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A W. SIOEI POLGÁRI KÖR GYŰLÉSÉRŐL 
X!»f! ítél" Hftttték meg Hajdf Jánost * '., .? j 
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A" mult vasárnap délután — 
1 dacára át esős időnek — nagy-

^,;'' iszámu közönség gyűlt össze a 
West Sidei Magyar Otthonban, 
hogy a West Sidei Polgári Kör 
máltai rendezett politikai gyűlésen 

^a különböző hivatalokra pályázó 
ü jelölteket meghallgassák. 
J' A gyűlést Lengyel Péter el-
Inök nyitotta meg, azután ^roglyi 
4Ferenc alelnök mut^Jta he. a je* 

főiteket. 
'•»$ Az iskolaszéki jelöltek közül 
.jjjjhárman voltak jelen: Thomas G. 

:Evans, Mary G. Phelan és a ma-
éyar származású dr. Farkes N. 
ISamuel. A négy évi időtartamra 
'pályázó birójelöltek közöl pedig 

c-John P. Danks, L. L. George, 
^ ^Henry P. Beckenbach, Williain 
?"t A. Ambrose mondották el, hogy 

-Ök milyen részrehajlatlanul fog-
^ . fiak ítéletet mondani a birói szék

ből. ,Joe Hefferman érdekében 
-Éber Ferenc szólt. A rövid idő
tartamra , pályázó bíró jelöltek 
közül pedig H. H. Wickham és 
George M. Craveren lettek be-

, ^friutatva. 
!» \ ' 

A negyedik kerületi városi ta-
'' Jnácsosi (Councilman) jelöltek 

közül Vic.. Morris, Thomas H. 
Coates, R. T. Barrett és a jelen-

legi városi tanácsos jt ter-
wan tarto.ttak rövidebb beszédet. 
A jelöltek távozásával rövid vita 
után a kör tagjai M. J. Kirwant 
egyhangúlag jelölték. 

Ezutáti H^jdu János ügyvéd 
kért szót, hogy a charter ellen 
szólhasson, azonban a tagok el
lenezték, igy Lengyel Péter el
nök kijelentette, hogy ha a tagok 
óhajtják meghallgatni, ugy ő 
nincs ellene, a kérdést szavazás 
alá bocsátotta, a tagság egyhan
gúlag leszavazta s igy Hajdú Já
nos nem beszélhetett. De ezzel 
nem elégedett meg a tágság, mi
vel az egyik helyi angol lapban 
Hajdú János magát a magyarok 
vezérének adta ki, tehát olyan 
egyhangú jegyzőkönyvi natáro-
zatot hozott, hogy mind a két he
lyi angol nyelvű lap által értesít
sék a nagy közönséget, hogy 
Hajdú János nem vezére a ma
gyaroknak és semmiféle magyar 
intézmény nem hatalmazta fel őt 
arra, hogy az ő nevükben a csar-
tér ellen beszéljen. Ugyanezt az 
egyhangú * fiatároeatot hozták 
szombaton este a Magyar De
mokrata Klub estélyén is, ahol 
szintén megtagadták tőle a szót. 

HÍREK A FARRELLI 
R. KATH. HITKÖZSÉG 

KÖRÉBŐL 
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& Farrelli Magy. Róm. Kath. 
Hitk. október 29 én nem min 
dennapi ünnepet tartott. E na
pon sz'entelték újra, illetve adták 
át hivatásának a hosszú hete
ken át javítás és átalakítás alatt 
volt templomot. Az egyházi, va
lamint az azt követő világi ün 
neplésről a kivetkezőkben szá
molunk be: , 

Délelőtt* fél kesdettel 
Father Major $eexA beszéde' 
tartott,' utána énekes nagy mi
sét? celebrált Mélyen átérzett 
maj^as szárnyalatu ' beszédénel. 

