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Magyar Gyermeke löadás 
A "Tündérjáték" óriási sikert aratott vasárnap este a Kossuth kör

ben. Az erkölcsi siker felülmúlja az anyagit. Pompásan 
játszottak a gyermekek.. 

<*í) gyönyörű estéje volt va
sárnapi a youngstowni magyar
ságnak.^ 

Magyar gyermekek játszottak 
a Kossuth Kör nagytermében. 
Színre hozták Nt. Gerenday Lász
ló helybeni ref. lelkész alkalmi 
darabját, melynek "Tündér 
|fit,ék" volt a eime. Az előadást 
if ref. egyház rendezte. A tiszta 
jövedelem az egyház pénztárát 
jjyara,pitja. A darabot Gerenday 
Lászlóné, a tiszteletes asszony 
rendezte. A darab és a szereplök 
kitűnőek voltak. 

A fenti pár fsorral intéztük « 
az előadás hir oldalát. De tudó
sításunk ezzel nem szakad meg. 
Az est és az előladás tanulságai 
val, hatásával, apró jeleneteivel 
kívánunk még foglalkozni. 

A "Tündérjáték" alkalmi da
rab. Elvész egy földi leányka. 
Iletéved a tündérek, manók, bo
szorkányok és óriások birodalmá
ba A gonosz szellemek szeretnék 
Raguknak megkaparitani, de a 

^ tündérkirálynő oltalmába veszi és 
Siere,tné rábírni, hogy maradjon 
véle. Ez a rábeszélés látványos 
Hton nyilvánult meg. Táncok, da-
Ipk, zene számok sora követte 
agymást, de a kis leány bár tet
szik néki mindez mégis csak any
jához kivánkozoik vissza a föld-
fe, a mi nyomorult bűnös sárte-
kénkre. 

Mielőtt azonban visszaengedné 
ft tündérkirályné jó tanácsosai 
iiol'gál nemcsak -a leánykának, 

nem a szülőknek is. 
>á|-igazmondásokat adott Geren-

day László ártatlan ...gyermekek, . , . 
•,13Rri: fiiiimondfcok^:^Íme"i7ek+i21níals,f: ** 

tokkal hatásosabbak voltak, mert 
fyermekszáj mondta ^1 őket. 

"Szülők tanítsátok ká gyerme-

Irridenta Hungaria igazán az 
lesz *ha súlyt fektetünk arra, 
hogy gyermekeinket dacára an
nak, hogy talán soha sem látják 
meg Magyarországot szeretetre 
tanítjuk Magyaroszág iránt- Ha 
felnőnek és jó Amerikaiak lesz
nek, szivüknek mégis vonzalma 
lesz szülei hazája iránt és aposto
lai, védői lesznek a magyar érdek-
neka világ minden sarkában. 

A darab szereplői nem kizáró
lag református gyermekek vol
tak. Akadt köztük csaknem min
den vallás. |)e mindnyájan tanít
ványai Gerenday íjásziónénak. A 
gyermekek zenei haladása egysze
rűen bámulatos volt. A rendkívül 
nehéz táncokat játszi künyüség-
gel mutatták be. 

És a végén. Tgen a darab végén 
felcsillant a köny vagy 600 ma
gyar apa és anya szemében ami
kor a kis Gerenday László iga-1 
zán ihletten fogadalmat tett gyer-! 
mek társai nevében, 'hogy magya-1 

rok maradnak érzésben és hogy, 
segíteni fogják azt a £zép or- ( 
szágot, amelyet, a csúfos háború 
és mégcsufodább béke csaknem 
mindenétől megrabolt. 

''Leng még majd jKárpátokon 
háromszínű magyar zászló énekel
ték a gyermekek és a közönség 
könyein át mosolyogva megfogad
ta, hogy bizony ugy lesz mi yo-
ungstowni' magyarok segíteni fo-
gnnk azon, kögy — "Ugy le
gyen." " 

A szereptSk közül kit dicsér
jünk meg? Xehéz kérdés. Mind
egyiket. E sorok irója ott állt a 

Dr. BUECHNER MEGHALT. 

Yonngstownban száz és saás 
ma<^yar embr köszöni mai jő e-
gészségét Dr. Wm. E. Huefjiner, 
hírneves sebésznek, aki kedden 
este rövid négy napi betegség 
után tüdőgyuladás áldozata lett. 
a City korházban, ahol 'annyi si
keres operációt végzeit hosszú 
pályafutása alatt. A kiváló se
bész-orvos halála az egész várost 
gyászba borította. 

na a gyermekeket sorra csókolni 
(talán nem szívesen vették volna.) 

