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(Folytatás.) 
Katinka halotthalványan, áff 

leltározott hangon válaszolt. > 
v-~ Elmegyek és riem jövök visz-

„fcza aildig, mijí jiiagajl át neui "lá
tod azt, amit eii most el nem 
mondhatok. A pohár cBöfftultig 

; megtelt, ki kellett ömlenie. Hát 
kiömlött . . . Semmit sem viszek 
el innét. e«ak á reményt, hogy be
ismerni egy napon, hogy nem te
liettem másképp, mint alíogy 
tettem. 

Meg akarta fogni atyja Iveaét; 
jliogy megcsókolja, de a bankár 
nem engedte s durván lerázta 

t  magáról leányát, mintha valmi 
!ke/ére szállt szmryog volna. 

Az én egyetlenem meghajtotta 
íejét, kösitdi|í lassan elhugyta 

, ii szobát. 
A bárónő diadalmasan nézett 

'. Utána és könnyedén férje karjára 
1 ámaszkodva gunyonaíi kívánt ne-

'Jtem jó éjszakát. 
Valahogy leértein a palota már

vány lép esőjén s az ut.<ja közepére 
állva a kivilágított ablakot néz
tem. Most hirtelen megvilágoso
dott az 0 szobájának két ablaka 
36. valaki ott bent meggyújtotta 
a gyertyákat. Mit csinál az én 
^Irágám? Járókelő alakjának ár
nyéka rávetődött a selyem füg
gönyökre és szivemet kimondha
tatlan szomorúsággal töltötte el. 

Atyjától elűzve, elhagyja-e még 
ina éjjel az atyai házat, honnét 
mostohája kiüldözte? Xem sza
kad-e meg a ssive a szenvedett 
bántalom miatt? Mit fog tenni 
ügyedül állva a világon, mely 
még erős férfiak számára is gyak 
Tan szenvedések és méltatlan 

megaláztatások helye, hát még 
4|ryönge, védtelen nőkre nézve? 

Alig volt időm ezeket és más 
ehhez hasonlókat végiggondolni, 

•mikor gyors, könnyű lépteket 
liallottam a kapubejárat alatt. Ő 
volt. az én édes szivem. Nem ho
zott magával semmit, esak emlék
tárgyait s néhány könyvet. A 
fényes estélyi ruhát levetette f a 

••legegyszerűbb batisztruháját /et
te fel. Sötétszürke, hosszú porkö-
I)önyeg volt rajta s egy kedves, 
elragadó kalap. 

Elébe siettem, ö szótlanul meg
s z o r í t o t t a  k e z e m e t .  V . ;  

Egymás mellett móiive, sokjáig 
hallgattunk mind a.ketten, de én 
nagyon boldognak éreztem maga
mat, hogy az én egyetlenem ve* 
lem van, hogy együtt megyünk 
az éjszakában, hogy ő nem gaz-» 
dag örökösnö többé s igy én, a 
vagyonom nagv résKét^ elvesztett 
fiatal enibcr> felajánlhatom neki 
nevemet és életemet, anélkül, 
hogv azt önzésre é« a menyasz-
szouy vagyona után való vágyó-
dásftt magyarázhatná 'a világ. 

— Mit fog tenni? — kérdeztem 
— átvéve kiesi csomagját s egy 

• íelíete selyem n^ftkkenflöt, mely 
karján függött 

— Xevelíinö leszek, édes Attila. 
Régóta érlelőn tervemet s van is 
már helyem égy jó barátnőm 
anyjánál, akinek nyolc-tíz éves 
leánykája van. Jó dolgom lesz 
ott. met-t nem kell látnom most«H 
ha anyámat. . 

—- De mit szól mindehhez a« 
atyja? 

— <") elűzött házától, —- vála
szold az én drágám és két köny-
esepp folyt alá szép, halovány 
arcocska ján. Majd visszalövök, 
ha a bárónő nem lesz többé ott. 
Biztosan tudom, hogv ő nagyon 
meg fogja bánni tettét és belát
ja .hogy szép, de veszedelmes kí
gyót melengetett keblén a báró
nőben. 

