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vött az Isten ... — tette 
"hozzá a kis asszonyka és kezét a 
férje vállára tevé, már most fel 
mert nézni és boldogan tekintett 

* . 'Győzőre és ' Ilonkára, mintha 
.'x mondaná ?' -

— Látjátok, rrti már egy pár 
vagyiink, lesztek-é ti valaha. 

i' , Győző erősen megrázta a ya* 
sutíőr kérges kezét. 

i( —: Sok "boldogságot kívánok, 
;V barátom. \ 

Ilonkának pedig tele gyűlt a 
. szive valami kimondhatatlan ér-
• zessel, hogy megölelte és meg

csókolta a kis baktemét és a£t 
súgta neki: 
, r— Szeresse az urát. 

:*A szegény, egyszerű aas2ony 
roppant zavarba jött s váltig 

, igyekezett elkapni a lányka kezét, 
w hogy megcsókolja, de az eldugta 
•%' és nem engedte. 

' — Hogy hívják, lelkecském?--
, kérdezte Ilonka, mosolyogva hé** 

ve őket. p 

í —( Szabó Valér, —• mondta az 
asszonyka. v 

Tóth Gergely né. Szabó Va-
lér — tette hofczá a jóképű fiatal 

"  b a k t e r ,  / j f  ' l V  
^ — Igaz. Tóth Gergéíyné, — 

mondta a kis menyecske zavar
tan. — Mindig elfelejtem, nem 
szoktam még meg. % 

-K — Majd megszokja. Valér 
fiam, biztatta a nagyságos asz-
szony. — Hát^aztán van-e már 
mindenük? ,,v 

— Hát ami a mi szegénysé
günktől kitelik r— felelt szeré-
nven az asszonyka tessék be-
lőTkerülni. 1 

És bevezette a társaságot a 
kis birodalmába. 

így kis konyha, egy kis szoba, 
ennyi volt az egesz, de az ragyog
ott a tisztasságtól. Olcsó, fénye
zett puhafa bútorok. Minden uj. 

; Csipkés függöny az ablakon és 
cserepes virág. A leterített asz
talon is virágcsokor állt egy ko
médiában nyert tarka üvegvirág-
tartóban, az ágyon új 4jj^,t££Í.tőT 

egy sarokban fakanapé. ; -
— C$ak egy ágyuk van,"—kér. 

' dezte Ilonka, de nagyon megbán
ta. mert senki $ein áUia m«g k,a^ 

; cagás nélkül. 
— Elég az, — mondta a kis 

bakterné piros arccal, de valami 
asszonyos fölénnyel nézve a lány
kára. — Itt nem is férne több 

ímeg, mert a komótja is sa$kség 
van, a kredencre is. . ^ 

A kis konyha is nagyon helye
sen volt berendezve. A tűzhely 
berakott volt, ezt az állam csi
náltatja, egy állványon fazekak. 

iV csupor, a falon virágos tányérok. 
— Mily szép minden, -— tap-

- solt Ilonka örömében. —-És ez 
'a gyönyörű erdő, a rétek, a jövő
menő vonatok. Csupa élvezet le-

*het ítt az élet. 
^ — Sok pénzbe vannak esek, —-

v' -mondta fontoskodva a bakter-
1 , 

né. — Én öt évig voltam szoba
lány a nagyságos erdőmester ur-

, nál, mindig spóroltam. Az uram 
, is öt évig gyűjtötte, amit gyüj-
,. áteni lehetett abból a kis fizetés

eiből. Most aztán, hogy kiadó-Őr 
^ «lett itt egy éve, ő is jobban tehe

tett félre^ Mert ez ám nem olyan 
^bakterség, tette hozzá büsz
kén a kis menyecske — mint a 
ítöbbi a vonalon. Az én uram je-

4 j£yet is ad. Olyan kis állomásfő-
v^!nök ő itt. . C% ; ' 

,J* — Aztán sokba van ez á hol-
fhi? — kérdezte Győző. : ;V 

Bizony sokba, \iír«lel-
- ;kem, -— csevegett a menyecske 

- frnegbátorodva, —- többe van 120 
• forintnál. / . 5 

— Csak? —^kiáltott fel Tlónka 
; 'lés Győző egyszerre, de olyan ör

vendezve, hogy a nagyságos asz-
, ,%zony csodálkozva nézett rájuk. 

