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nag>><^«*g gyűlése. ' Hangverseny a sssMNtfiai foglyok javára. 
YOUNGSTOWN, O. 1920 FEBRUÁR 19. 

Szegedi levelek. 
dán nagykövetség hivatalosan értesítette a Nagy bizottságot, 

hogy a 2000 dolláros gyűjt ést átvette és hogy e2t az össze
get a szibériai magyar hadif oglyok között kiosztotta. Az 
Amerikai Magyar Szövetség értékés munkája. Sebők Gábor 
átszolgáltatta a református b anketten befolyt gyűjtést. 

• hétfői hangverseny a legnagyobb sikifáigyében zajlott le. A jegyekből körülbelül' Mit irnak Schwarc Lajosnak a magyar alföld legnagyobb városából. 
$3£§B folyt be A közönség nagyon meg volt elé- j 

A Nagybizottság e hó 14-én, 
Szmnbatop este a Kossuth Körben 
gyűlést tartott, a melyen a kö
vetkező testületek voltak képvi
selve: . --

Szent István egylet: Habodász 
Gusztáv, Balaskó György, Ozene 
Gábor és Horváth Tstván. V 

Verhovay egylfet: Turner Jé-> 
zsem és Iloffer András. 

Református férfi bs. egylet: 
Sebők Gábor, j ; 

Öreg egylet: Menyliéffr János. 
Kossuth Kör: Neményi Miklós. 
A pártoló tagok közül: Bucky 

Károly. 
Az Amerika? Magyar Szövetsé

get dr. Pessenlehner Antal titkár, 
,a sajtót pedig Mihók Sándor kép

viselte. 1 

Habodász Gusztáv üdvözölte a 
megjelenteket, majd Mihók Sán
dor felolvasta a mult ülés jegy. alaphoz csatolta 
zőkönyvét, a melyet elfogadtak. 

Neményi Miklós titkár felol
vasta a "Washingtonban székelő 
dán nagykövetség levelét, amely 
a szibériai magyar hadi foglyok 
ügyével foglalkozik, s a melyben 
elismeri, hogy a Nagybizottság 
által gyűjtött 2000 dollárt átvette 
és hagy ezen összeget a Yladivosz-
tokban székelő dán alkonzulátus 
utjján kiosztatta. * 

A szóbanforgó levelet ugy ere-j^. 

tudatni fogja az amerikai rim-
gyarságot. 

Sebők Gábor, a református egy
ház pénztárnoka számolt be ez* 

$300; a felülfizetésekből pedig $í 
gedve. A rendezőség elismerésre ntéltó munkát fejtett ki. A művészi szir>vona-
ion álló program mindenkinek tetsafttt^-

E hó 16-án, hétfőn este zajlott 
le a nagyszabású hangverseny, a 
melyet a Youngstowni Magyar 
Egyletek és Egyházak Xagvbizott-

után a Gerendav László lelkész js.a£ft  rendezett a 
beiktatási ünnepélye alkalmából !siu-vl,' i l l í i  »•«'•* !>•<«. foplyok *> 
befolyt gyűjtés eredményéről 

Szibériában 

Jelentette azt is, hogy a lapok 
már közölték az adakozók névso
rát, valamint azokét is, a kik az 

vára. 
Daeára a roppant kellemetlen 

éjj csikorgó hideg időnek, mégis 
igen szép számú közönség jött 

Az ünnepi befcíjéd foglalta le ajfogástalan 'hanghordozása és 
következő muw^resániot. -Geren- j ügyes színpadi mozgása mindenkit 
day László tolt Sp ünnepi szónok, méglepett. Szinte lélegzet vissza-

i akinek ez v*>lt rfif elv*") fellépése a fojtva hallgatlak a kis szereplők 
nyilvánosság eléljt és mindjárt j minden egyes szavát és bftony* 
hozzátehetjük af.j^ is. hogv ez a j igen sokan voltak a teremben, a 
bemutai kossás a. legnagyobb siker-1 kik hangosan sirtak a megkapó 
rel járt. /U»r«day. nagyszerű és megindító poémák ntán. Kii-
nagyszerii ty.óntf^ aki tud a szi- lörtös elismerés illeti Herzi Jolán
vekre hatrtf és ^meggyőződés és 

iktatási ünnepély után — mim | össze a Kossuth Körbe, bár sokan 
a református egyház tagjai —| voltak azok is, akik jegyeiket elő
adakoztak erre a célra. \ re megvették, de a csúnya időjá-

