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A KRAJCÁR TRA0ÉD1ÁJÁI NAOYBIZOTTSÁOI GYŰLÉS 
(A Pesti Napló március 7-iki számából.) 

Állok a villamos perronján 
negyvened magammal. Amiut 
egyre jobban közeledünk a vég
állomáshoz, kiürül a kocsi és ma
gam maradok a kalauzzal. Egy
szerre megpillantok a rácsos pad
lón két krajcárt. Mondom a ka
lauznak : 

— Nézze csak. 
• — Mit? . . , 

, — Két krajcár van a földén » 
mutatom neki a pénzt. 
. — Hát osztán? — feleli a ka
lauz. — Csak nem tetszik tán gon 
dőlni, fy^gy lehajolok és felve
szem! 

Ez liiít a krajcár tragédiája. 
Valamikor néhány krajcárért ve
rekedtek az emberek és ma ott 
heverhet a földön, nincs, a ki fel
vegye. 

Szomorú sors. Azt hiszem 
mindnyájunk közül a krajcár csú
szott le legjobban a háború óta. 
Amikor még hat vagy hét kraj
cárért árukat lehetett kapni, ak
kor sáfár emberek eldugdosták a 
krajcárt, hogy üzérkedjeek vele. 
3Víost már ennek is vége,—a kraj
cár nyugdíjba ment, nincs rá szűk 
üég többé. * 

Mi kapni ma egy krajcárért? 
Semmit. És kettőért? Kétszer 
annyit. 

• 

Nem hagyott nyugodni a ka
lauz büszkesége, sajnáltam a sze
gény krajcárt, amely igy lezüllött 
és elhatároztam, hogv rehabilitá
lom öt. Összeállítottam egy kis 
listát a mai nemzedék számára. 
Emlékszem, hogy a boldogabb 

iH^lökben? amikor a krajcár is pénz 
Volt (sőt a közmondás szerint 
ebből lett a forint), mi mendent 
Jehetett kapni egy, kettő, három, 
négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc 
és tiz krajcárért. 

Én magam már alig emlékszem 
erre az időre, felkerestem hát 
öreg boltosokat, nyugalomba vo
nult. kereskedőket, akiktől meg
tudtam, hogy 

Égy krajcárért adtak: egy sta-
nicli selyemcukrot, nagy darab 
krumpli-cukrot, szentjános-kenye-
ret, édesfát (ki emlékszik rá?), 
irkát, noteszt, ceruzát, radirt, toll 
szárat, egy iv matricát, "két alu-
ininium-tollat, két gesztenyét, egy 
félliter pattogatott kukoricát, egy 
fcjstiüjságot.sót, borsot, gyömbért, 
keménymagot, fahajat, papfikát, 

* két skatulya- gyufát, limonádét, 
forgót, kalarábét, fagylaltot os
tyával (olasz utcai cukrászok), 
két dráma cigarettát, egy sport
cigarettát, vagy egy vastag jenid-
gét. 

Két krajcárért már egy zsem
lyét, rövidszivart, szultán-cigaret
tát, facsigíjit, citromot, narancsot, 
cseresznyét, egy egész dinnyét, 
egy liter szilvát, festéket pemzli-
vel, egy cső főtt kukoricát lehe
tett kapni, sőt a Barokaldi-cir-
kuszba is be lehetett — nézni "két 
vasért," igaz, hogy csak kivüi a 
kerítésen. 

Három krajcár nagy úr volt! 
Adtak érte egy pakli dohányt, 
}tét 
ívét 

£ hó 10-én, szombat este lesz a Kossuth) Körben. 

