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Hírek a ret. egyház 
LeJkősz: Geremlay László. Ma-, 
honing Ave. Telefon Boll 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a leikéss &. , 

Október hó 17-én kereszteltettek: 

1) Göncz Mihály és neje Szőke 
Uulianna leánykájuk Jolán és 
Gizella névre. Ker. szülők: Kiss 
Gábor és neje Punka Mária. 2) 
Orosz Sándor és neje, Makláry 
Xlona leánykájuk Mária névre. 
Iter, szülök: Darnai János és 
»cje Makláry Etel Mckeesport-
5PÓ1.- 3) Körmös László és neje 
Menyhért Mária fiuk liászló és 
Béla névre; Ker. szülők: Czinke 
István és Menyhért Ágnes. .4) Ve
res Imre és neje Gulyás Regina 
fiuk Béla és Imre névre. Keri'szü-
10b Borkó Mihály és neje Veres 
Julian#^. 

Piano kisorsolás. 
Az Egyház zongorájának ki-

isorsolási ticketeit kiosztottuk, 
felkérem a hivek közül még azo
kat ík akiknek nincs szükségük 
jvaimra, hogy vegyenek a ticke
ts kí>< >1 ne csak egyet, hanem leg
alább .hármát, négyet?, Mennél 
többet vesz valaki, annál nagyobb 
az esélye a megnyerésé. Azonkí
vül ezzel az Egyházat i$, ^egitik, 
arai pedig szent kötelessége min
denkinek, nemcsak azért inért az 
jfeéch háza, hanem azért is, mert 
az á magyarság és a magyar 
nyelv mentsvára itt a nagy ide-
jgenben. Most alkalmat adott az 
Egyház ia magyarságnak, hogy 
támogathassák. Használja fel az 
alkalmat vallás külömbség nélkül 
mindenki, tudván hogy az Egy
ház is támogat minden magyar 
ügyet tekintet nélkül a felekezeti 
külömbségre. Aki esetleg nem ta
lálkozik a jegy árusítókkal, azok 
forduljanak a lelkészhez. 

Áldozás. 
^ÁmiííFYtrdják is a hívek, tfktó-

beí 3J4*1 van a Reformatio di
csőséges évfordulója. Egyházunk 
eme nagy ünnepén az Urnák 
szent asztala is meg lészen teritve 
u j ' bori hálaáldozásra. Készítsék 
azért magukat a hivek minél na
gyobb számban és ajándékaikat 
ne sajnálják megajánlani a szent 
jegyek beszerzésére. 

bizonyitványnyal ellátva. Felvé
tették a két 16 éves fjut egyle
tünkbe. Ugy hiszem* szkségte,'-
len dicsérettel elhalmozni egyle
tünknek ezen két derék álapitó-
tagját'. Elég fényesen bizonyít
ja az ő munkájukat az a tény, 
hogy mily nemesen gondolkoznak 
gyermekeiknek jövőjével. Nem 
tudom hányan le.sznok, akik ennek 
a két józan gondolkodású ma
gyar embernek a példáját követ
ni fogják. 

Református szülőik, apák és 
anyák! Nagyon kokan vannak 16 
évestől feljebb levő korban a mi 
egyházunknak ifjai, ugy nőtlen 
fiuk, mint leányok, és ezt a sok 
fiatal erőt nagyon kár elhanya
golni. Használjuk fel a mi egy
letünk. által ifjainkat arra, hogy 
közelebb vonjuk őket magyar fa
juknak szeretetéhez, úgyszintén 
az ő vallásuk és egyházuk szere
tetéhez. Kötelessége lenne min
den apának, kinek 16 éven felüli 
korban levő fia van, feljönni ve-
lb, mint a fentebb emiitett két 
tagtársunk, és sorakoztatni a mi 
Kászlónk alá az ő fiaikat, úgy
szintén «z anyáknak az ő leányaik
kal, hogy a női egylet tagjai sza
porodnának általuk. Ezzel köze
lebb jutnának egy lépéssel ugy az 
ö magyar voltukhoz, mint az 
anyaszentegyházhoz, mert a mi 
egyházi egyletünk tagjai mind 
büszkék az ő magyar voltukra és 
szintén az egyháznak a legjobb 
tagjai sorakoztak a mi táborunk
ba is. Köszönetet mondok egyle
tünk nevében Háti József tagtár' 
sunknak, mivel az ő kétheti be-
tegse'gélvéből 5 dollárt adott Egy
házunk javára, úgyszintén egyle
tünknek 2 dollárt adományozott. 