'talán e címet adhatnánk: "Sze 
resiük e a templomot?" Népé 
nek vallásszeretete, kis templo
mához való ragaszkodása látá
sán, mely a költséges és fárad 
ságos mtmka révén megnyilvá
nult, az öreg pásztor csillogó 
könnyes szemekkel térdelt le a 
keresztre feszitett Krisztus előtt 

'hogy áldását könyörögje az ál 
Á-dozatkész hi vökre." * 
' Szállott az imádság, %i ének 
százak ajkán... Mintha újjászü
letett volna a lélek az emberek

ében. Áhítatos szívvel, siró vágy
hat kélték Istent: Oh Uram, 
dd kegyelmeit minden mun* 

Jkánkra. Az Ut\ kegyéi me mintha 
./tényleg >leszáHtr volna a kis 
^templomba iníádkozókrá. feöny-

^jnyfcs' Szentekkel bár, de szivben 
örvendve, boldogsággal lártek 

.'haza a szent miséről. «• i 
Már a kora délutáni órákban 

\ setegletfr aí nép a templom irá 
nyában. hogy részt vgeyen a tu-
Jai4onképeni szenté lésen. A 

STATE 
F0WML PROeilCTIOKr 

•imctu* rr CjUWMflA 

SINNERS*' 
MÜLHAIJL 

Ú S.OB GÁR(^. y 
NICK aXlTABt 
• főszerepekben 

ü- -M 

pelépti dij 15 és 25 oeni 

A 
ÍÉNTEItEN, NOV. iO-TŐL 
fcÍOTÖIG, MÉOY NAPON 

templom előtt csoportokba ve
rődve édes boldogsággal, meg
elégedéssel tárgyalták a temp
lom szépségét, a vég.iett mun
kák sikerességét. Megkondul & 
harang... Hívó szavára bevo-

nulnak a kintievők, megtelik a 
templom. Benn megkezdődik a 
szertartás, Father Komlósy bea
ver falls-<i plébános celebrálásá-
val. Főt. Miskovcik és Főt Pet-
rik segédletével. Hullt a szen
teltvíz a templomra és hívekre, 
nyomában lélek virágok nyíltak, 
hogy kelyheiket kitárva szív
hassák magukba az Istea«á)<i^$ár 
nak bőséges forrását. 

• Komlósy -plébánoa ur nagysze
rű beszéde, mely a templomok-
sorsát s va.z amerikai magyarság 
hitszeretetét foglalta magában, 
mély nyomokat hagyott a hall
gatók szivében. Beszédét litá-

I nia követte, mely után a leg-
méltóságosabb Oltáriszentséggel 
való áldás után a$ egyházi ün
nepség véget ért. 

A hitközség lelkes nőtagjai a 
tisztviselőkkel együtt nagy ban
kettet rendeztek melyen a ven
déglelkészek is részt vettek. 

Nemes József tosztmester feé-r 
résére beszédet mondottak: Dr. 
Komlósy M. beaver falisi plé
bános, Tiszt. Daróczí M. helyi 
ref. lelkész. Petrik Aurél g. kath. 
plébános. Major Dezső plébános, 
a hitk. pásztora és a tisztviselők 
nevében Nemes József. 

Nem lenne beszámolóul - telj*#?-
ha meg nem említeném, hogy a 
mennyezet javítást és a famun
kákat Burok József testvérünk, 
a festést pedig Steve Cook végez
ték a legjobb szaktudással. 

A hitközség tisztviselői ez
úton is köszönetüket feje dk ki 
a lelkész uraknak, a gyűjtést 
végzőknek, az adakozóknak, a 
bankettrendezö bizottságnak s 
mindazoknak, kik bármely mó 
don hozzájárultak# kiadások 
fedezéséhez, illetve áz ünnepély 
sikeréhez. Az Ur kegyelme és 
áldása, tegyen *4 viizettség. 

.. • - Kuthy Tamás. 

- Mí ' £, ;• 
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EGYLETI GYŰLÉS i ' 

A Szent Imre Herceg Egylet 
9-ik osztálya rendes havi gyű
lését tartja a jövő vasárnap, az
az november hó 12-én délután 2 
órai kezdettel a Szent István 
Otthonban, Wilson Ave. 

Kérem a tagtársak teljes szám
ban való megjelenését, annál is 
inkább, mivel a központtól fon
tos értesítést kaptam az elmara
dott tagokra vonatkozólag. , 

Az élmult hó folyamán az 
Egyletnél elhalt 2 tag. Az ezek 
titán járó ̂ háláleseti illeték ezen 
a gyűléseit esedékes. 
- Tisztelettel 