Az utcákon, hol annyi nép to
long nappal, mélységéig csend 
volt. Gondolatokba merülve men
tem mind tovább, tovább a szür
ke. hideg egyforma kövezeten. 

Hány selyem topánba szorított 
karcsú láb lépdelt át tegnap az 
egykedvű, szürke köveken, anél
kül. hogy látszanék valami nyo
ma. Az én fejemben is ily nyom
talanul futottak át ifja éveim 
emlékei bájos, odaadó, szerelmes, 
csalfa nők alakjai, akiket szeret
ni véltem h akik megcsaltak. 

Mily más nő ez a bátor, kedves, 
fiatal teremtés, aki oldalam mel
lett lépked és nem mer rám te
kinteni. 

(Folytatjuk.) 
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Az alant felsoroltak, vagy azok 
hollétéről tudomással birók felké
retnek lioiry címűket vagy olyan 
egyéneket, kik a nevezettekről 
felvilágosítást adhatnak, sürgő
sen közölni szíveskedjék a "cle
velandi m. kir. konzulátus pitts-
fmrghi kiküldöttjével. Cim: 508 
Magee Bldg. Pittsburgh. Pa. ' 

Ambrus Mária, férjezett Felle
giné. Békéscsaba. Benes' Péter. 
(Wilkinsburgh. Pa. Bosnyák Ma
rián, Kásád, Baranya vili.. Clarks 
Summit, Pa. Csépke Dezső. Gyu
laházi, Passaic. N. J. Gsima Fe
renc. Somogyszil, Chicago. 111. 
Dombi Ferenc. Borzavári. Mones-» 
Ben. Pa. Dombi Viktória, Fenyék, 
Philadelphia, Pa. Doneses Imre. 
Csörötnök, valamelyik tébolydá-
ban. Demeter 8ándor, Budapest. 
Pittsburgh, Pa. Farkas László, 

••• Hajdudorog, Aliquippa, Pa. Ju-
.retics Ferenc., Allegheny. Pa. 
Ilönsch Róbert. Philadelphia, Pa. 
Kónya János, Sajószenye. Du-
quesne, Pa. Roller Mihály, Sára-
ba, Feh^r vm., Tan Meter, Pa. i 
Kukta János. Tálva, Zemplén m.. 
Orensburg, Pa. Kéri Schömvald 
Miklós Uniontown, Pa. Löbl Hen 
rik, Tót-fii, Harrisburg, Pa. Mol-

,íiár Mária, Margit. Felsőmjk. Za
la vm., Philadelphia, Pa. Lautsch 
János, Pécs, Philadelphia. Pk. 
Marék Pál, Bokod, New York, N. 
VI. Marká cs István, Tótszerda-
hely, Bethlehem, Pa. Pintér Julia. 

' JTrieszt. Posán Ferenc, Nyíracsád, 
'Mount Carmel, Pa. Pető János, 
Németszentpéter, Pittsburgh. Pa. 
Cehe Herman Lopót, Pusztafödé-
tnes, New York. Schwartz Miksa, 

. fixentpéter, Pittsburgh, Pa. Sala
mon József, Réd, Zala vm., Gil-
"berttville. Pa. Tankovit« Jank 
pfiklós, Horvátkertsléfid, Phila

