összinagyar-
ságra. Reméljük, megint együtt 
leszünk éis még többen is meglá
togatnak minket ezen hazafias 
izir estén. Erről az alkalomról 
majd bővebben .szólunk. És a lcsr-
végén, hogy el ne felejtsük, hálás 
köszönetet mondunk Ágoston An
drás honfitársunknak a huszár
ruhájáért, melyet ő oly szívesen 
idetkölcsönöz nekünk minden al
kalommal, valahányszor huszár-
hzerep kerül színre. "Pompás ruha, 
akár a gazdája. Köszönet érte. 

Gondnok 
Julia estélyt rendez az Oltár-

egyletünk. Folyó hó 14-én (vasár
nap este fél nyolc órai kezdettel 
az oltáregyleti tagok Julia estét 
rendeznek. Nagyszerű lunch-ot 
készítenek az asszonyaink a ven
dégeknek és ismét, csomó enniva
lót. amit az egyház ajándékozott 
nekik, fognak sorsolni 5c-es ticke-
tekkel az oltár javára, szép böjti 
miseruhára. Az Oltárgylet ezen 
a« utón hiv meg minden magyart, 
asszonyt, férftfc, as «*stre. Legyen 
szerencsénk. Szíves szeretettel 
fogadunk minden vendéget. 

Vezetőség. 

YAH H1RIIAP 

•lőtt 

TAVASZRA UJ SZERETETCSOMAG AKCIÓT SZERVEZ 
1*32 « Nortk Qmmm 
31-ÉN INDUL A LUliUT A • * P r • . . hm&h 
Brcmenbt, thol a csomagokat különvonatra tesiik és eft«né$«n 
Budapestre szállítják? A tavaszi szeretetcsoraaxok 
kerülnek a címzettekhez. 

KWUNwi tarfaivOók! Cm 
«*lr» Efjr 40 fontos vagy k 
40 fonton felül minden font 
csomagot senki se kiildlón. Minden csopiag teljes elveszés esetén 
25 doflirri van blztositva. A csamaiíok tartalma csakis nem rom
landó élelmiszer, konzerváru, használt vagy ul Yuha, cfpő. fehér
nemű stb. lehet. Dohánynemüeket, u] selymet és pine applet 
senki ne kiildjön. A leghatározottabban garantálom, hogy a fenti 
szállítási dtfon kívül Magyarországon a kézbesítésért nem kőitek-
tálnak külön dijat, legfeljebb vámilletéket, ha a csomag küldőié 
figyelmeztetésem dacára Is elvámolás alá, eső tárgyakat kül^l. A 
csomagot tintával vagy tintaceruzával címezze. Tegye csomaglát 
faládába vagy jő erős zsákvlszonba. Vidékiek küldjék csomagjai-
— CilKSZl cIomagjat IG* — eKvenesen a new yorki 

főraktárba postán vagy Am. 
Express ut}án. Ugyanak
kor Pedlow kapitány cimére 
beküldendő a csomag szill-
litási dija is csekkben, mo
ney orderrel vagy készpénz
ben. Készpénzt csak aiin-
lott levélben küldjön. 
Minén cioni|, bvil 
páukaUMWBjr *rr* i cin

re küldendő: 

(írja ide a* ön nevét te elmét) 
Peri 

(írja Ida u úhasal rokon » 
aevét «• elmét) 

(Lent 4 jobb tarokban ex Iranőfl): 
CATT. JAMBS O. PBDLOW 

íaett lit ítmm 
N«* York. H. Y. 

CAPT. JAMES G. PEDLOW 
First Avenue • v New 

MAGYAR REFORMÁTUS 
£GYHÁft ? 

Lelkész: 
ÍÁEY ZSIGMÖNTK 

i Templom é* parókia| . 
TCT Mahoning Ave. Te£ Í&Í19. 

PJUVASSA AZ AMERIKAI. 
MAGYAR HlBXiAPÖT v 

Vasárnapi iskolánk. Vasárnapi 
iskolánk bár nem rohamosan, de 
íejlődik. Ez esztendőben munkát 
vállaltak a vasárnapi iskolában a 
következők: Juhász Irénke tit-
kár-pénztárnoknő, özv. Vargha 
Lstvánnéi, Juhász Juliska, Harta 
Mariska, Ambrusko Margit, Sza
bó András, Laky László, Meny
hért Annuska és Varga Erzsike 
osztály vezetők. Minden pénteken 
este a lelkész vezetése mellett ké
szülnek a következő vasárnap 
munkájára. Természetesen a va
sárnapi iskola Biblia tanulmá
nyozó csoport, a fősulv a Biblia 
tanításainak ismertetésén van. 
Bár a lelkész a szószékről és min
den más lehető formában szorgal
mazza, hogy felnőttek is jöjjenek 
a vasáru, iskolába mint sok más 
helyen, a hívás eddig eredmény
telen maradt. A vasárnapi iskola 
vezetője az egyház lelké&ze. 
Sikerült mulatság. A múlt szom