— Milyen nagyszerű ^ tette 

""Wk 

hozzá Ilonka. •«— Hát tudja mit, js^ives, nyájas asszonyság, az e 
Veruska, én is adok magának va
lamit, mert az uj házasokat segí
teni kell. t V 

— Ugyan mit"kérdezte GyÖ-
zfl. 

— Hát van nekem egy kis 
riska tehenem, amit kis borjú ko
ra óta nevelek, azt magának a-
dom Veruska, akarom mondani 
Tóth Gergelyné asszonyom, — tet 
te hozzá a fiatal férjre mosolyog
va . * ,. ->, 1,1 

A kis Balcfernének a könnyei is 
megindultak a nagy örömtől és 
erővel kelet akart csókölni Ilon
kának. 

'iuji. jaj instálom, sohase érde-
itiajük azt meg. Éppen csák azt 
szerettünk volna még venni, egy 
tehenet, de már arra nem jutott. 

— Én pedig két malacot adok, 
— mondta a nagyságos asz-
szony, aki különben, ahogy mond 
ják, nem lakott "adonyba", de ez 
a kedves pár ember ő neki is 
megtetszett. 

— Előre is megköszönjük, — 
mondta Tóth Gergely kiadó-őr 
— És ő aztán megcsókolta a 
nagyságos asszony kezét és az 
Ilonkáét is . 

— Holnap idehajtatjttJir 4 Jó
szágokat — tnondta a nagyságos 
asszony, —\ búcsúzva s a kocsi 
felé menve, melyen a négy szép 
ló már igen türelmetlenül topor
zékolt. 

Ilonka is felült és Győzé ís 
és a kocsi elrobogott, be az erdei 
uton s a boldog bakter-rpár so
káig nézett utánuk. 

A szép, juniusi alkofiyat már 
homályba vonta az erdőt s a 
társaság szótalanul ült a kocsiba 
a látottakon gondolkozva. A ko
csi zörje nem hallatszott a homo
kos uton, csak a lovak prüszköl
tek s az alváshoz készülő madár
kák csevegtek az ágakon. Végre 
Győ zo szólalt meg: : * 

— Milyen kevés pefae!y;-;rktetV' 
egy fészek rakásához.,,* 

— Igen. szegény emberek
nél, —• mondta a nagyságos asz-
szony." — Ezek a szegény embe
rek maguk se tudják, milyen bol
dogok. \ ^ 

Aztán meg|nt csönd lett és 
szótlanul ültek a kocsiba újra. 
mig csak a szép, nagy angol kert
be nem ért a fogat, a kastély elé
be. A veranda előtt megállt .1 
cug. S 'Győző lesegítette Pomo-
kosnét. Mjkor Ilonkának meg 
fogta a kezét, hogy lelépjen, íi 
lányka mos&íyogva fordult hoz
zá : „ • . * f • 

— Mig jöttünk : és hallgatott, 
miről gondolkozott? , 

-*» Én? T- imondt^ * fiu őszin
tén — irigyeltem a bakteréket 

bédlőben már felteritett, csinos 
díszített asztalt leszedte a lányá
val és a lugasba hordták le. S a 
vacsora ott lett elköltve. 

Az ételeket a felügyelőné hóttl-
ta asztalra, szives kínálgatás mel. 
lett mit különösen a fiatalpk 
komolyan - vettek és hatalmasan 
neki láttak a pompás, paprikás
csirkének, galuskának, s felséges 
túrós és diósrétesnek. Földieper 
is került gyümölcsnek, ami be
tetézte a lukullusi lakomát. "-v 

— Tegnapra vártuk a naccáá-
gáékat, szabadkozott a felügyelő
né. — azért olyan egyszerű az 
esteli, ma már nem készültünk. 

— Jó volt ez, fiam, — mond
ta Domokosné. 

Aztán beszédbe elegyedtek a 
kasznárnéval a gazdásági dol
gok felől. Győző és Ilonka pedig 
megköszönték a vacsorát és sé
tálni indultak a gyönyörű, hold
világos estén, a szép, nagy park
ba, persze nem messze menve a 
lugastól. . 