Hiuxer FŰlöp, 
titkár, v 

A MAGYAROK NAGY
ASSZONYA HITKÖZSÉG 

§OKAT IGÉPŐ SZÍNI-
ELŐADÁSA 

Most vasárnap november 12-
én, tijonnan díszített stage-n ját-
szák le hitközségünk N. Belle 
Vista Ave.-i iskolájukban a "Ma
gyarországi hazalátogatók" és 
"A falu legénye" cimü darabokat 
a következő szereplők: Az első
ben Molnár Ferenc adja az ame-. 
rikai magyar szerepét, ennek fe
lesége szerepét Kalóczky Regi
na. Eladó leányuk Jurista Mar
git. nagy iskolás fiaik Kalóczky 
János és Dudái József, kik vala
mennyien Magyarosrzágba men
nek, a nagymama meglátogatásá
ra akinek szerepét Valu Mar^ 
git játsza. A nagymama otthon 
levő már családos fia a felesé
gével Jurista Bertinek és Dróz-
dik Marynek jutott, nagy sze
retettel fogadják1 amerikai test
vérüket családjával együtt. Az 
otthoni testvér családban levő 
eladó leány szerepét Ortó Róza, 
a nagy iskolás fiuk szerepét Szé
kely, Károly és Kalóczky István 
játszák. Az amerikai Miss, aki 
annyira lenézte Amerikában ma
gyar fajtáját, hogy még udvara-
lónak sem kellett neki magyar 
legény, otthon, rokonai körében 
annyira megszerette Magyaror
szágot és annakr> népét, hogy 
Magyarországon "merit férjhez és 
pedig egy időben áz otthon el
adó lány rokonnal. Az ő vőle
génye szerepét Bakos Ferenc, 'a 
rokonáét pedig Kalóczky Dániel 
adja elő. Amikor a Miss apja 
hallja leányától, hogy mennyire 
megszerette a 'lÁagyart, hogv 
menyasszonya is lett egy otthoni 
magyar legénynél^ elhatározza,' 
hogy elad mindent Aftierikában 
és Magyarországén fög cini 
Sgész családjával, mert a nagy 
világon kivül nincs boldogság 
számára. A násznagy szerepét 
Mokri Ferenc, a drótos szerepét: 
Illés István, a medvetáncoltatóét 
Balaskó, a kis medve szerepét' 
Kiss István, kíváncsi falusi gye
rekek szerepét B&dolai István. 
Székely -József, Kalóczky Ferenc. 
Jíodola' Mary, Bakos Jolán és 
I^rózdik Irén ját szák. ezeken ki-
yül a lakódalomban mint kis 
koszorús lányok szerepét 12 fe
hérruhás és magyar kosztümös 
leányka tölti be, akik magvai 
énekeket dalolnak • és táncolnak 
a színpadon. A darabhoz tarto
zik, hogy az egész közönség a 
"Szózat"-ot fogja éne kelői. 

Amilyen" könnyekig megiható 
az első darab, ép olyan könnye
kig kacagtató "A Falu legénye" 
cimü bohózat, amelyben Molnár 
Ferenc férjes bakter szerepet ját-
Szik és a menyecskék egymást 
verik meg érté. a|<i kitűnően 
tudja becsapni egyiket is. mási
kat is, harmadikat ís, mig vég
re a felesége a sütő teknőt hagy
ja ott gyanakvásában és végre 
kisül, hogy férje ura. aki azt 
hazudta neki. hogy az istállóban 
kell aludnia, mert a tehén ellésr 
előtt van, elcsavargott a faluban 
és egy házban találja meg. a' 
hol két asszony egymást veri a' 
falu legényéért, a harmadik meg 
érte üzent épen mikor Vica. a 
feleség odaérkezett* Vica sze
repét Örtó Róza. a másik két 
asszony szerepét Jurista Margit 
és Kalóczky R. játszák. 

Maga a közlemény csak hal
vány képét adhatja a darabok 
kitűnőségének, azt lá^ni kell. 
Aki eljöní nemcsak látni fogja 
a remek s-zinműveket. h&riém 
élvezni is. Senki se mulassza el 
a kedvező alkalmat. Közlemé
nyünk egyszersmint szíves meg
hívás is. legyenek hát a Magya
rok Nagyasszonya hitközség ven
dégei a youngstowni ..magyar 
testvérek vasárnap este, amikor 
pont 8 órakor kezdődik az elő
adás. 

Amennyiben a'" bairárkönyvek 
addig beérkeznek, azon az esten 
kisorsoljuk a Szerencky József 
ajándékait: a malacokat is. A 
Kuni Jánosné nyereményére, a 
mely szintén egy malac volt, Er
zsébet estén vár a szomorú sors. 
mikor koporsóba helyezik papri
kás alakjában az Erzsébetek meg 
tisztelői, kik a hitközség ven
dégei 4 lesznek egyúttal. 