Felkérjük a Nagybizottság ösz- el, küldjék el a gyűjtött pénzt va-
szes tagjait, hogy e hó 10-én, azaz lamelyik ismerős által, mert az 
szombaton este 8 órakor jöjjenek elszámolással nem várakozhatunk 
el a Kossuth Körbe, a hol gyűlést tovább. 
tartunk, a melynek fontosabb tár- Az Amerikai Magyar Szövetség 
gyai a következők: . titkárja a gyűjtött pénzt a leg-

Beszámoló a washingtoni útról. I rövidebb időn belül továbbitani 
Beszámoló a szibériai gyűjtés-1 akarja Szibériába, a hol magyar 

ről. j véreink aggódó szívvel várják a 
Felkérjük mindazokat, a kik a J segítséget. 

1 egy deka sonkát, egy tojást, má
kot, diót, kókuszdiót, fanyelű 
bicskát, töpörtyűt, a patikában 
vaselint, angoltapaszt, a piacon 
egy kiló spenótot, egy kiló krump
lit. Háromért fel lehetett menni 
a siklón, sürgönyözni lehetett 
egy szót, helybeli levélre elég volt 
bélyegre és — tisztességes borra
való volt a kávéházban vagy a 
borbélynál. 

Négy krajcár az furcsa összeg gyűjtöttek, hogy okvetlen hozzák 
volt. Nem igen használták. Mert el  magukkal a kollektált pénzt, j a nag-ybizottság tagjai a késő éj-
vagy három krajcár volt valami, ho£y a végleges elszámolást meg- jeli órákig legyenek elfoglalva, 
vagy öt. De azért elég volt egy tarthassuk. Azok a nagybizott-
omnibusz-szakaszjegyre, egy Pes- tagok, a kik üzleti elfog-
ti Naplóra, egy pác virslire, vagy . laltságuk miatt nem jöhetnenek 
a cukrászdában 

szibériai magyar foglyok javára A gyűlés pontosan este 8 órakor 
kezdődik, mert nem akarjuk, hogy 

Tagtársi üdvözlettel 
Habod ász Gusztáv, 'elnök. 
Neményi Miklós, titkár. 

eg.V mignon - KÉT SZÍNIELŐADÁS 

Öt krajcár volt az ötös szivar 
(ma is öt, de korona) egy menet 
a ringspilen, két pár cipőfűző, ci
pőtisztítás az utcán, egy vcsokor 
virág (ibolya, szegfii, rózsa), 
egy pohár málnaszörp, ogv szál 
gyertya. Ezért telefonálni lehe
tett a trafikban és be lehetett men 
ni este a kapun. 

Ilat krajcárba került & villa
mos szakaszjegy, egy pohár sör, 
egy makra-pipa szárral, egy üveg 
tinta, egy vizes pohár, tortasze
let a Lukácsnál. 

Hét kracár volt a brittanika és 
ugyanennyiért főúri tizórait lehe
tett enni: ötért liptait, vagy sza
lonnát és kettőért kenyeret. 

Nyolc krajcárért átszállóje-
jegvet, trabukőszivart, kis üveg 
sört és egy koszorú fiigét adtak. 

Kilenc krajcár volt a regalitás, 
egy orsó cérna, tiz dpka vaj, vagy 
két szafaládé * -t-sW-

A" tiz krajcart külön fejezet il
leti meg. Ezért már mindent le
hetett kapni. Aki tiz krajcárt 
adott borravalóul a kávéházban, 
azt már sikkasztónák nézték. Tiz 
krajcár volt egy media-szivar 
(ah!), a Vígszínházban egy álló-

JOTEKONY ADOMANYOK 

Vasárnap a Betyár Királyné, utá
na a következő pénteken pedig a 

Csók Királynő kerül szinre. 

A youngfctowni szinházlátogató-
közönségniek a közeli napokban 
két szinielőadásban lesz része. 
Két különféle színtársulat, két 
különféle színdarabot fog előad
ni. Mindkét előadás a Kossuth 
Körben lesz. 