Győző szivarra gyújtott a szú
nyogok ellen s a két fiatalember 
élvezve a remek, szép estét, szó
talanul ballagott egymás mellett. 

A távoli érről békazümmögés 
estiharane; elhaló, siró haneria: a 
bokrok kőzt szerelmes csalogány 
wvönyörü csattogással hívta pár
iát. 

— Szegéhv kis bolond. — mo
solygott a lánvka. valami kimond 
hatatlan boldogsággal, — neki 
hivni kell és talán mégsem megy 
hozzá a szerelmese . . . 

A fiu 'mosolyogva nézte ezt a 
kedves, bájos leányfejet s ön
kénytelenül. minden bókolási 
kedvtől távol, csupán a művé
szi érzékétől inditva suttogta; 

— De szép maga, Ilonka ! . v . 

r A Mitvka belefűzte. karját a 
fiuéba és ránézett, sokáig hor
dozta raita. gesztenye szempil-
lás szemét. Mosolygott, 

— Miért mondta ezt, Győs§» — 
Kérdezte karjával megszorítva a 
fiu. karját; 

— Nem 'tudom, sóhajtott 
a fiu. — Önkénytelenül mondtam. 
Mert igaz. " " 

Ebben a percben éktelen lövöl-. 
dözés hallatszott a közeli erdőd
ből. Hangos katonai vezénysza
vakkal telt meg á szép csöndes 
este. S a trombiták lármás bugá
sától elhallgatott a csalogány. 

kA leány isszonyuan megijedt 
és remegve bujt a fiu mellé. 

DomokosYié is kétségbeesetten 
szaladt ki a lugasból. Azt hitte 
hogy rablók támadjak rájuk. És 
a fiatalok felé futott rémült arc-
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és azt gondoltam, hogy odaad- ( 

nám minden eddigi és még ta- ca^' ^ kasznárné alig tUíi--
a: u_ ... Ita utólértli. * . 

A fenti mondat megértéséhez 
bővebb kifejtés szükséges. Az 
Amerikai Hírlap múlt heti szá
mában egy névtelen szerző "Kik
kel érdemes szóba állni" cim 
alatt tiszteletes és tis ítélendő 
"uraknak" ad leckét gúnyos 
hangú kritikával, hogy gondtel
jes hivatásukban milyen szeretet
tel és milyen üzleti érzékkel Ír
janak vagy beszéljenek, mikor 
hi veiket az „egyház iránti köte
lességek teljesítésére serkentik. 

Aki kritizál, vagyis birál, azaz 
valamely tárgy hoz hozzászól, ne 
legyen se elfogult, se demagóg, 
hanem szaktudással bírjon azon 
tárgy, ügy vagy foglalkozás is
meretében. melyet birálgat. kri
tizál, vagyis amihez hozzászól. 
Ha például valaki e?y költe
ményt, vagy egyéb irodalmi ter
méket birál; vagy ha valaki egv 
zenét kritizál, szükséges, hogv a 
költészettant vagy más irodalmi 
termék tanát az összes szabá* 
lyokkal együtt ismerje. így va
gyunk a zenei kritikával is. Ha 
valaki autót akar haitani, vajjy 
mást autóhajtásra tanítani, kell, 
hogy az autóhajtásról levizsgáz
zék, máskülönben nincs joga, 
nem hivatott költemény jósága, 
vagy rosszasága, a zene kitűnő
sége. vagy silánysága fölött vé
leményt mondani, vagy autót 
hajtani, mást autóhajtásra tani-
tani. Hasonlóképen, ha , valaki 
egyik vagy másik "vidéki", vagv 
nem vidéki "magyar hetilapban" 
olyan "egyházi hirt" olvas a 
"Kollektálási" rovatban. mely 
neki talán, mert éppen "lelkésr 
ur" közölte, vagy talán mert ő 
is találva érzi magát: csak akkor 
irion olvan hangon, mint irt, ha 
tisztában van a jó magyar egy
házi tagság fogalmával és maga 
is elesret tesz e~v egvhá^tagra 
háramló kötelességeknek. 