baton este a Ward Bakery ter
mében tartott mulatságra sokan 
jöttek s az erkölcfci ^eredményen 
kívül az anyagi is kielégítő, 
amennyiben ftiajdnem jjvíO folyt 
be a pénztárba, dacára annak, 
hogy a belépti dijat a rendezőség 
leengedte .'to és 25, centre, **• 

Összejövetelek. Vasárnaf) este 
6 órai kezdettel' a Xapsngár 
Egyesület tartja rendes havi gvü 
lését, fél 8 órai kezdettel pedig az 
Ifjúsági O. E. áhítat lesz meg
tartva. Az utóbbinak a vezetője 
Ambruskó Margit lesz. Február 
21-re eső vasárnap este a (\ E. 
csoport szervező gyűlést fog tar
tani. Hogy minél többen legyenek 
jelen, a tagok egymással verseny
re keltek, hogy ki ^ 
got hozni. 

Nyugtázáfek, 4 tagok közül 
többek kérésére a prezsbiterium 
ligy határozott, hogy a havi bevé
teleket, beleértve a tagsági dija
kat és adományokat névszerint 
nyugtázzuk a templom bejáratá
nál. Így mindenki ellenőrizheti 
befizetéseit ti ugyttupkkor azt is 
nyilvántartjuk, hogy egyházunk
nak kik * i'izej&r Jenntartó 
tagjai' s' " 

élSSZA VONT RDIKTUM, 

Madridból jelentik i **~r Zaiáora 
sipanyol miniszterelnök kihallga
táson fogadta Kibrick aTgentinai 
zsidó ügyvédet, aki a spanyol 
zsidók., repatriálása ügyében járt 
nála., A miniszterelnök kijelen
tette hogy valamennyi köztársa
sági párt óhajtja, hogy a, spanyol 
zsidókat újból befogadják Spa
nyolország nemzeti testébe. A 
külföldi konzulok utasítást kap
nak a repatriálás megkönnyíté
sére. Az 1492. évi ediktumot, 
4iiely, a zsidókat elűzte Spajiyol-
5országból, a spanyol parlament 
unnQpó]ye».*io$u)0jl 
visszavonnfi 

FÜOGETLIN HA07AB KV. 
SBFOKHÁTUS EGYHÁZ 

. Lellcéaz: 
BOBSY-AJBAEKÍUi OTÖBOf 

espere# 
Templom &• parókia: 

925 Mahoning Ave. T9t.: 6MS1 

GYÜLEKEZETI NAPTÁR 
"TJebr. 12., péntek etfte 7:30-kor 

a vasárnapi iskolai tanítók és az 
ifjúság heti összejövetele. — "Feb
ruár 13., szombat d. e. 10-kor a 
konfirmándusok oktatása. —- Feb
ruár 14., böjt első vasárnapi is
tentisztelet, előtte vasárnapi is
kola, a szokott időben. — Febr. 
21., vasárnap eate a Nőegylet Ju-
lianna Zsuzsánna estélye, — Febr. 
28., vasyxiiüp üttiti Urvaî or îjh 
tás. -• \w:. v 

A boríték rendszerről. Az el
múlt vásárnapi istentiszteletelőtt 
és után kerültek kiosztásra azok / 
a borítékok, miket az egyházköz
ségi közgyűlés határozata értel
mében az adakozás rendszereseb
bé tétele végett vezetünk be. 
Idáig összesen 263 névre állítot
tunk ki borítékokat, és pedig az 
elmúlt évi pénztári könyvek alap
ján azok számára, akik a mult 
évben adakoztak egyhazunkra. 
Megtörténhetik azonban az, hogv 
valakinek a neve tévedésből ki
maradt. Az ilyeneket kérjük, 
hogy legközelebbi templomba jö
vetelük Alkalmával szóljanak a 
lelkésznek vagy az. egyházi jegy
zőnek, akik készséggel adnak bo 
ritékot minden jelentkezőnek. A 
borítékok ugy nevezett "dupla 
borítékok'\ árui alatt azt kell ér
teni, hogy egyik felében a tagsá
gi dijra szánt összeget, másik fe
lében az aznapi persely adományt 
lehet elhelyezni. Nevét senkinek 
sem kell a borítékra írni, mert 
mindenik meg van számozva s igy 
semmi tévedés sem történhetik az 
elkönyvelésnél. Az adományokat 
ezentúl nem vasárnaponkint, ha
nem a persely adományok össze
gével együtt negyedévenkint fog
juk kihirdetni. Saját adományát 
mindenki lejegyezheti magának 
is, amennyiben a borítékok tás
káján erre a célra rovatok van
nak. Az önállóan nem dolgozó if
júságtól nem igénylünk »egyház-
tagsági dijat, de borítékokat ne
kik is adtunk azért, hogy ezentúl 
persely adományaikat abba he
lyezve tegyék meg. Igv az eddigi 
névtelen adományokat is ki fog
juk tudni mutatni névszerint. A-
boriték rendszer bevezetését hí
veink örömmel fogadták s remél
jük, hogy az javára lesz egyhá
zunknak fcs hűséges egyháztagja
inknak könnyité'st jelent. 