Talán a legnagyobb dicséretet 
keket. A tanításra, a gyermek , G^nday Ilonka és ifj. Geronday 
Wüvelésre kiadott pénz, — költ-,IjiiszlA ^dcmlik meg. Isten adta 
«ÍK, — eMroerewn meghoMft ka-;^,0^*" s™líik "hetségw gyer-
Áatát " meke ez a kettő. A 11 éves Ilon-

"Fiuk, leSnyók nem bteony- ka megajráEták. Re 
ban és selyemben járni, nem az mek ma^ar  t4DC vo l t-

1*tcán pajzankodással eltölteni aí:rázták az Al,ala vezetett kis.ci-
jaSt, hanem tanulni, nevelődni ez ^nybanda magyar dalait. Zajo-
tógyen kívánságotok. Kérjétek sa" "^'tapsolták hesredii sz6lá-

: füleiteket hogy nyújtsanak al- '^z e*y ^vvel fiatalabb Laci 
kaimat a tanulásra." 

Körülbelül ez a két mondat tar
talmazza az alkalmi darab erköl-

remek tánca, hegedüjátéka mel
lett még nagyszerű játéka, külö
nösen a záró jelenet remek sza-

esi értékét. A hatás'nagy volt. Az valata érdemelték meg a közön-
« rengeteg szülő aki zsúfolásig , sé« s2Ünni ncm akar6 ,áPsait- . 
megtöltötte a Kossuth egylet ha- j Szabó Esztike, a főboszorkány 
gondolkozni fog a látottakon és szerepében kitűnő volt. Nagysze-
fcdlottakon. A tanítás előnyeinek rüen mutatta be a lengyel táncot, 
leejoblb példájával maga az elő- Tóth Erzsike igen ügyes spanyol 
adás szolgált. , táncosnő volt és a zongora mellett 

Lányok és fiuk négy évesaöl is ragyogtatta tehetségét. Krok 
14 évesig. Negyvenöten. ha nem Margit méltóságteljes tündérki-
töbJben beigazolták, hogy az Ame- rályné volt és jól zongorázott, 
rikában született magyar gye*r-< Spitkó Aranka igen kecsesen tán-
mek hálás a tanításért. Hálás colta a japán geisha táncot, míg a 
Hliert szívesen tanul, hogy ered-(négy kis geisha, Gerenday Klári 
iényt tudjon felmutatni. j Korán Etuska, Menyhért Annn? 

A gyermekek közül talán e<*y ' és Menyhért Ilon eory csapásra be-
sem tud tökéletesen magyarul. Ki-! lopták magukat a közönség ssivé 

A munkaviszonyok. 
Eddigf nem állott be nagyobb 
változás. — Karácsonykor szüne

telni fognak a gyárik 

Az utóbbi héten nem állott be 
változás a gyárak munkarendjé
ben. Az Ohio Works és a Carnegie 
gyárak csaknem teljes erőVel dol
goznak, míg az independensek 
még mindig rendelkeznek annyi 
rendeléssel, hogy egyes osztályai
kat leszállított üzemben tarthas* 
sák. 

T>acára a leszállított áraknak 
ujabb redelések nem igen érkez
nek a gyárakhoz, de egyes osztá
lyok, mint például a eső asztá-
Ivok a Sheet & Tube és a Repub
lic gyártelepein ,tnég hónapokig 
dolgozhatnak a jelenlegi rendelé
seken. Mint már jeleztük a gyá
rakban megkezdődött a 12 órás 
munka megszüntetése és a nyolc 
órás sifta behozatala. A nyolc 
órás munkanap bevezetésében a 
Sheet & Tube company vezet. 

A gyárvezetőségek jelentése 
szerint nem les7. változás a mun-
karendebn a jövő hét csütörtö
kéig atm'kor a gyárak a karácso
nyi ünnepekre lezárnak- Hogy 
hány napig tart majd a vakáció 
4Zt még nem tudják, de lehet 
íogy egyes "osztályokban majd 
csak újév után indul meg ismét 
i munka. I 

Amerika más nagy ipari váró 
saiból érkező jelentésekből meg
állapítható, hogy Youngstown sze
rencsés, mert mig itten még meg
lehetősen jók a munkaviszonyok 
'násut a vevők hiánya miatt sar-
be csukják a gyárkapukat. Addi? 
mig más városokban a munka hi
ány már érezhtővé vált és a mun
kanélküliek száma az Egyesült 
Államok területén már megköze
líti a két millió embert, addig itt 
a munkanélküliek száma igen 
csekély. 