A FARRELU DALKÖR SIKERES ESTÉLYE 
' A^arrefl-Shífl^^álHBf; pkjt/ 

hó 29-én tartottá ' bz idénv elsfo 
műsoros estélyét, amely ugy erc 

kölcsileg, mint anyagilag jól si
került. Közönségünk az előadást 
igazán élvezte, és majdnem min
den számot megismételtette sze
replőinkkel. Ez bizonyitja az er
kölcsi sikert, ez Serkent bennün
ket arra, hogy a jövőben még fia-
gyobb, fényesebb programot 
nyujtsunk azoknak, akik pártol
nak bennünket, ¥ előadásainkon 
megjelennek. Az estély első szá
mát a "Fél dalárok indulóra" 
cimü éneket' a Dalkör adta le. 
Wengras Joláfika (Akronból) 
"a tót atyafit", imitálta nagyon 
ügyesen. Durüttya Erzsébet és 
Fülöp Sándor diíettjé nagy tet
szést keltett, afciket Biró Mar
git ' kísért zongorán. Székely 
Andor hégedtin; Komlós Andor 
"A "víg Özvegy" egyvelegét ját
szotta hegedűn-- Hétty I zabeí 
zongorán kisérte.' Bencle Ilus Ak-
ronból, magyar népdalokat éne
kelt, megérdemelve azt a tapsvi
hart, amiyel közönségünk hono
rál tá. . "" • 

Werner" Ede fóegedft solójá kö
vetkezett, Biró Margit zongorán 
kisérte. Csapó Kálmán magyar 
népdalt énékelt, , Székely Andor 
zongorán kísérté.. Most Sebőm 
tánctanárnő 3 tanítványa követ
kezett, akik táncoltak, énekeitek 
és akrobata mutatványokat pro
dukáltak nagyon ügyesen. A leg
kisebb 3 éves. a legnagyobb 0 

éves. Ugy a tanárnő, mint a 
kis tanítványok a legnagyobb 
elismerést érdemlik. Duruttya 
Ede megmutatta, h'ögv nem csak 
a kanári madár 'tud szépen fü
tyülni. ö még jobban. Bátyja 

Jfánbs; kisérté'hé^ed^fí. Estt kö
vette egy ötös leány csapat: 
Duruttya Margit és Erzsébet, 
Komlós Irén, Fülöp Ella, Varga 
Erzsébet és -Szakács Etel, akik 
a "Varázskeringő" egy számát 
énekelték és táncolták. A dalkör 
énekelte el ezután a "Toborzó" 
cimü dalt. > 

Rövid szünet^ fliÉán Móricz 
Zsigmond egy felvonásos tré
fája következett. Cime: "A Tej." 
A szereplők Wernef Ede, Mari-
noff Márton, Fülöp Sándor, Var
ga Lajos, Duruttya Margit és 
Fülöp Ella voltak, akik nagyon 
szép összjátékot produkáltak. Ez 
után kezdetét vette a tánc. Ki
tűnő hangulat volt az egész 
vendégsereg között és mindenki 
megelégedetten távozott egy 
szép est. emlékét vivén magával. 

Ez uton mondunk köszönetet 
mindenkinek, aki segített ezen 
estélyt sikerre vinni Első sor-
bai) szereplőinknek, mert igazán 
sokat fáradtak. . Azoknak, akik 
az estén szervíroztak. Maritioff 
Teodorné. és Kojev Péternének, 
akik a ruhákat készítették telje
sen díjtalanul. Bende Ilus, 
Wengrus Jolán és k. szüleiknek, 
akik Akronból lefáradtak telje
sen díjtalanul, hogy elősegítse
nek a sikerben. Appel Aladárnak, 
aki a szereplőket mutatta be. 
Végül a közönségnek abban a 
reményben, hogy a jövőben is 
eljönnek előadásainkra. Mi a ma
gunk részéről annyit ' mondunk, 
nem csalatkoznak bennünk, mert 
akik a haladást tűzték maguk elé. 
azok csak szépet és jót mutat
hatnak a 

RÉMES TŰZHALÁL 
Egy artya és öt gyermeke s 
lángok áldozata.— Vigyáz

ni kell a tüzffyujtásnál 

Borzalmas tragédia színhelye 
volt Pete János, magyarországi 
származású munkás otthona a 
McDonaldhoz vezető úton szer
dán hajnalban. # 