Esküvő. Az elmúlt hét szom
batján volt templomunkban Se
ra János és Eszenyi Erzsébet es
küvője diszes násznép jelenlété
ben. Az esküvőt lakodalom kö
vette, melyen igen sokan vettek 
részt,a város és a környék ma
gyarsága köréből. Tartós boldog
ságot kívánunk az ifjú párnak! 

Síép adomány. Xőegyletünk.az 
elmúlt *a*árnap tette meg ez, év
ben első $30*ok templomalapi ado
mányát, amelyet — remél jüjk".— 
az idén is követni fog a* többi 

szép actftmány ugy, ahogy azt 
buzgó Noégyletünknél már meg-
szoktok Az idlk nehezek, ez igaz, 
dé a jóakarat mindig megtalálja 
az utat a segítésre. Köszönet íl-
l&sse a hűségesen fáradozókat és 
adakozókat. 

Vasárnapi iskola* ötvenhárom 
gyermek volt az elmúlt vasárnap 
a vasátnapi iskolában. Ez a 
szám még mindig alacsony. Kö
vetkező alkalomra többet vámnM; 
Egy uj tanítót is beállítottunk 
Kovács Dezső személyében, aki a 
konfirmáltak osztályát fogja ezen 

*tul vezetni az eddig tanítókkal 
együtt. A gyermekek minden va
sárnap két gyülekezeti éheket is 
megtanulnak a leckén kívül. Ez
zel elérjük azt, hogy az istentisz
teleteken énekelni szokott zsoltá
rok és dicséreteket egy fcv alatt 
mind megtanulják még a#ok is, 
akik nyári magyar iskolába eset
leg nem jártak. Ezer áldása van 
a rendes iskoláztatásnak. Nein 
jó szülő az, aki megtehetné és 
mégis elvonja gyermekét ezektől 
az áldásoktól! 

Juliánna-Zsuzsánna est. Nő-
egyletünk e havi szeretet-vendég
ségét február 21-én este rendezik 
meg saját helyiségünkben. Ez al
kalommal a Juliannák és Zsu-
zsánnák tiszteletére készül az Íz
letes vacsora, melyet Batáry An-
drásné elnöknő vezetésével Len
gyel Andrásné, Durda Mihályné, 
Szilágyi Györgvné és Turóczy 
Ferenéné fognak készíteni. A 
részvételi jegy ára. most is csak 
35 cent lesz. Biztosak vagyunk 
felőle, hogy most i-i megtelik 
termünk. ;, / < , 

Úrvacsora. A böjti Úrvacsora 
február 28-án lesz egyházunknál. 
Kérjük híveinket a szent jegyek 
megajánlására. 
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HÖWVÁGY &> 
Öreg Horváth István puha párnái?. / 

ágy°n, 
Sóhajtva vergődik, kétüli sii .. t< 

álom, i \-
ÉFttzai italok keringnek a légbe, 
Hervadó rózsáknak remegd ^ í»' \ 

lelkébe, 1 ^ 
S mit rég eltemetett a nagy^ ; / 1 

feledéibe, 1 V' 
Betolakszik ma a lelke közepébe^' . 
Tátramenti kis h&z, völgyes. ^ 

* kis róna, Aj; '* 
Minthogyha panaiszlórií, % 

liányón szólna, • '* ^ /" 
Öreg Horváth ^Istvánt 4 Zoíkógáii| 
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Február 21—Vasárnap.—A Függ. 
Ref. Nőegyl. Szeretet-vendégsége. 

A NIU1S, 0 -1 REFORMÁTUS 
,;f; fOYHÁS :• -

'Lelkész: . 
CS&PKE ISTVÁK. 