Felhívom egyletünk minden 
egyes tagjának figyelmét arra, 
hogy Várlaky főúr, a helybeli ró
mai katholikus magyar egyház 
lelkésze, meghívót küldött az 
egyletünk számára, melyben tu
datja az ünnepély sorrendjét is, 
de én ugy hiszem, hogy a helybeli 
lap elég világosan fogja közölni 
majd az ünnepély kezdetét és le-
'folyását, melyből majd értesül- ! ^ 
nek, én azért arra kérem a tisz- ! 
telt tagtársainkat, hogy-oz iinne--; ^ 
pélyről senki el ne maradjon, ha | ̂  
csak nem beteg, vagy a munkája ! ^ 
megengedi. Jelenjünk meg mind- i 

a megtiszteltetésnek te- ! 
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SZÖVETSÉGI GYŰLÉS. 

A református szövetség voung-
stowni osztálya vasárnap délután 
tartja rendes havi gyűlését az 
egyház gyíiléstermében. Kéretnek 
a tagok, hogy pontosan jelenje
nek meg ezen a gyűlésen. . 

ÜGYLETI KÖZGYŰLÉS 

fV>lyó hó 17-én tartotta a ret. 
egyházi férfi egylet rendes 
havi közgyűlését. Olyan fontos 
ügyeink nem voltak, a melyeket 
tudatnom k<*llene a meg nem je
lent tagtársainkkal. 

Havi dijak beszedése a követ
kezőképen folyt le: 

Havi dijakból 
Szeptemberi áthozát 

* 49.50 
1919.44 

Október havi Összes bevé
tel $1968.94 

Október havi kiadás: Ráti 
József tagtárs 14 napi , 
betegsegély $ 12.00 

Október havi maradv. $1956.94 

Függesztetett egyletünkből há
rom havi hátralék miatt 2 tag: 
Kun Ferenc és Sziies András 
Ezen felfüggesztett tagtestvérein-
ket kérem az egylet nevében, hogy 
«, jövő közgyűlésen jelenjenek 
jneg és hátralékaikat fedezzék. 

Törültetett 4 havi hátralék 
miatt 2 tag: Szabó Pál és Kovács 
Péter. 

Két uj taggal is .stóporodott 
Jtz egylet, ez%e\i pótplta a .'törült 
tagokat, nóvszerint ifj. Molnár 
István, és ifj. Mecsey Mihály. 
[Mindkét fiúnak édes apja alapitó 
tagja egyletünknek. Ez a két 
<lerék magyar ember, id. Molnár 
István és id, Mecsey András, a 
fiival'jött lel a gyűlésre, Orvosi 

annyian, 
gyünk eleget. Ünnepeljünk mi is 
a mi magyar római katholikus 
testvéreinkkel együtt. Vegyük 
ki a mi részünket az ő örömükből, 
mivel, -egyházuk 10 éves jubileu
mát fogják ünnepelni, nekünk 
most van arra legnagyobb szük
ségünk magyaroknak^ hogy egy
mást pártoljuk, hiszen majdnem 
az egész világ ellenségünk. Ila 
még mostan is pártokra szaka
dunk vagy ellenségeskedünk, ak
kor csakugyan el kell vesznünk. 

Igaz ugyan, hogyha a meghívót 
a közgyűlés előtt megkaptuk vol
na, akkor jobban tudtunk volna 
rendezkedni, de azért hiszem, 
hogy igy is megtesszük a köteles
ségünket*, 

fSzabó P. István, titkár. 

VONTOS OYÜLÉS 

A református női egylet vasárnap 
gyűlést tart 

A református női.betegsegélyző 
egylet e hó 24-én, azaz vasárnap, 
délután 2 órai kezdettel rendkí
vül fontos gyűlést tart az iskola 
helyiségében.' 

Már több izben jeleztük lapunk 
hasábjain, hogy a női egylet csat
lakozni óhajtana a református 
férfi egylethez, de az eszme még 
mindig csak eszme maradt és nem 
valósult meg. Ezt a kérdést nem 
lehet, de nem is szabad sokáig 
mgoldatlanul hagyni, azért eb
ben a kérdésben a mostani vasár
napi gyűlésen (Okvetlen1 dönteni 
fogunk. 

Épen ezért nagyon kérem egy
letünk összes tagjait, Jiogy ok
vetlen jelenjenek meg, mert a ki 
nem lesz jelen a gyűlésen, annak 
is meg kell nyugodni abban a ha
tározatban, a mit a csatlakozás 
kérdésében hozni fogunk.^ " 

Tagtársi szeretettel 
Géressy Sándorné, jegyző. 

A német gazdasági minisztérium 
jelenti, hogy Németországnak két mil
lió tonna kenyérlisztre van azonnal 
égető szüksége, melynek nagy részét 
Amerikából fogja importálni. 
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AMERICA 

0 m 

FOR 
PRESIDENT 

FOR 
VICE PRESIDENT. 

Warren G. Harding, 
legközelebbi elnökünk mindeiíekfelett 
derék férfiú és valódi,tipikus amerikai 

Egy ilyen férfiura van az országnak most szük
sége és Mr. Hardinjhiak ezen tulajdonságai folytán 
sorakozik az amerikai nép zászlaja alá folyton na
gyobbodó számmal és növekvő bizalommal. 