delphia, Pa. Tóth József- é.s özv. 
Tnba Józsefné, Mezőkövesd. Vá
gó Eszter, Alsóbereeke, McKe^s-
port. Pa. Zimány István, Gyön
gyös, Charleroi, Pa. Csanalossy 
Ferenc. Érszakácsi és mindazo
kat, akik az alább közölt elhuny
takat, vagy azok hozzátartozói
kat ismerték: Anghue Ferenc, 
aki ITegyi Ferenc néven a Ster
ling Fuel Co.-nál dolgozott, Cser-
nok Pál. volt bánrévi illetőségű, 
Woodville, Pa.-ban elhunyt, test
vére jelentkezzék. Akik az 1910-
ben szeptember 10-én Bethlehem, 
Pa.-ban elhunyt Grosics Jánost 
ismerték. Northampton County 
Home-ban elhunyt Lachman An
talt ismerték. Faragó Mihály örö
kösei, ifj. Faragó Mihály és özv. 
Faragó Mihályné. Margita, vagy 
Margitán Mária, volt püspökhat
vani illetőségű, meghalt Phila
delphia, Pa., akik elhalálozásáról 
tudnak. Pálinkás Mihály, megh. 
Midland. Pa.-ban. Takács Taker 
János megh. a Coal Valley kór
házban, Montgogmery, W. Va. 

CSODÁLATOS JELENET 
A PÁPA ÉS RABBI KÖZÖTT 

A 82 éves milanói főrabbi több: 
mint egy óráig tartózkodott Pius 

pápa dolgozószobájában 

ílőinábrtr jelentik: — 'Alcssan-
dro de Fano, Olaszország legöre
gebb rabbiját Mussolini a legna-
gvobb olasz kitüntetések egyiké
vel diszitette föl néhány hónap
pal előtt: az olasz koronarend 
nagykereszt,j vei niel\ a kegyel
mes eimmel jur. 

Mussolininak ez a gí'sztnsa vá
lasz akart lenni a külföldi sajtó
ban megjelent cikkekre, mely sze
rint a fasiszta kormány ujabban 
antiszemita irányban halad. Ezzel 
a kitüntetéssel igazolta Mussolini 
azt, hogy a fasiszták nem antisze
miták. " 

A mult napokban a milanói agg 
főrabbi Rómába érkezett, hogy 
ott részt, ve gyen a zsidó hitköz
ségek országos kongresszusán. 
Két órával az olasz fővárosba 
ynló érkezése után sárira-fehér 
pápai szírieket viselő alító jelrmt 
meg a szálloda előtt, ahol a fő
rabbi lakik. Lila eingnlnsos magas 
rangú katholikns főpap jelent 
meg az agg főrabbi szobájában 
és közölte, hogy Őszentsége Pin^ 
pápa kéreti a főrabbi urat. láto
gatná me<j >őt ma délután 5 óra
kor R Vatikánban ... 

Ylessindro de Fano Milano fő
rabbija tudniillik Pius pápának 
egyik leirrégibb barátja. Mikor 
a mostani pápa mint Monsignore 
Achille Ratti könyvtárosa volt a 
milanói Ambrosia na • köny vtár.-
nak, akkor a könyvtárnak nntry! 
számú héber kéziratát az ő k'ré
sére Da Fano főrabbi dolgozta 
fel, aki a maga részéről . Achille 
Rat tit bevezette a régi zsidó'kézi
ratok történetébe. 

Ketten. Da Fano és Ratti adták' 
ki egykor a milanói Ambrosiana-
könyvtár héber kéziratainak ka
talógusát. 

Benső barátság • fűzte egymás
hoz őket. de amióta Ratti elke
rült Milánóból és megkezdte ra-
gTOffő egyházi karrierjét, azóta 
őt a főrabbi nem látta «remtol-
szembe. 

A mult napokban találkoztak a 
Vatikán könyvtárában mint r'ci; 
barátját, fogadta Pius pápa a 82 
éves milánói főrabbit. A főrabbi 
elmondotta a héber áldást, ame
lyet a pápa könnvezve hallóra lotf 
végig, azután moirköszöntc a na
pának. hogy pásztorlevelet adott 
ki a vallásüldözések ellen. 

A pápa válaszában kijelentette, 
hogy szívesen áll az üldözött zsi
dóság rendelkezésére és ezt azzal 
is bizonyította, hogy most, ami 
kor Genfben a naptárreform al
kalmából el akarták törölni a zsi
dók szombatját, akkor az ő ren
delkezésére a Vatikán minden 
diplomáciai összeköttetést arra 
használta föl, hogy a szombatot 
megmentse. 