Szende Béla színtársulata e hó 
ll-én.'vasárnap a Betyár Király
né c. három felvonásos operettet, 
adja elő, amelynek szereplői: Kas-
sav Rózsi, Kenessey Józsefné, 
Tóthné Kondor -Mariska, Nagy 
Lajos, Kenessey Józ##, Heltai 
Miklós. A mint értesülünk, a da
rab pompás meséjii és a közönség j 
sokat fog mulatni rajta. Jegyek 
kaphatók Bogdánv Gabinál és a 
Szabadság irodájában. Tekintet
tel a naigr^^^őclésr^l^: Unjt a 
jegyeket előre lefoglalni vagy 
megvenni. 

Az Amerikai Magyar Szintár-

A szibériai magyar foglyok és as 
éhező magyar gyermekek javára 

ismét adakoztak. 

DR. PESSENLEHNER ANTAL 
A KÜLÜGYMINISZTER ELŐTT 

E hó 9-én fogadta Bainbridge 
Colby külügyminiszter a Szövet
ség titkárját. Pessenlehner Antal 
titkár és Mihók Sándor jegyző 

hivatalos útra mentek. 

. . A  mai időkben szinte kitünte
tés számba megy a kihallgatás, a 
melyben dr. Pessenlehner Antal, 
az Amerikai Magyar Szövetség 
titkárja részesült, a kit Bain
bridge Colbv külügyminiszter e 
hó 0-én, pénteken reggel 9 óra
kor magánkihallgatáson fogkdott 
Washingtonban. 

Pessenlehner az amerikai ma
gyarság érdekében jelent meg a. 
külügyminiszter előtt, aki .előtt 
kifejtette a Szövetség munkássá
gát és bemutatta a Szövetség an
gol nyelven megjelenő folyóira
tát, a " Commentator"-t. Beszá
molóját hazatérte után persze kö
zölni fogjuk lapunk olvasóival. 
Pessenlehner titkár ellátogat New 

LEVELEK SZIBÉRIÁBÓL 
Csorba Ferenc zászlós és Ruzsicska János hadapród szibériai fog* 

lyok a hozzátartozóikat keresik. 

Mihók Sándor két levelet ka-jnézve, hogyan levelezhet vele. 
pott a napokban Szibériából, a J Csorba Ferenc zászlós a követ-
Nikolsk-Ussurijskben levő fogoly-1 kező, Amerikában lakó rokonait 
táborból. Az egyik levelet a Sza-Jés barátait keresi, a kik 1914-ben 

A nemes jbivü 1* mele* íwfcü P*1" ̂ Rri,lsoportbr.i K « hot 
emberek isméf adakoztak jóté
kony célokra, bogy a húsvét iin-
népét ezzel az adakozással is meg
becsültté és ^emlékezetessé te> 
gyék a magukJmtmára. I 

Balla Gábor/ Í.'IQ Livingston 
st., 2 dollárt a foglyoknak, 2 dol
lárt a gyermekeknek és 1 dollárt 
a Szövetségnek 'acfott. 

Özv. Jerabek Jczseíné és Zám-
bori Istvánné, 122S Brittain st., 
a foglyok jévájk édtat 5—5 dol
l á r t .  &  t ,  1  - : 7 /  !  

Balogh János, 528 0kg st., #hk 
tén erre a célra adott 3;dollárt. 

Nagy Antal ós nejö, 290 Jack
son st.. East Y^un^st^^ O., 20 
dollárt adtak, /ősszegből 
15 dollfo ff fogtyrd«í#!fcá6ll4r 
dig a gyermekeket illeti. Nagy 
Antaléknak ez immár a harma
dik adományuk, a mi annál is in-

sulat, a melynek Kövessy Mihály kább dicséretesebb, mert Nagy 
és Sipos Jenő az igazgatói, e hó 
16-án, pénteken este szerepel a 
Csók Királynő cimii három felvo-. 

hel>. borotválkozás, csolakázás ná«os operettel. A darab zenéjét 
a varosligeti tavon, egy luftballon, j Mártonfalvy György, a szintársu-
eg^ kötet Olcsó Könyvtár, menet- j iat, hires karmestere 
rend, egy kiló liszt, fo^keere, mo
zi- vagy cirkusz-belépődíj, zóna-
gulyás kenyérrel, vasúti jegy 
Alagra s a legkisebb váltó-űrlap 
is ennyibe került. 