Templom a Wea. Second Streets' 
Parókia a templommal sEemben. 

Ifjúsági Körünk farsangi mu
latsága szépen sikerült. Tálán 
még egy alkalommal sem voltak 
annyian a K. P. Hallban, mint a 
niult szombaton s aki ott Volt, 
mind jol érezte magát. Anyagi 
eredmény természetesen nem sok 
lesz a belépti díj csekélysége mi
att, de valami mégis lesz s így 
legalább hébe-hóba a szülők és a# 
egyház vezetőségének a felügye
letet mellett kimutathatja ínjaffát 
fiatalságunk. 

Nőegyletünk disznótoros va
csorája a mult vasárnap este szin
tén sikerültnek mondható. Ha a 

. razza, > ~ 
Peregnek a könnyek tarázdái^ 

arcára; 
Meleg őszi éjjel mind. magához ;-v 

szívja, , • 4>. 
Uszó bárányfelhő hazafelé hivja.. ^ 
Reggelre lehullik tul az Óee^ffiort^ ' 
Harmatcseppként ragyog mindeör 

kis virágon; x/i 
Oly ragyogó fényes, oly kristályos 1 

tiszta, 
Szomorú magyar föld nagtf ^ 

mohón beissza. 

V 
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jelen, viszonyok között maroknyi 
népünkből összejön 52 egy ilyefr. 
alkalomra, az reménységen felüti 
dolog. Vacsora végeztével szóló# 
az összegyültekhez a lelkész, va-' 
lamint Sheehan Móric Albert ó* 
Sorbán József. Az adakozóknak 
a vacsora kiállításához adott tár? -
gyakért, az elkéfezitőknek fárac^ 
ságukért és az összes vendégelj ^ 
nek a részvételért « helyen is h^ 
lás köszönetet mond a nőegyl 
vezetősége. 

A böjti időszak é fcéten ismét 
beköszöntött hozzánk s csiitört<8£ « 
kön esténként minden héten lei-tt? 
templomunkbili prédikáció 
tentisztelet. . . . 

, Február 21-én tartjuk meg bő|íí, 
ti Úrvacsora osztásunkat, mely * 
alkalomra szeretettel hivogatnnÉ 
e helyen is mindenkit. 
..Egyházmegyénk e héten ke& 
den tartotta februári gyűlését á J 

youngstowní Foster Memorial 
templomban. Egyházunkat é gy^ • 
lésen a lelkész képviselte. 

Ifjúsági körünk szerdán esfa. * 
jött össze szereposztásra, hof 
Március 15-fe ^hazafias ünnep< 
Ivünkön egy szin4ará& 
val szerepeljenek.^ 
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
-J1' 

Youngstown. — Névsorok 
közlése sok kellemetlénségíir 
adott már alkalmat. 

G. Z., Youngstown. — Illum|< 
nált állapotban levő embert le#v 
jobb kikerülnie 

-/:• 

PÉNZKÜLDÉS t . . • > IS . *I»: 

SÍpiárokban vagy kttlföilg 
pénzben. 

íostán és síirgönyileg. 

HAJÓJEGYEI! 
' Jiz összes vonalaktÜ. 

Közjegyzői ttgyek. 
T|tlevelelc és permitek 

beszerzése. 

SIGMUND ENGEL 
Péozkiildéai, Hajójegy és Közjegyzői Irodája 

3$ South Champion St., Youngstown, 0. 
(A gáz és villany irodád közelében) 

IRODA NYITVA BBGK»£I« 9-TŐL D*LVTÁW 6 IO. 
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I J N v f l I S N  
Mi anretnépk elhelyeeaai 17 haa-

Hált updrightot, playerokat ée grand 
îanokat Yonn^stown jó otthonai, 

ban vagy a kdzeü kör^yélten, me
lyek INöY|IN használhatók. (Ön 
csak a beraktáxozást fizeti). Szén 
plaaok kölcsön adatnak biaoaytalan 
időre—Ezáltal helyet kivjuiunk biz-
teeitani egy bajórKkomáily uj grand 
pianok réetére, mely sz&iütás alatt 
fan. Kérjük jtiűjpn személyesen és 
ettzkfizölje választékit. Előnyben 
részestUAek terMéeeetWen a jövő 
v&sirlói—Ezen Arak/ mélyen le«zfcl-
Uttattak, vagyis á nndes értékük 
%-r®. 

ltunk minde«rn pianokat néhány napon betttl eíhelyezni s 
M *87 kfejttk ónt-jöjjön k»rán és eaakösölje vAtaaktékát. # 

AZ ÖK KÉKYE1.MÉRE ESTÉMKÉNT NYITVA 
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