Ér azután még körülbelül egy 
óráig beszélgettek egymással a 
pápa és a rabbi. 

ifi 

ÜJ MAGYAR LAP INDULT 
MEG ÓOLUMBUS, Ó BAN 

% iTj nia gy&Vlap iudnlt táég ifr* 
lumbns, O.-ban ''Kis Magyar Új
ság" cimmel. Terjedelmére nézve 
valóban esak "kis újság "-mik ne
velhető. I>e akármilyen kiesi 
legyen is ezen magyar lap, ne
künk nagyon kedves annak min
den betűje különösen akkor, ami
kor arra gondolunk, hogy a mai 
nehéz gazdasági helyzet közepet
te találkoznak Magyar-Ameriká
ban vállalkozók egy magyar lap 
kiadására, mely valóban nagy ál
dozatot követel a lap kiadójától-

Gratulálunk laptársunknak! 

100 PÁLYÁZÓ JELENTKEZÉSE 
AZ ÁLLAMI HÓHÉR |tLÁ$RA 

JBíidApefítrÖl jMMitifcí A Ma
gyarországon megüresedett álla
mi hóhér állásra az igazságügy
miniszter pályázatot hirdetett a 
iióhéri állásra. JSzen állás betöl
tésére-•''nem. kevesebb mint száz 
pályázat érkezett be. A pályázók 
között van három nő és nagy szá
nni egyetemi hallgató is. 

PIACRA KERÜLTEK A 
8-CYLINDERES FORDOK 

E héten forgalomba kerültek 
az ,uj 8-cylindetes, valamint az 
n j 4-evl Ín deres Ford autók. Az 
uj 8-eylinderes Fordok ára ugyan 
annyi mint az eddigi Fordoké és 
az uj 4-cylinderes Ford autók ára 
50 dollárral alaeson.vabb. Mind
két tipnsn Ford kocsi nagyság te
kintetében egyenlő, esak a moto
rokban van némi eltérés. A két 
ajtós, 8-cyliiidei-es se<lan ára 
$000. míg a 4-crlinderes ára jHóO 
Detroitban. 

A RENDŐRSÉG KERESI A 
$400.0S ÉKSZER TOLVAJÁT 

Egv ismeretlen ra'bló behatolt 
Donald F. Smith. 108 Olaeier 
avenuei otthonába, ahonnan 400 
dollár értékű ékszert vitt el. ma
gával. Az ékszerek között van 
egy oval alakn melltii 1ő kis .gyé
mántkővel díszítve, egy gyémánt 
és egy szafir melltii, eerv gyöngy
sor és egy-három gyémánttal éke
sített aranygyűrű. A rendőrség 
erélyes nyomozást indított a tet
tes kézr"keritésén\ 

NÉMET CSOPORT A 1 NÉGER 
KIVÉGZÉSE ELLEN 

KONZULI KERESTETÉSEK 

Committee for Saving the 
Scottsboro Victims név alatt szer
vezet alakult Berlinben, melynek 
hivatása megakadályozni hét né
ger kivégzését, akik halálra van 
nak ítélve erkölcstelen támadás
ért. Ezen német szervezet kábel 
táviratot intézett Herbert Hoover 
elnökhöz és Alabama állam pol
gármesteréhez. amelyben "a hu
manitás és igazság nevébenké
rik a halálraítéltek megkegvelme-

Ezen szervezetben helyet fog
lalnak Prof. Albert Einstein, 
iPhomas Mann, kiváló német no
vella iró. a Nobel dij nyertese és 

:K)5 más intellektuális német em
ber. valamint Alfons Goldschmidt 
az argentínai University of Cor
doba volt tanára és? a University 
of Mexico tanára, aki egyúttal a 
szervezet vezetője. 