A ffőtfös kalauz — ugy látszik 
—- minderre nem emlékezett, most 

szerezte, a 
darabban előforduló táncokot pe-
lig Zsadánvi Aladár tanította be. 
V színtársulat tagjai: Thurv Ho

na, Várady Juliska, H. Lévay 
Margit, Darvas Károlyné, M. Lé-
'ay Erzsike, Tordav Erzsi, Hege-
liis Lajos, Horváth Lajos* Dar-

Antal kiszolgált amerikai katona, 
aki nem feledkezik meg az óhazai 
.magyar testvéreiről; 

Garenday Lásrcló ref. lelkész
hez N. N., — aki nem akarja nyil
vánosságra hozni, a nevét, — 10 [ 
dollárt, adott, a mely összegnek a 
fele a-szibériai foglyokat, másik 
fele pedig az éhező magyar gyer
mekeket illeti. 

különben már csak kegyeletből Vas Károly. Zsadányi Aladár. Pa
is fel kellett volna venni a két 
krajcárt, amely ime, jobb napo
kat is látott ... 

Szegény krajcár! 
Az olvasó pedig bocsásson meg 

érte, ha felizgattam az emlékek
kel . . . 

AMERIKAI KÖVETSÉG BÉCS
BEN 

Egy uj javaslat vár jóváhagyás
ra, hogy a jövőben Bécsben az 
amerikai nagykövetség helyébe 
csupán amerikai követség )állit-
tassék fel. 

• akv Béla, valamennyien kipró
bált erősségei az amerikai ma-
T.var színész gárdának. Ugy hall 
:uk, hogy a darabnak nagy sike
re volt mindenütt, azért jó lesz 
a jegyeket lefoglalni és megvenni 
Gagyi Jánosnál, a Szabadság iro
dájában, vagy Filsiiiger Aurél 
magyar patikájában, 15 Spring 
Common. 

NAGYSZERŰEN SIKERÜLT A 
SZT. ISTVÁN BÁL. 

Még olyan közönség nem volt bá
lon Youngstownban, mint hétfőn 
este. — Mindenki jól mulatott és 

az egyleti pénztár jól járt. 

A KOSSUTH DALÁRDA 
NAGY SIKERT ARAT. 

; Összetartó munkának' mindig 
„ megvan az eredménye. Alig ne-

A.USZTRIA ÉLELMEZÉSE ; hány hete, hogy Babinszky And-
A* osztrák lakossús hiányos j rás e|vü|ialta a dalárda vezetését 

élelmezésének enyhítése céljából j ^ miir is  na„y „ sik(.r A dalár-
40,000 touna buza érkezett Rot
terdamból, mely körülbelül má -

da, amely már két magyar közön-
{ ség előtt szerepelt, húsvét hétfő

iét hölgyet (cigarettát), két zsem j«s hó l;»g fedezi áz ország ke- | jénok estéjén a szász dalárdák 
yét, óriáskiflit, • egy deci • bort, n3 érszükségletét. meghivására résztvett a szászok 
!'1W!3lllÍ!ÍilÍÍÍÍM halljában rendezett 

I A YOUNGSTOWNI 

MeghYioI Magyar Athléta Club 
I 1920 ÁPRILIS 10-én 

. ,, . szombat este, 8 órai kezdettel 

# FÉNYES BÁLT 
rendez a * 

r 3381/2 WEST FEDERAL STREETEN 
levő g*jét helyiségében, melyre a mulatni vágyó közönséget 

tisztelettel meghívja a rendezőség. 
Tehát ha l|i akarja magát mulatni, ragadja meg ezt az alkal
mat. A zene elsőrendű lesz. Frissítők és harapni valók is 

í V - bőven lesznek a jófajtából. 
BELÉPTIDIJ: 