Befolyt összesen 402 dollár, a | rás fo,ytán nem jöttek el. A helv-
mely összeg a következőképen ; <>así youngstowni^ magyar-
r>szlik meg: i ságon kivül igen szép számban 
Az íhezS Kverrickoknek *224.501volt  ké!»'i*clv,. Niles. 0., Akron, 
A szibériai Wlvoknak .. S^Ol0' Sh,"ron P»- "»• 
A Szövetségnek . .. 88.00 ! ft-v"rsa!f1' sí if  Cleveland id képvi-

Sebők ezen öSHEeKeket íta.Ha ! splve, v^,f  P<>trás ^ 
a Xagrybizottsáfrnak, amely a „j. i «*melyebem aki a Clevelandi Se-
bériai foglyok pénzét a szibériai 

deti angol nyelven, mint pedig hü 
magyar fordításban lapunk stáa 
helyén közöljük. 

Xeményi Miklós ezután hivata-
' t losan is bejelenti, hogy Horváth 

Az /hező gyer
mekeknek befolyt pénzt Mihók 
Súmhyné, a Szövetség javára be
folyt adományt dr. Pessenlehner ; Géressy 
titkár vétte át. A befolyt össze
gekről szóló hivatalos nyugtát a 
fenti testületek pénztárosai e hét 
folyamán a református magyar 
egyházhoz juttatják, s* igv min
denki meggyőződhetik, hogy a be
folyt adományok rendeltetési he
lyükre jutottak, v 

Habodász Gusztáv elnök jelen
ít ogy beszélt a helvbeli War 

gély bizottság titkára. 

Kilenc óra lehetett, amikor Ba
laskó György, a Xagybizottság 
egyik alelnöke, a betegeskedő 

Sándor ,hélvett lelkes 

igazság szairaivá'í' éri el a Hatást, 
amely ez alkalommal szűnni nem 
akaró tiipso-kbaM nyilvánult meg. 

kát, a ki a betegen fekvő Geren
dav Babyka helyett egy nappal 
ezelőtt tanulta be nehéz szerepét 
és kijár a legnagyobb dicséret 

Szokatlanul ni$eg és őszinte si-j Gerenday 'Lacikának is, akinek 

Szeged, a magyar gabonakereskedők központja, a leggaz
dagabb magyar vidék fővárosa, éhezik.—Segítséget 

kérnek. 

Szeged, 1919 dee. 20. rikai katonák felügyelete alatt 
Levelemet nem is tudom, hogy j külön vonatokon hozzák ide. Kn-

kezdjem. Ha helyzetünket leirnijnek értelme a következő: ha ame-
akarnám. nem levél, hanem regény | rikai élelmicikkeket és árukat 
lenne belőle. Mi hál Istennek, a hoznának és azt. dollárban itt ki 
mi elég nagy sző, egészségben va
gyunk. De. ml egy oly kéréssel 

kellene fizetnünk, a korona ér
téktelensége folytán oly maga* 

fordulunk hozzátok mindnyája-;  volna az ára, hogv nem is lehet 
tökhöz, hogy most, a legválságo
sabb, nehéz helyzetben segítsetek 
rajtunk, ami módotokban van. 
alioz képest. Amit Józsi a mel
lékelt levélben ir Amerikából mily 
módon élelmiszert és más egyebet 

; küldeni, azt hiszem, nektek is tu-
kere volt Silnav Ferencnek, ki j eKiml,i» valóban i)r»»lt. .lomástok van róla. Józsi már irt 
jMihók Sátítlor , /ongorakisérete 
mellett szavalta fi Kis Menyhért 
pompás köMemei.^ét*, Erdély felé 
A fiatal, inüvénzi hajlamokkal 
felruházott Szereplőnek szintén ez 
volt az els#„ nyilvános bemutatko
zása, amely á wgnagyobb siker 
jegyében járt/ Jk tapsból és elis
merésből 
tott neki 

hogv a fiúcska művészi allűrökkel ! 
vau fneáldva. A betanítás nehéz 
munkáját Gerendav Lászlóné vé
gezte dicsérendő tudással és tü
relemmel. 