Az alant felsoroltak felkéret
nek, hogy saját érdekükben vaary 
személyesen vagy irásbelileg je
lentkezzen* fc a clevelandi m. kir. 
konzulátus hivatalos helyiséffé-1 mőben 300 pengőért is adnak egy 
ben. 1520 Union Trust l'Udg. TIi-I hold szőlőt. A bor ára Egerben 

Hirek a világ 
minden tájából 

Nagykőrösön nincs ingatlan
forgalom,. Az ingatlanforgalmi 
iroda félév óta árul 58 eladó há
zat. Ebből egyetlenegy kelt el. 
Szép egyszerű házat már 1800 
pengőtől í$;í20) kezdve kapni. Az 
eladó földek iránt sincs érdeklő
dés. Effy hold szántót már 200 
pengőért kapni, igaz, a "feke-
tén" 1600 pengőt is elkérnek. Át
lagban jó földet lehet kapni 500 
pengőért. A hires bortermő Cse-

A HANYAG TISZTVISELŐKRE 
HALÁLBÜNTETÉST KÉRNEK 

f MADE IN ENGLAND' 

Az angol királyi pár rendsze
rint nem igen szokott levelezni 
alattvalóival. jnpst azonban 
György király és Marv királyné 
leveleket intézett azokhoz tíz elő
kelőségekhez, akik részesei lesz-

Moszkvából jelentik: — A ja
nuár 2-iki vasúti szerencsétlenség 
miatt indított per lefolyását fil
mesíteni fogják. A vád 8 tisztvi
selőre halálbüntetést kér. azzal a 
megokolással, hogy a vasú t-i Öisz-
szeütközés 68 embernek életébe 
került, az államnak pedig milliós 
kárt okozott. A pör nyolc napig 
fog. tartani. 

KROKODILOK ÁLDOZATA 

Bécsből jelentik: — Kirchlechr 
tier Alajos, ofcztrák mérnököt, az 
egyik legismertebb osztrák Afri
ka-kutatót és vadászt, a Kék Ni-

nek a legközelebbi udvari fogad- j luson katasztrófa érte. Krokodil
tatásoknak és estélyeknek. Ezen 
levelekben a királyi pár arra ké
ri a vendégeit, hogy a_ jövőben a 
Buckingham Palace-ban tartandó 
fogadtatásokon szíveskedjenek 
Angliában készült ruhákban meg 
jelenni. A legcsábítóbb párisi di-
vatkreációk helyett ezentnl tehát 
csak angol szövetből készült mo
dellek szerepelhetnek a királyi 
palotában. 

vadászaton volt és csónakján ha
ladt, amikor hirtelen olyan tö
megű krokodil bukkant fel körü
lötte, hogy nem volt módjában 
védekezni. A krokodilok felborí
tották csónakját és a mérnököt 
ga szó szoros értelmében széttép
ték és felfalták. Egy másik csó
nakról a kísérő négerek tehetet
lenül nézték a vadász borzalmas 
sorsát. 

vatalos órák !>-tőI 1-ig. 
Takáts Imre. Kőszeg, Hemlock. 

S c h i r m e r Ábrahám. Tokaj. 
Yonngstown, O. Kálmán Bálint. 
Dorozsma Cleveland, O. Kntliár 
Ferenc, Cleveland O. Csősz Já
nos, Cleveland, OivGeosits József, 
Pinkamindszent. Nazareth. Pa. 
Ritecz Imre, Nagykanizsa, Ak
ron. O. Szabó Lajos, Nagyvárad. 
Wellsbnrir. W. Va. Roskowetz 
Veneelné sz. Back Anna, Buda
pest, Flint. Mich. Szabó Imre. 
Tornyospálca, Detroit. Mieh. 
Gróf Lázár Tibor. Pnskás Maxi. 
Derecske. Akron, 0. Mada Jó
zsef, Vese, Detroit, Mich. Özv. 
Minister Károlynéj, ; Budapest. 
Pittsburgh. Pa. Krajcár Károly, 
Rigács, 1870. Detroit. Mich. Pász
tor Jánosnú, Cleveland, O. Ko
vács István, Várasztó. Monroe-
ville, v. Bellevne. Pajtok Lász
ló. Gavas. Szabolcs vm., Camp
bell, O. Mayer Jakab. Gerenvés, 
Pittsburgh. Pa. Godó Enók, Tisza 

j nána, Detroit. Mich. Léka Miksa, 
I Sajópüspöki, McKeesport, Pa. 