•-"fáSSlMk.. . 55 oent—Nőknek . . . 30 cen t ^ 

megh 
halljában rendezett hangverse
nyen. A magyar dal magyar da
losainak szereplését teljes siker 
koronázta. Németajkú honfitár
saink frenetikus tapssal, megsziin 
ni nem akaró "hogy volt!" ki
áltásokkal fogadták a Kossuth 
énekeseket, akik meg is érdemel
ték az, elismerést, mert kitettek 
magukéig A dalárda nagy sike
rén kivüllí^A detcs az a tény is, 
hogy a szászok és a magyarok 
között a magyar dal összetartó 
kapcsot fog alkotni, aminek hatá
sa lesz a jövőben, mert lehetővé 
fogja tenni a seás« és magyar 
egyletek együttműködésit 
célokért., , . ' > 

A Szent István egylet derék ve
zetőségét lés; bjlbizottságát ala
pos, de kellemes érte húsvét hét
főjének estéjén, amikor is az egy
let nagy tavaszi bálját tartotta 
a Kossuth egylet pompás nagy
termében. Senki sem várt olyan 
közönséget, mint erre az alkolom 
ra Youngstownból. East Youngs-
town hói,, Warrenből, Nilesból, 
Sharon bői, Farrellból és Sharps-
villéből összejött. Tiz órára nem 
csak az innivaló és ennivaló fo
gyott el, hanem elfogytak az 
összes beléptijegyek, pedig a 
megjelent egyleti tagok nem kap 
tak jegyet. Tgen alacsony becs
lés szerint legalább 800 főnyire 
tehető a közönség, mely a hosszú 
böjt után annyira megkívánta a 
táncot, hogy bizony reggel hat 
óráig ott tartotta Rigó Jóskát, a 
kinek arca csak ugy sugárzott a 
sok neki hajigált ötös láttára. 

Dacára az óriási közönségnek 
és dacára annakvhogy egyes tán
cokat 300-nál is több pár táncol
ta, mégis minden a legnagyobb 
rendben ment, amiért dicséret il
leti a Balavskó György elnök alatt 
dolgozó bizottságot. Juhásj Já
nos nagy tapintattal kezelőt # 
tánerendesést. 

Még annyi fiatal, acép eladó le
ányt nam láttunk \ soha egy raká
son* mint hétfőn fste. Az ember 

Ie\M 

I' 

íi Szövetség érdekében fog tevé
kenykedni és meg vagyunk győ
ződve arról, hogy eredményes 
munkát fog kifejteni. 

Vasárnap Toledoba vi.szi az ut-
j&, a hol találkozni fog Mihók 
Sándorral, a Szövetség jegyzőjé
vel, a kivel együtt előadást fog
nak tartani a Szövetségről egy 
már előre összehívott gyűlés előtt. 
Toledoból Detroitba mennek ha
sonló célból, onnan pedig Lorain-
ba látogatnak, hogy a szervezés 
munkáját végezzék. 

Most, hogy a Szövetség hivata
los angol nyelvii lapja megjelent, 
bizonyára meg fognak hajolni 
azok is, a kik érthetetlen okból 
kerékkötői. voltak 4 Szíövetsvégl 

1frfir^e,^s-^luiíkáss1»gtfnal^': * A 
Szövetség a múltban is igazolta, 
hogy derék munkát fejt ki. Ez a 
munka most csak gyarapodik és 
fokozódik, éppen azért a Szövet
ség-jóakaratú támogatása minden 
magyar ember kötelessége. 

A Szövetség tagsági dija egy. 
évre 1 dollár, a pártoló tagok 5 
dollárt, vagy annál nagyobb ösz-
szeget fizetnek, hogy a Szövetség 
dolgozhasson. A tagsági dijat 
ízivesen felveszi lapunk szerkesz
tője, vagy Mihók Sándor irodá-
ia, de fel viheti bárki á pénzt a 
Szövetség irodájába is. a melynek 
íime: Knights of Columbus Bldg., 

So. Hazel st., a második emelet 
206. számú irodájában, a hol a 
<itkárt visszaérkezéséig Bogdány 
Gábor helyettesíti. 

bölcs megyei Xagy-Kállóra való 
Csorba Ferenc honvéd-zászlós ir
ta, a másikat pedig Ruzsicska Já
nos, a Szegeden született, 26-ik 
gvalogezredbeli hadapród. Mind
két levelet a Washingtonban szé
kelő dán nagykövetség továbbí
totta Mihók Sándornak. 