Az egyes szereplők beszédének 
hatása alatt többen mentek a 
a--Benczúr Dezsőné álta*! adomá

neked egy levelet, Teréznek két 
lev-elet,, de válasz még nem jött, 
Teréznek ajánlott levelet irt. 
Szegényképpen egy falat kenyér 
se volt a háznál, midőn irta, nlert 
nagy nehezen sikerült .'J kiló ke
nyeret 54 koronáért szerezni. Ha 
ez elfogy, ki tudja, mikor lesz 

bőségesen kiju- | nvaikat Ilabodász Gusztávnak, « ' Xapókig burgonvával, 
, ; l„. • |k; H P''n^'";''»k nelléí és felebV í  í l i i l lk az is fagyos. A termőfiil-

Miisoron|iv^,^.szá«baif Jépctt munkáját végezte. Mikor deket szerbek és románok tartják 
szavak keretében méfmvitotta az| pz">,a1 sfh"'":,:•» ,K«»nth | Mihnk Sámb'i- felolvasta az. ada-, mP)l!K^nvl,; Semmi élelmiszert 
ünnepélyt, amelvnek bevezetése-j kiir  n^á^r»e,e% m^laki- i k«««k névsorát, újból meuinclnlt 
képen elénekelték a ma(rvar|,ott  ém'kkara Bkbinszky András ] adakozasok arja es vesosszejj-
Hvmmrat. Kzután Balaskó be- -™'' református, tanító vezetése i1'™ dollárt eredmenyezett. 
mutatta Mihók Sándort, mint az alatt. A lérfi éneke igen'K}lluv- ir/- összeghez számitjuk azt 

szi tudással. -A felzúgó tapsokra 

riiest bizottság ogyik vezető tag
iával, aki tudatta vele. hogy a 
magyarság a közel jövőben ado
mányt fog kapni, j^^ar ChesttőlJ pfa<tóst »s  játszott, amely után fi-

Miíiók Sándor átadta ezután j véré\ el Friedman' Emillel a Bag-
Oávid, a Szent Tstván egylet el-^Hoffer pénztárosnak; az általa Uladi Kalifa nehéz áriáját játszot-
nöke, a Xagybizottság egyik leg-; legújabban gyűjtött 26 dollár 50 jták el  hegedűn és zongorán. A 
lelkesebb tagja meghalt. Tekin- j centet, mely pénzzel együtt most !  Friedman Emil hegedüjáté-
tettel arra a tiszteletre és becsű-j 189 dollár 50 centet tesz ki a j ka meglepte a közönséget, amely 
lésre, a melylyel a megboldogul- Xagybízotság kezelésében levő í nem győzött betelni a preciz já-

estélv eonferencierjét, aki az|m^,eP,(> »' köí in^t. Szépen j» - 4 dollar es .,0 centet is, mely 
egyes szereplőket és a műsor szA-1 ̂  ÍA "sszhunftg! 1 adták elő a • I-ctczur Oytdane altal adoma 
mokat mutatta be a közönséfrnek. i "Ki,»rmn fészkelő karom'' eimü j ".vozott parna kisors,)lasal)ol jött 