Ha esetleg nem magvar hit
községhez tartozik, nem tesz ele-' • 
get magyarságának^ M oda tar
tozik, de a terheket nem viseli 
és templomlátogatási, szentségek-

hogy más írási gyakorlatot vé
gezni és demagógoskodni, olcsó 
népszerűségre pályázni, más gyó
gyítani és paposkodni. A névtelen 
iró ur ne aggódjék a "kósza hí
vek" megtérítése miatt, bizza azt 
a job-ot a papokra, kik aligh'i 
nem próbálkoztak volna meg 
minden "kósza hívek" megnye
résével, de ha hiábavaló volt fá
radságuk, mit tehettek egyebet, 
mint ahelyett, hogy a cikkíró ur 
leckéztetésére hederitenének, 
szem előtt tartják egy külömb 
Mester szavait, aki nem más, 
mint az "Egyház Megalapitója." 
Szólnak pedig e szavak imigyen, 
miket a névtelen iró ur is jól 
jegyezzen meg: "Akik pedig be 
nem fogadnak és nem hallgatnak 
titeket, kimenvén onnét, verjé

tek le a port lábaitokról, bi
zonyságul nekik", vagyis hogy 
"Kár az időért, melyet arra for
dítsunk, hogy velük szóba áll
junk." Igen, iró ur, igy vannak a 
Megváltó szavai feljegyezve Sz. 
Márk Evangélistánál, 6., 11. A 
kritika hozzá nem értő és rossz
indulatú, elfogult, érdekhajhászó, 
demagóg embertől származott, 
így tisztességes kritikát gyako
rolni nem lehet, ne vegye tehát 
az illető rossz néven, ha a papok 
rossznéven veszik az ilyesmit, 
még én is, kit egyébként a kri
tika nem illet. Ha szeretné tudni, 
hogy némely papok miképen töl
tik el hasznosabban az időt, 
mintha a "kósza hívekkel" szóba 
állanának, jöjjön el néha a ma
gyar templomokba és látni, halla
ni fogja, hogy imádkozik az a 
magyar papság azon "kósza" hí
vekért és azon rosszindulatú kri
tikusokért, akiken már csak a 
kiimádkozott iéteni kegyelem 
segithet. 

X)r. Nyíri István 

KRITIKA A KRITIKÁRA 
Más a szószék és más az újságírás 

Nem túlságosan lepett meg, 
hogy a "Kikkel érdemes szóba-
állni" cimü kis írásom "illetékes 
körökben" nem tetszett. 

Az sem lepett meg nagyim, 
hogy intoleráns és keresztényi 
szeretetre éppen nem valló kiok
tatásban részesültem, mert husz 
éves ujságirói munkám alatt azt 
máskor is megkaptam -s másfelé 
is elégszer tapasztaltam. 

Kissé meglepett azonban, hogy 
a féktelen intolerancia nem akart 
sem a kritikánál, sem a kiokta
tásnál megállni, hanem jónak 
látta, hogy szerény kis írásom 
nyomán mindiárt megállapitsa. 
hogy "rosszindulatú, elfogult, ér
dekhajhász és demagóg" ember 
az irója, az én szerény szeisé-
lver"!. 

Minthogy mindenki önmaga 
után itéli meg az embertársait, a 
"kritika vagy kitnnitás" szerző
jével ebben a Tcérdésben nem 
tartom szükségesnek vitatkozni. 

Ián leendő dicsőségemet, ha va
laki azt mondaná: költözz be eb
be a kis bakterházba. Tedd be a 
kapukat, ha jön a vonat, adj je
gyet és Ilonka lesz a felesé
ged . a kis bakterné . f . Hát 
maga belemenne Ilonka? 