Peténé tüzet akart gyújtani 
és hogy hamarabb lángot fogjon 
a fa, a már meggyújtott tűzre 
olajat akart önteni. Az olajos 
kanna felrobbant és pillaiiatok 
alatt nemcsak a? asszony, ha-

nem az egesz naz, áme!y 
legtöbben még altttfták, Ián] 
borult. , $ 

Pete hiába akarta gyermekeit ] 
menteni, ez csak egy hat éves " 
fiával sikerült. A többi öt benn 
égett a házban és Peténé a -'•.A 
youngstowni városi kórházban 
néhány óra múlva meghall Pete • 
a mentés közben súlyos égési 
sebeket szenvedett 

A gyermekek, akik»a tűzhalál 
áldozatai lettek: Viktona: hét 
éves, Dániel 4 éves, György 
3 éves, József 2 éves, Dávid egy 
éves. Ifj. Pete János, akit, apja. 
megmentett, hat éves. 

A szerencsétlen apa jráftt óri
ási a részvét. 

Hirdessen Lapunkban 

KomlSs Andór. 

, A BAPTISTA EGYHÁZ 
•ri- 'HÍREI j 
, . •. , tv f - j; 

^ Uj Missió-megnyitási Qiinepély. 
örömmel tudatjuk kedves honfi
társainkkal, hogy a Magyáü Bap-
ista Hitközség! égf uj Missió's 

helyiséget nyít mfeg 'ünnepélye
sen móst vásárnap, e íió 12-én 
délután 2 órai kezdettel. Ezen 
negnyitási ünnepélyre szeretet

tel hívunk és fogadunk mindén 
íonfitarsat valláskülönbség nél
kül. '' * 

Az uj Missió helyiségünk: 
McGuffey és Lansdowe utca sar
kán levő nagy téglaépületben 
van. £zen Missió helyiségbén az 
Istennek tiszta evangéliumát fog 
juk hirdetni kétszer egy héten. 
Vasárnap délután 2 órától 3:30-
ig és pénteken este 7:30-től 9-ig. 
Tampbellben az istentíáEtfclet á 
régi szokás szerint lesz tartva. 
Vasárnap délelőtt 9:30-tól 12-ig. 
Vasárnap este ptídig 7:30-tól 
9:30-ig. Szerdán este imaóra 
7:30-kor. Mindezen felsorolt idő
ben tartandó nyilvános' istentiszt 
teléteinkre mindenkit szeretettel 
fogadunk. ' 

Rev. S. BeüUn, 
v '.-Ifastol^; • 

* ; " :oV ' —1— 
KI A LEGÖREGEBB* 

AMERIKÁS YOUNGSTOWN 
ÉS KÖRNYÉKÉN? 

LATOGASSON EL 
AZ ÚJONNAN MEGNYÍLT 

MAGYAR BÚTORÜZLETBE. 

Az október 26-iki lapszámban! 
nár jelentettük, hogy az öreg 
Amerikás Magyarok Youngstown 
Környéki Családja 228 főből áll. 

Most az ujabban jelentkezett 
Kántor Péterné 29 és Molnár N. 
István 65 év óta Amerikában 
tartózkodókkal 230-ra, ^|^^pró-
Jott tagjaink száma. , 

Az Amerikában töltött évek 
számával eddig Molnár vezet, ki 
fogja tudni őt felülmúlni, vagyis 
lepipálni* ,.. t ^ 

; v Ress József, 
1 Íródeák. 

A magyarok által jól ismert 
FRANK ZIEGLER, ki a H. L. 
C/THN ^CO.-nál 18 évig volt al
kalmazva, mint elárusító, most 
a Warner szinházzal szemben. 
WEST FEDERAL STREET
EN 263 szám alatt a saját ré
szére uj butorüzlétet nyitott 
! ZIEGLER ÉS MONHEri 

FURNITURE CO. ^ ; 

név alatt. Azt hisszük, neffl-fcetf, 
hogy a magyarságnak részletezd 
zük, hogy Mr. Ziegler kicsoda, 
ügy is tudják, hisz elég sokáig 
szolgálta a magyarságot' becsü
lettel és tisztességgel és ugyan 
ugy fogja a jövőben is artnagyar 
közönséget kiszolgálni. 

Most, hogy beérkezett a sok 
szép és jó bútor, adózunk neki 
annyival, hogy látogassuk meg 
és kívánjunk neki sok szerencsét 
az uj vállalkozáshoz. Megérdem
li*, hogy pártoljuk. 