A Ifiiisor első számát Friedman !n,flab,ls  m^a:yar "}alt. Az énekes- bf. ugy, hojty a folnlfizetesek veR 
Mártnska fo<rlalta le, aki a Walse I sek- "k'kn# jövőt jó 
Cbromaticot játszotta csodálatos ! s°lunk, a 

tökélvlyel és határozottan miivé- ^'dnár Mihály, 
tkezök voltak: 
éli Ferenc, Be-
mujry Tstván, 

tat övezték, azt ajánlja, hogy a 
Xagybizottság fejezze ki részvétét 
özv. Horváth Dávidnénak s azt 

szibériai pénzalap. 
A szibériai foglyok javára ren

dezendő hangversenyről a bizott-

tékkal és igy persze 
sem maradhatott 
a taps, hogv sem 

niczky József, 
Xehry Gábor, J 
Géressy József 

Xagy érdekl'idés és szokatlan 
figyelem közepette ült le a pompás 
koncert zongorához Gerenday 
Lászlóm', aki a "Bűvös vadász" 
áriáját énekelte el csodálatos tisz-

összege dollár és' 20 centet 
tesz ki. A beléptijegyekből, a ru
határból és lunch tieketekből be-

neuí engednek behozni. Xeni 
ajándékba kérem, csak kölcsön, 

ne megfizetni, egy dollár ugyani* 
itt 140 korona. így -azonban a 
befizetett összeg erejéig adnak ki 
árut, tehát dollárt kapnak érte, 
Magyarországnak pedig nem, kell 
kiadni koronákat, melyek a kül
földön ma már majdnem teljesen 
értéktelenek. Hogy mily nagy 
segitség ez, legjobban mi sem bi
zonyítja, minthogy 200 dollár be
fizetéssel az egész rettenetes télre 
el volnánk látva. Ezen pénzek a 
lapok közlése szerint az "Ameri
can Relief Administration" irodái 
ban fizethetők be. 

Azt hiszem édesatyám kimerí
tően irt az itteni helyzetről, niely-
n- ik következménye az lesz, hogy 
nagyon sokan ki fognak vándo
rolni. Én is szorgalmasan tanu
lok angolul és ha nem lehet ki
menni Amerikába, ugy egy itteni 

> t-* i 

tv 

nagyot 
deka lisztnek nem vagyunk birto
kában. A mint hallom, az első 
küldemény január végén megér
kezik Amerikából. Ha abból kap-

jött összege^ * .Xaj íybizottsá?ih|ltnéki hAt ,,zt j ,,,het 

mig a helyzet változik. Beszélj | csoporttal kimegyek Ausztrállá 
Terézzel és a többiekkel. Xe kés- S^a» a'10l ftz angol kormány támo 
setek. ijinden perc, amivel ha
marább jön a segitség, rendkívül 

segíthet rajtunk. Egy 

gatá&ávpl egy farmot létesítünk. 

NAGYBÍZOTTSÁOI GYŰLÉS 

A Nagybizottság e hó 21-én, szom
baton este 8 órai kezdettel fontos 

gyűlést tar£. r 

A 

a 4 
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most szombaton ínéjjTartandó ír^.i u-ínn, mert bajszintén akacam] "Kírjük a NagybtzűTtság o«í-
u foo-ja TTabodás:: Oiisz^V W | ment^sieíl' Sj®y®KvetlMi jelen-

számolni. 
Elismeréssel és di<»sérettel kell 

jenek meg az e hó 21-én, azaz Betek mejjr. Xem tudom, van-e 
ludomástokamaiiyarorszáíriliely-j®081 *somb»t  este 8 órakor *•* 

meíremlékeznünk a rendező-bizott j zetről," Naponta óriásibbak lesz-'dödö 87ülésünkre, a melyet » 
sá(r munkájáról, mert ez tette le-1 nrk „x árak ís az ilvon ,-ri4si árgk !Kossuth Körben tartavuk mej. 
betővé, hoíry a siker nem maradi mellett is teljesen lehetetlen besw ! Tárgysoroiat: 

j l. Elnöki megnyitó 
jegyzőkönyvé-

irsze az ismétlés ta hanganvaggali Művészi tudás- ^ bizotts^ tagjai. Horváth ^ rexni. Hogv némileg fogalmatok;*" megnyitó.^ « 
el. Annyi volt sal * tökélyl.v. l hozta ki a lesme- TK,Va":,1,[,'1"",asz Guszhn/ X™e" iefryen róla, az áfak a következők:; f- A mult die. jegysoko 