Mnhita János, ITónirögd, Bridge
port, Conn. Szemán János. Szen-
drőlád, Cleveland, O. Hencsek 
György, Szászváros, Cleveland, 
O. Radó Béla. Cleveland, O. Kis 
József. Sajószentpéter. Crescent. 
Horváth Györgyin'; szül. Kauda 
Zsófia. Nagvkövesd. Detroit, 
Mich. Tomori Alajos, Kőröshegy, 
Cleveland. O. Balogh Szabó Imre, 
Szentes, Saginaw v. Detroit. Tóth 
Mihály. Bag, Cleveland •, Sputh 
Bethlehem. Pongrácz János, 
Vaszar, Toledo, O. Bender Pál v^ 
Benedek Pál, Döbrököz, "Wyan
dotte, Mich. Nagy Lajos* Balas
sagyarmat, Detroit, Micli. Mészá
ros István, Eger, Detroit, Mich. 
Gáspár András, Koós Józsefné sz. 
Gáspár Katalin, Gönc, Lebanon. 
Jarjabka Ferenc, Budapest. 1808. 
Detroit, Mieh. Horváth Jenőné 
sz. Keszei Zsófia, Pincehely, Cle
veland, O. Szlanyi Károly és Ká-
rolyné sz. Poch Mária, Rimako-
kova, Cleveland, O. Bognár Al-
bertné sz. Szatlóczky llária 
Fegyvernek, Cleveland, O. Fanta 
Albert, DebrecMi, San Franeiaeo 

és Badacsonyban 
renként. 

10 ftllér Jite. 

Zrios Angele* egyik mozijában 
egy komikus film oly ellenállhat 
tatlan hatást gyakorolt egy nőre, 
hogy nevetőgörcsöket, majd hisz
térikus rohamokat kapott és vé
gül holtan rogyott össze. Hozzá
tartozói szerint már régóta, ma
gas vérnyomásban szenvedett, 

* 

Mrs. Hattle Wyatt Caraway-t, 
egy elhunyt szenátor özvegyét 
nagy szótöbbséjrgel beválasztot
ták az Egyesült Államok szená
tusába. Mrs, Caraway az első női 
szenátor a szenátusban. 

• 

Nálunk Amerikában a kereske
delmi minsztérium kimutatása 
szerint jelenleg 17.262 személy 
bír mindenféle repülésre jogosító 
pilótaigazolvánnyal és 13,247 ta-
nuló-igazolvíánnyal. INemsokára 
30,509 pilóta fog esni az Egyesült 
Államok 10,570 repülőgépére. 

* 

Középső Palesztinában Na bins, 
a régi Antipatrius, közelében foly 
tátott ásatások során nagy régé
szeti értékű maradványokat ta
láltak, amelyek visszanyúlnak a 
régi zsidó királyság idejébe. Fel
fedeztek többek között egy, a 
zsidók által épített hatalmas fa
lat, amelyhez a rómaiak a hero-
desi korszakban forumot toldot
tak, továbbá sírokat, nagyszámú 
arany s ezüst tárgyakkal és üveg
edényekkel, egy kitűnő állapot
ban lévő, kőből épült vízvezetéki 
csatornát s egy római mauzóleu
mot kőkoporsókkal. A mauzóle
um két helyiségét sarkakon for
duló kőfalak zárják el. 