Air. Harming egy tipikus amerikai, egyszerű éle
tet élő férfin, aki mélyen szereti hazáját büszke an
nak dicső múltjára és bizva bizik abban, hogy a jö
vője még dicsőségesebb lesz; — egy olyan férfiú, a 
ki minden kérdésben a józan megfontolás után az 
igazság oldalára áll; őszinte és bátor/ tehetsége felöl 
számtalan bizonyságot tett. 

Éppen ugy,mint a többi nagynevű elnökeink, 
republikánusok és demokraták, Mr. Harding is az 
amerikai élet iskolájában nevelődött, a népiskolá
ban. Fiatal éveit éppen oly sok nehézséggel küz
dötte át, mint Lincoln. Munkáját éppen olyan lel
kesedéssel végezte el, mint a mártir-elnök, anélkül, 
fcogy az eredményért külön dicséretet várt volna. 
Mindig a nép között élt és jól tudja hogy a néppel 
való együttműködés az élet sikerének titka. Az élet 
iskoláját a nép között járta ki, ugy él és ugy érez, 
mint a nép gyermekei, ennélfogva tudja jól, mit akar 
a nép, mire van szüksége-

Igv, miután közöttünk nőtt fel, a legnagyobbak 
között első lett, ennek a nagy percnek a hivó szavá
ig válaszolt, mert képes arra, hogy az amerikai nép 
parancsoló szavát hallattassa. Népünk 'történeté
nek minden komoly pillnatában, maga a nép volt ké
pes a helyes utat megmutatni, a népnek megvan az 
ereje hazafias érzelmeinek fellángolásában az or
szágot, ebben a percben, mely születése óta a legko
molyabb krizis elé ájjitotta a nemzetet, megmenteni 
egy ballépés végzetes következményeitől. Senki 
más, mint Amerikában kipróbált, igazi fia lehet a 
nép vezére, most, ebben a történelmi pillanatban és 
ez a férfiú: Warren G. Harding. 

Minél többet halljuk és látjuk őt a mostani vá
lasztási harc alatt, annál jobban szeretjük és bizunk 
benne. Az utóbbi hetek, hónapok óta folyton nö
vekszik az alakja szemünkben, látjuk, hogy mint 
lett a nagy vezérek előtt is a Jegelső. Előttünk áll, 

mint az igazi amerikai férfiú, testben, lélekben nagy 
és erős. Egyformán beszél mindenkivel: beszéde 
őszinte, nyilt, egyszerű és komoly. Nem az a célja, 
hogy hallgatói érdeklődését pusztán kielégitse, ha
nem' megmondja, egyszerű, de komoly szavakkal, 
mit fog tenni, mit nem, olyan egyszerű, könnyen 
megérthető szavakkal,'hogy a tévedésnek még az ár
nyékát is kizárja. Öt hallgatva, érezzük, hogy amit 
mond, azt komolyan átérzi és azért hiszünk benne, 
azért bizunk benne. 

Ennek a nagy, jó amerikainak vezérlete alatt 
Amerika biztos kezekben lesz. Erős lábakkal Ame
rika földjén áll, szive mindenekfelett Amerikáért 
dobog, látóképességét azonban, az amerikai horizon 
nem homályositotta el. Egy nagyember józan bizal
ma van meg Mr. Hardingban, a hiúságnak még az 
árnyékát sem fedezni fel benne. Nem gondolja ma
gáról azt, hogy csodaember, velünk egyformának 
vallja magát. Mindig azt fogja tenni, ami szerinte 
közös hazánk javát szolgálja, azonban miután biz
tos akar lenni afelől, hogy a lehető legjobb döntést 
hozza, legjobb férfiak tanácsát is kikéri majd. A 
republikámis párt előrelátó határozatait mindig 
ugy fogja majd végrehajtani, hogy meghallgatja 
előbb a nép szavat, tanácsot kér és lépést tart velük 
és mindenki meggyőződik majd arról, Iiogy ebben a 
férfiúban önállóság, erő és bátorság van azoknak a 
kivitelére, amiket ő helyesnek és igazságosnak vél 
és a rendelkezésére álló összes eszközökkel $ szük
séges ujitások behozatalára fog törekedni. 

Most, amikor az ország hajójának korméttyát 
bizonytalan kezek vezetik, Isten áldása, hogy a nép 
az ország kormányzását egy olyan kipróbált erejű 
férfiú kezeibe helyezheti, mint a milyen a mi vezé
rünk. Nekünk most már meg kell tenni kötelessé
günket, az pedig semmi más, mint a megfelelő fér
fiút az őtet megillető helyre tenni. Megtesszük azt, 
ebiben, vagy napos időben, a választás napján sza
vazatunkat ennek a két férfiúnak adjuk: 

Harding és Coolidge 
¥ 1 í | y y f V 

Republican National Cosumtte«. 
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