szeri, sem száma. I hezebb banjroliat- és a közönség ; 1 * 'om^-v Ist\an, tl\ fílrlnnszer: 1 bizott liba 4—50!) íe ? vasasa-
r  ~  t  D n n / i t . i i i  n Á u  - i  c * . . . . . i  '  .  i t i i .  *i _  i  * >  t u . M A A I Á A .  m  ^2 ^  

jegyzőkönyvi kivonat utján hozza I sag nevében Mihók Sándor tett 
tudomására. Az indítványt égy- j kimerítő jelentést, amelyet he

lyeslő tudomásul vettek. 
Elnök bejelenti, hogy a Xagy-

hangulag elfogadták . 
Dr. Pessenlehner Antal, az Ame

rikai Magyar Szövetség titkárja 
számolt be ezután a szibériai fog
lyokkal kapcsolatos sokoldalú te
vékenységéről. őszinte és meleg 
elismeréssel adózott a Washing
tonban székelő dán nagykövetség
nek, amely eddig is-megfizetheteN 

.len szolgálatokat tett a foglyok 
ügyében. Részletesen ismertette 
dr. F. P. Keppel helyettes had
ügyi államtitkárnak és az Ameri
kai Veres Kereszt igazgatójának' 
az Összes amerikai magyar lapok

bizottság legközelebbi gyűlése e  

hö 22-én, vasárnap les/. 
Más tárgy nem lévén/elnök a 

gyűlést bezárja. 

ELÍTÉLT MAGYAR FIU 

A Mahoning megyei törvény
szék előtt játszódott le a mult 
héten az utolsó felvonása annak 
a szerelmi drámának, amelynek a 
nyáron Bella Tmre magyar le
gény és Fülöp Róza voltak a hő
sei. Bella ugyanis, amikor a le-ban közölt levelét, amelv szerint í 

4 millió dollárra volna ' sziikséfr, | •*" «k«rt wl<> mepszökni. a 
'hojty a Kelet Szibériában levő >m,kor ,sí !."1<'1 Bellához 

' 0 
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20,000 magyar hadifoglyot Ame
rikán keresztül haza szállítsák, 
azt is, hogy ezzel a kérdéssel kap
csolatban a Szövetség a közel jö
vőben nagyszabású mozgalmat 
kezdeményez. 

""A tárgyhó* Koffer András. 
Horváth Tstván és Mihók Sándor 
szóltak, a kik elismeréssel adóz

lak dr. Pessenlehner tevékeny 
munkája iránt és arra kérték öt, 
hogy igyekezzen megszerezni a 
szibériai magyar hadifoglyok név
sorát, mert ha az jykerül, akkor 
egész biztos, hogy majdnem min
denki egy-egy rokonát fedezi fel 
a névsorban és szivesebben fog 
áldozni a foglyok hazaszálitásr 
költségeire. Horváth Tstván azt is 
ajánlotta, hogy a Szövetség hívjon 
össze mielőbb egy gyűlést, a mely
re az összes egyleti és egyházi 
vezetőket hivja meg, hopry azután 
ezen a gyűlésen az együttműkö
dés munkáját elintézhessék. A 
Szövetség titkára tudatta, hofcy 
mindkét kérd&bsa megtette * 
szükséges lépéseket h %z eredmény 
rő\ — hirvétel után — 'azonnal 

- / - -

való férjhezmenetelét, négyszer 
rálőtt a szép Rózára. A Fülöp le
ány hosszabb ideig volt a kórház
ban. de szerencsésen felgyógyult 
sebeiből. Gyilkossági kisérlétben 
találták bűnösnek Bella Tmrét, a 
^it Anderson b?ró bizonytalan 
időre a Mansfield mellett fekvő 
javítóintézetbe küldött.. Bel{la, 
akit csendes, derék fiúnak ismer
nek, valószínűleg 10 hónap múlva 
kiszabadul, de legalább ennyi 
időt kell töltenie a javítóintézet
ben Meggondolatlan tettéért. 