A lányka ránézett a fiúra és 
megszorította a kezét. Aztán 
behunyta a szemét, mintha még 
álmodni akarná ;«zt 42 álmot to
vább , . . / *; 

--- Édes őröm est ! — suftög-
tai —• gondolkozás nélkül elfo-
gadnám. / 

A kertből** erdőből mezőföl a 
tavaszeste álmokba ringató, fű
szeres illatot hordozó szellője kö. 
rülfolyta őket! Tavasz volt min-
dehütt. A szivekben is. Gyerniek-
i f j a k  v o l t a k 4 '  v  .  *  " *  '  „  

Domokosné,' mikbt a pörkőpe-
nyét letette, rögtön intézkedett 
hogy vacsorához terítsenek, de 
ne az ebédlőben, hanem a kerti-
lugasba,' mert a gyermekek és ő 
is farkas-éhesek. . > * 

A. felügyelőné, egy gömbölyű, 

ta utólértii, 

— Ne tessenek megijedni, — 
nyugtatta a hozzájok érkező as?-
szonyság a megszeppent nőket 
—a katonaság tart éjszakai gya
korlatot. Azok bolondoznak. 

Ettől aztán, ugy-ahogy, meg
nyugodtak a hölgyek. De a lö
völdözés egyre tartott. A park 
sövényén tul, az országúton hu
szárok vágtattak* végig" éktelen 
dübörgéssel. 

Aztán gyalogosokat vezettek 
rohamra, feltűzött szuronnyal. A 
huszárcsapat lovainak a dobogá
sa megint hallatszott és a gyalo
gosokat a kastély kerítése mellett 
lévő árokba vezényeltek s mikor 
a huszárok felfedezték őket, ret
tentő sortűzzel fogadták a lovas
ságot. A lovak toporzékoltak, nyi
hogtak, a kardok csörögtek. 

'  • /  /  • .  :  

— Hiszen ez valódi hartí, ;• 
mondta Domokosné vacogó fo
gakkal. h V " 

v: 
(Folytatjuk) 

, V-' Ms* . ^2 

az öntudatosság. lelkiismeret, hit. 
jóakarat és kár az időért, hogy 
vele szójDa álljunk." "Kósza hí
vek" osztálvába tartozik, ki csak 
mellveregető magyar, ha magyar 
"gvházhoz nem tartozik: dema
góg, ki olcsó népszerűségre tö
rekszik azzal, hogy olvanok ügy
védjévé csap fel, kiket a "lel
kész ur" megérdemlett leckében 
részesít. < 

Azt próbálja hangoztatni a 
névtelen cikkíró ur, — mondjuk 

fmi is őt urnák, ha 5,. áme"ika; 

szokás ellenére urazza a papo
kat. — hogv nem rosszakaratbó1 

kritizálja a "papokat és az egvhá-
zak munkáját aránylag elég gya-
korian", talán nagyon gyakran. 
Ha valaki ur, tanulmányai után. 
egy <pap ur akár Amerikában, 
akár Magyarországon.* akár az 
egész világon, de ha más vonat-
kozásban irnak Amerikában a 
papokról, — nem gúnyolódva, — 
akkor nem szokták őket urazni, 
hanem egyszerűen tisztelendő X. 
vagy tiszteletes Y nevezik. A 
névtelen cikkíró bizonyára más
kor is emiitett papokat é lap ha
sábjain anélkül, hogy az "ur" 
szót nevük után tette volna. "És 
ha most tette, gúnyból tette, a 
gunv pedig mindig rosszindulat 
tal párosul. Minek hát előbb 
epét beadni, aztán meg mézes
madzagot húzni el a "lelkész 
urak" szájánál? 

Okos pap okos kritikáért nem 
haragszik meg^ Azonban szak-
avatlan kritika bosszantó akár 
papra nézve, akár nem papra 
nézve. Avagy próbáljprt csak a 
névtelen ur egy iorvos tudomá
nyába beleavatkozni, vagy avat
kozzék bele akár egy pap is os
toba kritikával, bizonyára azt 
fogja mondani a; papnak, hogy 
más prédikálni és istentiszteletet 
tartani, misézni, más gyógyítani, 
a névtelen irónak pedig, mint or
vosi tudományt kritizálónak azt 
mondaná, t amit én is mondok. 