Csorba Ferenc a következőket 
irja: ''Különféle uton próbáltam 
mar Amerika ban lakó rokonaim
mal és ismerőseimmel érintkezés
be lépni. Sajnos ez eddig nem 
sikerült nekem, mert nem tudom 
az illetők.pontos cimét. Bizalom
mal fordulok most önhöz azzal a 
kérelemmel, hogy legyen szives az i 
alább felsorolt egyénekkel tudat
ni, hogy én Szibériában fogoly 
vagyok és egyben arra is kérem, 
hogy az illetők cimét nekem meg
írni szíveskedjék. Ha a szóban
forgó egyének köziil valaki ezen 
levelemet olvassa, akkor arra ké
rem, hogy legyen szives nekem az 
alábbi cimre ajánlott levélben ír
ni. 

Clearfieldben laktak és a kik va
lamennyien Szabolcs megye Xagy-
Kállóba valók: Cseprega János, 
Major József, Mosolygó János,éa 
Dankó János. A ki kismerik >& 
most felsorolt egyéneket, tudas
sák velük Csorba Ferenc fentebb 
megadott cimét, hogv levelezésbe 
léphessenek vele. ^ 

Ugyancsak apánlott leveleket 
irt Mihók Sándor a két magyar 
fogolynak, a melyben tudatta 
őket. hogy, kérelmüknek a leg-
nagyobb érőmmel tett elegit, 

ZDILL ANDRÁS A 
JAVULÁB ÜTJÁK 

55dill András, akit a felesége ,a 
mult hét szombatján egy revoJ-
verlövéssel súlyosan megsebesí
tett, mint halljuk valószínűleg fel 
gyógyul sebéből. Zdill, akit a go
lyó közvetlenül a szive alatt talált 
el, a Szent Erzsébet kórházban 
van és míg sebét az orvosok ele
inte életveszélyesnek tartották. 
most állapota annyira megjavult, 

Szívességéért előre is hálás kö- hogy az orvosok biznak felépülé-
szönetet mond tisztelő honfitárr (séhez Zdill east youngstowni ba
sa: • rátáit nagyon megörvendeztette 

Csorba Ferenc |ez a hír. 
honvéd-zászlós. J Zdillnét a megyei börtönben 

Nikolsk-UíiRttrijsk, Kriegsgefange- tartják addig, inig ura elhagyja 
nen-Lager, I. B. 3 K., Sibiria, a kórházat és addig nem is emel-
Asía," .l$ek ellene vádat, mig biztos ne*i 

flesz, hojiy ura, akiről kijelentette, 

ELJEGYZES 
A Kossuth kör két általánosan 

ismert és tisztelt fiatal tagja, a 
népszerű Jakobav János és Bölcs-
házy Erzsike a közel jövőben há
zasságra lépnek. Velünk együtt 
mindenki gratulál a jegyes pár-
•iak. 

'inkéntelenül is csudálkozott, 
hogy honnan jött ez a sok leány 
és aztán, amikor a mosolygó bol
dog szülőket látta, eszébe jutott, 
hogy bizony a kis leányok felcse
peredtek és hogy most piár az uj 
<?eneráeióé a világ. Legény is 
volt bőven és nem maradt senki 
hoppon. Mindenki, örég és fia
tal egyaránt, a lehető legjobban 
mulatott és kellemesen fog mindig 
visszaemlékezni a nagv húsvéti 
bálra. \ * : 