ya gy 
közepette, a szükséges magyará
zatok megadása mellett. Roppant 
tetszett Gyóni Géza, a Szibériában 
tragikus módon meghalt hires 

elsőrendű mestere. Gerendayné 
kiváló nagy nyeresége a youngs-
towni magyarságnak, amely bi
zonyára élénk figyelemmel fogja 

Oabor, Iloffer András, ,fj. Hoffer i ^ cip. g_700 kor(ma 

András. Vajdovtcs István, Turner:, ezer korona 
József. Czene Gábor. Darázs Fri- vászon méterje' 40-45 korona. 

Most képzelheted, hogy állunk. 
magyar költő gyönyörű verse, a j kisérni további szerepléseit is. 
melv megrázó erővel mutatta bei Télies mértekben lekötötte az i »> , » i ' ' u * i raeiitKHen jeKOToire az gaz(]a s/(.rt»p(í1)(.n Kber Fe 
a hadifo^l^ok nehez es borzalmas érdeklődést dr. Pessenlehner An-
lelki szenvedéseit. Neményit há
lás tapsokkal jutalmazta a lelkes 
közönség. 

]\Iost Mihók Sándoiné lépett a 
pódiumra és férjének zongora kí
sérete mellett egy magyar nótát 
énekelt, amelyet zajos tapsokkal 
akartak megujráztatni. Az ujrát 
azonban Gerendav Lászlőné és 
Vaskó Julia szojlgáltatták, akik' 
Csaikowszkv "Konyek" és Ru
binstein "Kis madaram'' cimü 
áriáját énekelték el kettősben, a 
mely nagyon tetszett a közönség
nek. Persze mind a három sze
replőnek bőven kijutott a tapsok
ból. 

talnak, az Amerikai Magyar Szö
vetség titkáránk előadása, mely
nek keretében levelekkel és hite
les okmányokkal bizonyította be, 
hogy a Szövetség mit tett a szi
bériai hadifoglyok érdekében. A 
nagy tetszést aratott előadást za
josan megtapsolták. / 

A műsor utolsó száma követke
zett ezután. Hat kis gyermek: 
Berzi Jolánka, Sebők Gizike, Kül
lő*' Margitka. Gerenday Lacika, 
Oláh Gyurika és Balogh Sanyika 
adták elő Gerenday László meg
kapó szépségű, pompás álomké
pét, "A magyar hazáért." A 
gyermekek szabatos előadása, ki-

gyes nagvbizottsági tagok támo
gattak sokoldalú munkájukban. 

A vidéki vendégeket látó házi 
renc és 

Omeisz Károly tettek érték^ 
szolgálatot. 

A szibériai hadifoglyok javára 
a következők adakoztak: 

Tóth Tstván, 620 Steel 
street, Youngstown, O. $S0_ 

Major Dezső farrelli róm. -
kath. plébános 25.— 

Loschitzer és Eng«»l, Youngs
town, O. 25.— 

Friedman József ügyvéd 
Youngstown, O. • 25.— 

Éber Ferenc, Youngstown, 
Ohio 25.— 

Hid a shy Emil, Girard, 0. 20.-—' 
Pa rágó József Akron,' O.. 10.— 
Gpaef Béla, Niles, O. 10;— 

( F o l v l a t á s  n  ( J - i k  o l d a l o n )  

3. Elszámolás a szibériai alapra 
rendezett hangversenyről. 

4. A március 15-iki ünnepély 
1 programmjá^ak előkészítése , él., 

megbeszélése. \ 
5. Egyéb felmerülő tárgyak é» 

indítványok. 
Az összes nagybizottsági tagok 

pontos megjelenését kéri 
Habodász Gusztáv, elnök. 
Neményi Miklós, titkár. 

HÁZASSÁG 

A háború óta nem vettünk semmit. 
Mindig azt vártuk, hogy olcsóbb 
lesz. és most oly magas árak van
nak! Ki vati zárva, valamit ven
nünk. 