Felhívjuk a közönség, figyel
mét a túloldali hirdetésre. Mi 
sem .kívánhatunk Mr. Zieglertiek 
egyebet, mint nagyon sok szeren
eset az uj. vállalkozásához. 

. . „ .Hi O 

ÁLARCOS BÁL NOV. ll-ÉN 

A farrelli Róm. Kath. Nőegy
let most szombaton este a Me-
nerchor Hall-ban fél 8 órai kez* 
dettel nagy álarcos bált rendez, 
amelyre nagy az előkészület a 
közönség közt, mert a zenét Du-
rutya híres zenekara szolgáltat
ja. No meg valahogy kiszivár
gott az a hír. hogy tán ez alka
lommal a szokottnál értékesebb 
tárgyat ,nyer a legszebb és leg-
csunyább álarcos. Ha tehát egy 
kellemes estét akarunk élvezni, 
erre használjuk fel a fent emlí
tett helyet és dátumot. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Alulírottak hálás köszönetünket fejezzük ki mindazon ro

konoknak, barátoknak, hittestvéreknek és tisztviselő társak
nak, valamint Nt. Borsy-Kerekes György esperes urnák, akik 
huszonötödik házassági évfordulónk alkalmával rendezett sze
rény estélyünkön megjelenni szívesek voltak s azt megjelené
sükkel számunkra feledhetetlenné tették. Nagyon jél tud$ttk 
azt, hogy ebben a gyarló világban milyen ritka az igazi birátt 
szeretet s csak annál jobban esett nekünk, hogy ezüstlakodal
munk ennek a ritka baráti szeretetnek jegyében folyhatott le. 
Áldja meg a Mindenható mindazokat, akik nekünk ezt a 
vartalan örömet szerezték. 

Ismételt köszönettelí 
KÁNTOR PÉTER ÉS NEJEI 
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KEZDŐDIK ' 
VASÁRNAP 
NOV. 11-ÉN PALACE 

MAE VEST 
9*hk> angrf 

Just a Story About 
1 Girl who Lost Her 
Reputation . . . and 
Never Missed IV1 «. 

with 
CARY GRANT 
A Paramount Picfutm 

VAUDEVILLE I I ÉS ÖT 
I FELVONÁS 

^  A Z  A  G É P .  M E L Y  .  
A  M  A T T A G  N  E  V E  L L  *> >3 

H Í R E S S É  T E T T E  
V 
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A G. KATH. IFJÚSÁGI KÖR 
^ TÁNCMULATSÁGA 

Nagy sikerűnek ígérkezik most 
szombaton este a Görög Katholi-
kus Ifjúsági Kör tagjai által ren-

Sziníelőadás után tánc regge
lig külön belépti jegy nélkül. Az 
előadásra azonban meg kell vál
tani a ticketet. ha utána is jön 
az, aki táncolni akar. 

dezendő Győzelmi Táncestély. A 
kör vézetői ezen alkalommai a 
W. S. Magyar Otthon tágas ter
meit szerezték meg és Orosz 
Ferenc rádió zenekarát szerződ* 
tette le. hogy minden táncked
velő megelégedését kiérdemelje 
A tánc 8 órakor kezdődik és éj
félig tart. Ha egy kellemesen 
eltöltött estét kíván, ugy jelen
jen meg ezen a táncmulatsá
gon. 

A Z  A  G É P .  H É  L Y  E  T  
R É G E N  K Í V Á N  

S A J Á T  M A G Á N A K  

E G Y  É L E T E N  Á T  T A R T Ó  
A L U M I N I U M  M O S Ó G É P  

A ZELŐtT $165.00 .. 
/:'-V ' ' 

BY FAR 
TIE FI KÉST WASHER 

f IVEI IBIIT ;  

Y0UN0ST0WN 
^ .'102 WICX A1 

• u^róbárja ki, hogy miért vásárod 
<Jv|j|k ezt a Maytag gépet milltó-

(,i jtámra. Próbálja kl a Maytagot 
hteában. Használja etfy 

fejteti mosáshoz. Próbálja kl 
minden oldaláréi... £• ha nem 

gyorsabban, ha nem mos 
* finomabban, ha nem mos töke-
:|vtesebben, ha nem bizonyitje 

a legjobbnak, amit 8n 
: Valaha ft látott, NE TARTSA 
v|4EG. A próba semmibe eem 
ikerül. Szóljon be vagy tslefo* 

•^|*ljon ingyenes bemetstáeiirt.. 

^THE MAYTAG COMFANT 
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