A kioktatásra hosszasan is fe-
hez járulási kötelességét^ nem j jeihetnék. ahogy azt a kioktató 
teljesiti, akkor o benne is kevés megtette és megírhatnám, hogy 

járok-e, mennyit járok, mikor já
rok templomba és mikor, melyik, 
mennvf"magyar intézményt szok-
'nm rendszeresen vagv rendszer
telen adókkal támogatni. Mint
hogy én, amennyire ,gyenge em
bereknek lehetséges, a Mester 
utasításait igyekszem követni 
ugv. éreztem mindig, hogv p 
nyilvánosságnak nincs köze ezek
hez a személyes dolgokhoz. Sem 
annak, aki szükségestisife tartól 
ta. hogy kioktasson! / ^ : 

A kritika irója nem veszi ész
re. amit többször emlit az írá
sában, hogv voltaképen a pat) 
egyházi működését igyekszik 
mentegetni és magyarázni, ami 
nem azonos a pap ujságirási 
munkájával. 

Soha egyetlen újság sem kri
tizálja a papokat azért, amit a 
templomaikban beszélnek, de ne 
tévesszék össze a papok a szó
széket az újsággal. Joga van a 
papnak a hiveit a szószéken kri
tizálni. de semmi joga nincs hoz
zá, hogy azt megtegye egy nem 
felekezeti újságban. í. 

Még kevésbé van joga ahhoz., 
ami a szemrehányt irást belőlem 
kiváltotta, hogy t. í. annak a 
"vidéki újságnak'' a hasábjain az 
a bizonyos lelkész ismert szemé
lyeket állított vagy akart állitani 
pellengére. (S bár tudom, hogjr 
közismert személyek szándékos 
pellengére állítása volt a pap 
célja, én mégsem bírtam azt 
"rosszakaratú, elfogult, érdekhaj
hász és demagóg" jelzőkkel el
látni, amit hát hasonló adag ke
resztényi* szeretettel én több jog
gal tudtam volna megtenni!) 

Aminthogy nincs joga egy pap. 
nak ahhoz sem, amit itt ugyan
annak a papnak egy másik írásá
ból idézek: Akik pedig távol tar
tották magukat a fáradtságtól, a 
kiadásoktól, azok ne felejtsék el, 
hogy számon lesznek tartva." 

Nem tudom, hogy mi erről a 
Pr. Nyiri Iftván véleménye, <fe 

r  •*' ,  ^ A-'- • ^s ' ,4'  

mifelénk, újságírók között fefct 
"blackmail"-nek, zsarolásnak 
tartják és tisztességes ujságirók 
nem szoktak zsarolni. De a lap
jaikat másoknak sem engedik át 
zsarolás céljaira. 

És ha egyik-másik pap esetleg 
fel is használja a szószéket zsa
rolásra, (nem tudom, mert nem 
kisérhetek minden szószéket fi
gyelemmel) legalább is szemte
lenség, ha arra az újságot is, a 
más ujságjái i^, fel akarja hasz
nálni. , . 

Lehetséges, hogy ez a meg
állapítás még eresebb kioktatást 
biztosit a számomra, ami azon
ban a szemtelenség tényén nem 
fog semmit változtatni. 

Ha a papok az újságokban az 
egyházi híreket közöltetnék és 
nem próbálnák azt ilyen, néha a 
botránvkoztatás, néha a zsarolás 
határaira tévedt üzleti célokra 
felhasználni, akkor a papokat tu
dós és tudatlan, jóakaratú és 
rosszakaratú, demagóg és nem 
demagóg emberek sokkal ritkáb
ban kritizálnák. 

Dr. Nviri. István Szent Márk 
Evangéliumából a , Mester aaa-
vait idézte. 

A Mester szavait és az Evan
géliumot majdnem minden értel
mes ember szokta olvasni és ab
ban majdnem minden jóakaratú 
ember megtalálja ázt. ami leg
jobban megfelel a hitének és a 
felfogásának. Én is megtalálom. 
"Akik egészségesek, nem szűköl 
ködnek orvos nélkül, hanem akik 
betegek. Nem jöttem, hogy az 
igazakat hivjam, hanem a bűnö
söket a megtérésre.'' Set. Márk. 
II. 17. 

Himler Márton 

MAGYAROK WAFTi 

Okt 14-én a Farrell-Sl 
L. Zs. Nőegylet szüreti bálja 
Ref. Egyház tornatermében. 

Október 14-én Szüreti bál * 
Gör. Kath. Hitközségnél. 