Ti ped% ha a ̂ ^Őzsi által in | A ^pokba^ eskette Gerenday 
I an <na v pár 100 dollárt befizet- j x.ászló lelkész Körmös Lászlót és 
jnetek, sok mindennel eljennéiik | Menvhért. Máriát. Ugv a vőle-

; látva, inert itt a dollárnak óriási ; mjnt a 

j ara van.'. Rendkívül nagv sziik-
menyasszony igen 

derék tagjai a magyar fiatalság-
segünk.volna lisztre, továbbá cu-jüj,^ nagy népszerűségnek ör^-

• or. afe, íizs, vászon, kMiavász. 'veiidenek; Körmös az athléták 
| szefir, rohafélépé.. * tagja. Az esküvőnél mint tanuk 

Szilágyi Tmre és Menyhért János 
szerepeltek. 

NŐK EGYEN JOGA 

MUNKÁSOK MINT TÁRS
TULAJDONOSOK. 

lÁi & s1*. •ft. 

"Wakefieldből jön a-kir, hogy 
egy telep igazgatósága kidolgozott 
egy tervet, melv szerint a tiszta 
nyereség vagy veszteség egyen
lően lesz felosztva a gyártulajdo
nosok és a munkások közt. A 
gyártulajdonosok Winship, Bőit 
& Co. étt 12Ö0 munkásuk van. A 
terv a. jövöre nfeve ugy vájj ki-
dolgozva, hogy a munkások idő
vel átvehessék ég vezethessék a 
t.elépet. % 

<* f , - 4 

i Nézze meg THURY ILONA-t a 

UHANCBA 

Édesatyám, azt hiszem, min
denről irt inár és alaposan meg
ismertette magukat azzal a nyo
morúságos helyzettel, amellyel | 
tíi itt megküzdeni kénytelenek] McLeén szenátor azt javasolta 

"'agyunk. . / |a szenátíis bizottsága előtt, hogy 
Mintán Mesatvám nem ismeri laz «H»>«l>ivatalra pál.vázó n«k és' 

csészén azon amerikai élelmezési j f(:rfia,k •'észesüljenek ,efr.venlfi rt-
'l.vröl levelébeit említést '>', i l' i' ls', í in' 

vH 

22 V A S Á R N A P  
ESTE 8-KOR 

A KOSSUTH-KORBEN 

ikeiót? mely 
• esz, en bátorkodom azt részlete
sen leirni. A napokban a buda 
nesti amerikai misszió egy felhí
vást közölt azokhoz, alíJP'Wfr 
Ameriában hozzátartozóik v a n  

mik és ebben felhívja okét, hogv 
ott tartózkodó hozzátartozóikat 
kérjék meg egy bizonyos összeg
nek dollárokban yaló befizetésé
re. Ezen összegekről azután ide 
egy nyugtát küldenek, amelyre 
azután annak értékéig «z ameri
kai élelmiszerektből és égyéb -cik
kekből kiszolgáltatnak, öt vá
rosban és igy Szegeden is lesz egy 
ilyen raktér és ezek réSzéré Ame
rikából külön hajókon hoznak cik-

KÖLCSÖN AUSZTRIÁNAK 

04a*. titkár az Elnök nevében _1 f>, 
ismételten javasolta a Fehér Ház- j;f| 
ban, hogv a kongresszus adja s/% 

| meg Ausztriának, Armeniáiiak és r  , J?; 
| Lengyelo'rszágnak a 150,000,000 ^ 

J dollárnyi kölcsönt, hogy es$ álla-, 
j mok az ott bekövetkezhető anya- ^ 
gi és erkölcsi fejtelenségnek ele-
jét vehessék. 

aox a PAPmpftré 

- - ' íM 

^L. 4>»:* 

J yvj:Xj- -,i4-

A világon h háború óta 
Százalékkal több papírpénz 
csak 40 százalékkal több arany ,A 

keket és ezeket a kikötőkből ame-ivan, mint^^dporu előtt. ^ 

í T, •Min*' 
^ t *  1  ' *  ^  L ,  I ^ i ~ * « V 

. >V 
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