Különös köszönet illeti meg az | 
-»sr.vlet fiatal tagját. Molnár Tst j 
ván magyar teremtésrendezőt, a ; 
ki 12 tucat gyönyörű szegfűt ! 
ajándékozott az egyletnek, ame- j 
lyek ela<lási ára szép jövedelem- j 
mel gazdagította a . pénztárt. J 
Ugyancsak köszönet illeti meg 
Pallai Andrásnét, aki egy szép 
párnát és Vasa Istvánnét és Ilor- i 
vátb Antalnét .akik tortát ajándé- | 
koztak erre az alkalomra, melyet j 
aztán* kisorsoltak. A nagy közön 
ségnek megjelenéseért Horváth 
István mo&4<»U köfczöp&tet az egy
let nevében. •, " 

fezoket 
irta: "Családomtól 1017 decem
ber 20»ika óta nem kaptam hirt, 
dacára annak, hogy számtalan 
esetben fordultam az összes "Ve
res Kereszt" egyesületekhez az 
iránt, hogy legyenek segítségem
re abban, hogy feleségemről és 
ryermekemről életjelt kaphassak. 
Minden kísérletem hiábavalónak 
bizonyujt. Kérem igen tisztelt 
Mihók urat, amennyiben módjá
ban volna, címemet hozzátartozó
immái közölni és egyben értesíte
ni. hogy egészséges vagyok. Fele
ségem cime: Ruzsicska Jánosné. 
Szeged, Sándor utca 10. Szives 
fáradozásáért hálás köszönetet 
mondva, vagyok teljes tisztelettel: 

Ruzsicska János, 
26. gy. e. kadett. 

Nikolsk - Ussurijsk, Kriegsgefan-
genen-Lager, Primorskaja, Si
biria, Asia."* 

Mihók Sándor azonnal ajánlott 
j levelet irt Rnzsicskánénak Sze-
i gedre, a melyben tudatta az öröm-* 
íhirt, hogy a férje él és megadta 
fa szükséges felvilágosítást arra 

»*ette. felű-vógvul. 

NAGYLELKŰ HOLLANDIAK. 

Magyarország éhező gyerme
keinek támogatása érdekében Tfr. 
Tván Lonkhuizer egy szép cikk 
keretében kéri az összes Ameri
kában élő hollandiak sürgős köz
benjárását. hogv egy hollandi 
adakozásokból összegyűlt segélyt 
•iiinél hamarább utalhassanak Hí 
Magyarország szükölködői részér 
re. A cikk, Dr. T/mkhuizer befo
lyása révén napvilágot látott &£ 
összes Amerikában megjelenő 
hollandi újságok, hasábjain, ami 
örömteljes visszhangra talált 
minden jótékony keresztényi szhr-
ben. A hollandiak a krisztusi ta
nok szellemében élnek és gondol
koznak: "Eleimet az éhezőknek, 
hajlékot a hajléktalanoknak és 
meleg ruhát a didergőknek." 

Dr. Tván Lonkhuizer, jjiint a 
mozgalom értelmi szerzője és 
zetője, valamint az amerikai hol
landiak nagylelkű hozzájárulása 
felejthetetlen emléke lesz minden 
mfiíryarnak. 

SZENDE BÉLA SZÍNTÁRSULATA 
HELTAI MIKLÓS, rendező SZENDE BÜA. igazgató KAITZ ISTVÁN, kinuf; 

L I 
AMERIKÁBAN ELŐSZÖR! 

Remek színdarab! Gyönyörű zene! Elsőrangú előadás! 

1920 április hó ll-én, vasároap este, • . . 
a Kossuth Körben, 114 East Federal Stre|| * " 

BETYÁR KIRÁLYNŐ 
Regényes nagy oparett 3 felvonásban 

ffELYÁRAK, a háborús adóval: $1.40, és 86 cettt • 
Jogyek előre válthatók a szokott magyar helyeken 

Nézze meg minden magyar a "BETYÁR KIRÁLYNŐ'^ 
melynél szebb színdarab nam lett eddig bemutatom. * j 

Repek táncok, bájos séne és elsőrendű előadás! 
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