Október 15, vasárnap. Magya
rok Nagyasszonya évforduló 
bankettje és Teréziák estélye, 
saját termében* IC Belle Vista 
Ave. ' ' 

Okt. 21-én a Shenango Völgy! 
Magyar-Amerikai Polgárok Kör 
re ismerkedési estje és táncmu
latsága. 

Okt. 22, vasárnap. A Verhovaj 
108. youngstowni fiók 25 éves ju
bileuma. 

Október 26, 27, 28, 29-én. Ma
gyarok Nagyasszonya Hitközség 
őszi bazár estéi, saját termében* 
N. Belle Vista Ave. 

Október 28, szombat. Bridge
port! Szövetség youngstowni, 
16. osztályának bálja a West 
Sídéi Magyar Házban. 

Október 29. A Független Ref. 
egyház disznótoros vacsorája sa>% 
ját helyiségében. 

Október 29. Farrell-Sharonl 
Dalkör műsoros estélye. 

Október 31. A West Sidei Ma
gyar Otthon javára masfka bál. 

November 11, szombat. A Gö
rög Kat. Ifjúsági Kör táncmo-
latsága a Ward's Hallban. 

November 12, vasárnap. Ma
gyarok Nagyasszonya Hitközség 
szinielőadása, saját termében, K. 
Belle Vista Ave. 

November 18. A független ref. 
ifjúság őszi rózsa bálja a West 
Sidei Magyar Otthonban. 

November 19-én,. vasárnap. Er-* 
zsébetek estélye, Magy. Nagy
asszonya Hitk. saját termében, 
N. Belle Vista Ave. 

November 30,. December l, 2. 
A Független Református Egy
ház nagy bazárja a Nőegylet 
rendezésében. West Sidei Map 
gyar Otthon. 

Öecember 3-án, vasárnap. Ma
gyarok Nagyasszonya Hitk. Nő* 
egylet műsoros teaestélye, saját 
hall-jában, N. Belle Vista Ave.. 
. December 25. Magyarok "Nagy
asszonya Hitk. Karácsonyi Pász-, 
tor játéka, az iskolában. 

December 30. Magyarok Nagy
asszonya Hitk. Szilveszter bálja, 
az iskolában. 

E L A D Ó  
a 177 Ayers Street alatti 6 szobás 
ház, fürdővel és gArázzcal. Ház 
most festve. Közel templomok áa 
Iskolákhoz. Ára $3,800. Botátl 
könyvet teljes értikben elfoga

dunk. — Hívja a 

FEDERAL SAVINGS 
& LOAN COMPANYT 

124 West Federal Street 
Telefon 7—0155 

ELADÓ 4 
J6 otthon 2557 Tamp* % 
szoba, fürdő és garázs. Alkalmi 
vétel. Bankkönyveket jelenlegi 
áron elfogadunk. Most az ideje, 
hogy vegyen.Az árak mennek felfelá 

The Federal Savings 
& Loan Co. 

124 W. Federal St. Telefon 7-01S8 

A mi külföldi osztályunk 
^ most la, mint azelőtt a legteljesebb szolgá- #„ , 

latot nyújtja minden őhazal összeköttetéshez • 

jMost az ideje, hogy hajöjegyét lefog* 
talja, ha a nyáron az öhakába készül 

% * 

ÍHE DOLLAR SAVINGS & TRUST CO. 
• 

i- RESS MUSIC CO. 
; 408 WE§T FEDERAL ST. YOUNGSTQWN. QIUO j 
> > - ,V- (Szemben a Pennsylvania állomással!  "  
• v. 1 ? * , 

: BESZÉLŐGÉPEK RÁDIÓK HANGSZEREK ! 
: KÖNYVEK: •, ZONGORÁK • LEMEZEK i *5 

Lemezek 35 nyelven, a legnagyobb raktár Amerikában 

I Zencmüveír ' Önműködő zongora tekercsé Ptkmrdéidc 

* NAGYOBB VÉTELNÉL 
BANKKÖNYVEKET TELJES ÁRBAN ELFOGABITNI^ 

MINDENFÉLE BESZÉLŐGÉPEKET, RÁDIÓKAT, 
HANGSZEREKET JÓTÁLLÁS MEtLETT 
J OLCSÓN ÉS GYORSAN JA VITUHIC . 

::  AZ AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP VÁROSI IRO 
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