Mary Pickford,' gv hires film
sztár a minap vette fel anyja ha
gyatékának utoL$4 részletét: ~ 
1,019,000 dollárt. ' 

• '.-VT"? £ 

Mindenható Isteni Én cs*k azt 
kérem tfiled, bogy ne legyek 
irigy * méeéra é» féltékeny a más 

Akkor boldog len az éle-

Wt-Í j, A I A •*•</,« i J , "t 

mennyezet- beszakadt és a ki^le. 
ánv szemük láttára pusztvrH eJ. 

• 

Ha a strucctojáeba tyúktojást 
tes/ünk, aztán a Strucetnjást jó 
magasról leejtjük, a strucctojás 
összetörik, de a tyúktojásnak ku
tyabaja se lesz; Ezt. a "fizikai té
telt" akarja felhasználni Albert 
Sauvant francia aviatikus, hogy 
a repülőgépek zuhanását veszély, 
telen incidenssé degradálja. Ké
szüléke már állítólag készen is 
van és az első veszélytelen lezu
hanást saját maga fogja bemu
tatni. 

r^ANÁRIK, ARANYHALAK, 
KIS KUTYÁK -1'* 

GHJÖKSTEEN'S ^ 
Seed Store & Pet Shop 

44 E. Federal Phone 42684 

l^yonban tűz ütött ki egy eme 
IcŐ*í házban. A lakók még ide,|p. 
körán kimenekültek, 4t í  l]7-
emelet egyik lakásában inarant 
egy hatéves kisleány, aki kétség 
beesetten sikoltozott segitséir^t. 
Szülei létrát támasztottak a ^j|l-
nak és az ablakon keresztül 
pen be akartak lépni, amikof^a 

•' .j 

i 

I 

V'á 

•Ml .^11 

MILLERS 
] MARKET 

m 

119—121 East Federal St. 

f ríP 

Friss Pacal 

Ib. ÓC 

. Friss Disznó Láb 

9 '»• 256 

Oldalas, darabos 
fontja 

6 

Kolbá&í 

Csirkék^ tisztítva 

í : fontja 

25 
Házilag Sütött 
- Kenyér 

20 oz.-os kenyér 
V 

5 

$fehén TurÓ 
•4 3 font 

10® 

Friss Hamburger 

4 fottt 

25 

r } \ 
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Sngédjci meg nekünk, hogy gyermekét tanítsuk 

Pianóra Ingyen 
Az Ón gyermeke megkiváuja a legjobb zenei gyakorlatot az 

alAbba elragadó hangú piano olcsóságokon, molyeket itt bemutatunk. 
—A .mi zenetanáraink, 4kik Yjoungstowu vezettf tan4rai, rendelkezé-
sére állanak. 

INGYEN LECKÉK 
bármely gyermek számára. A píanon való zenei kiképzés irigylésre, 
méltó és ezen csoportos leckékkel a zenei gyakorlatiban nagy előreha
ladást tapasztalhat gyermekében. 

UPRIGHT 

• ;% 

iJ k 

Bzen £'önyörtt maho
gany upright—legutolsó 
divatú és készitményü 
—rendkívüli érték ta
nulóknak—Ára speciáli
san Szombaton csak— 

Olyan mint az uj—Be
vettük egy UJ Baby 

Qrand-étí,. 

$ 49 
BÁB Y CRAND 

E gyönyöril 
mahogany ké. 
szitmény, baby 
grand-nek ki
tűnő hangja 
van s valóban 
igyelemreméltó 
értéig ezen az 
áron. Haszná
latban is disase 
minden otthon
nak. -és apart-
mentnak. 

Mint 
Né4Ese Meg!— 
Ertta 8pfetá- ££ 

lis étté* ' 

sÁllifcsa be rádióját hétőn és pénteken 6:45-kor Wurlitzer Broadcast-re. 

WURŰfER 
Z f .  A  Világ Legnagyobb Hangszer Üzlaif , 
110 Bast Federal Strtfet 
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tüjái. 