A HTOASSY ÜGY. 

ejtésük is furcsán hangzik a szü
letett magyar fülének. Ameriká-

t^/fcan születtek. És mégis a vér nem 
válik vizzé. Szívesen |tanulnak' 
magyarul, szivesen nyitják meg 
kis szivüket a magyar érzésnek, 
t magyar név, a magyar nép a 

• magyar dicsőség szeretetének. 
Nem kell féltenünk a magyar 

be. A tiroli tánc ugy az ízléses 
kosztüm, mint előadás tekinteté
ben megérdemelte azt a tapsot, 
amellyen a közönség Küllős Mar
gitot é3 Omeisz Vilit jutalmazta. 
A többi táncszólókban Molnár 
Margit, Berzi Jolán, Tóth Pista 
tűntek fel, ugyancsak jó volt a 
Gerenday gyermekpár a (bohóc

nemzetet, ha fiaink és leányaink- táncban és a méltóságteljes me
rt ak idegenben született gyerme- j nuetteben. A cigánybandában a 
^eiiben annyira lehet ápolni a ma- jkövetkezők játszottak: Gerenday 
jfyar érzést. Nem kell féltenünk | Ilon. Omeisz Vili, Molnár Margit. 
Csonka Magyarországot, amig Küllős Margit és Gerenday Laci. 
idecren földön akadnak olyqji pá- Az óriások királya, Hörcsik Mi-
ratlan jó magyar asszonyok mint (hály is kitűnően töltötte be szere-
Crererjday Lászlóné, aki fáradsá-. pét, valamint jól megállotta he-
got, időt és türelmet nem kiméivé Jlyét Lampért Ilona qs elveszett 
neki látott két hónappal ezelőtt a I leányka szerepében; • 
darab betanításának. Nem kell! Természetesen a zeneszámokat 

* * í 

Olvasóink még bizonyára élén
ken emlékeznek Hidassy Emil 
rirterdi magyar üzletember meg-

,Tvilkolására. amely a mult télen 
történt. A héten kezdte meg a 
«zomszéd»s pennsylvánia állami 
\rew Castle város törvényszéke a 
"vilkosáar egvi^ bünrészeségével 
vádolt Alex Rose nevezetű olasz 
"erének végtárgyal&sát. Rose volt 
íz aki azt az automobilt vezette 

•'melyben Hidassyt megölték é 
amelyből testét egy nagy hófn-
vásba dobták a Youngstownbó1 

vT«w Castelbe vezető ut mentén 
ndínbursr falucska határában. 

Hidassyt usryanis két olas^ 
'^ipzki vásárlás ürüsrye alatt csal
fa el a maerányos útra. A gyilko
sokat valószniüleg az olasz ven
detta (vérboszu) vezérelte, mert 
TIidassy néhány héttel meggyil-
' oltatása eilőtt véletlenül halálra 
^ázolt autójával egy olasz 
^ert. 

A torkába szúrta 
a saját bicskáját. 

Pallay JTánon valószinüt»g pilla
natnyi elmesavarban «1 akarta 

do^ni életéi. 

Senki sém tudj^i mi vitte Pal
lay János, 28 éves "honfitársun
kat, aki a 437 - Esst Marion ave
nue alatt volt burdon arra, hogy 
szerdán reggel nagy zsebkését sa
sát torkába eressze. Palíay aki 
nőtlen volt fivéretek Pallay An
drásinak, 544 (Kenwood avenue 
alatti otthonába ejvval rohant be 
szerdán reggel, bogy egy ellen
sége üldözi és elskarja vágni a 
nyakát. Könyörgött testvérének, 
hogy mentsék még az üldözés 
elől. Pallayné lefejtette a minden 
bizonnyal beteg etnbert egy eme
leti szobába. Ne^isokkal kéüőbb 
hörgést hallott ai emeletről. Az 
asszony rohant feí a szobába, a-
hol sógora feküdt. A szerencsét
len az ágyon fekiidt eszméletle
nül. Nyakából ömlött, a vér- Ke
zében szorongatta nyitott zsebké
sét. Azonnal értesítették a rend
őrséget és Pallayt a Gillen &Mc-
Vean mentőkocsijín a Szent Er
zsébet korházba vitték, ahol ál
lapotát válságosnak tartják az 
orvosok. J 

k 

Pallay a" trón & St^el 
Company gyárában dolgozott. Ál
lítólag már egy hete nem ment 
munkába és ivott, de sokkal való
színűbb, hogy ^ szerencsétlen 
embert 'hirtelen ^őrület szállta 
meg és ennek hatása alatt követ-
fe el tettét, amelv életébe kerül-
6et ^ 

WÉa NEWt^ 
HÁBOSU. ... 

Azt mondják, hopry á %ábor» 
már két éve megszűnt. Lehet hogy 
;gaz de Jakab György, 211 Li
berty street alatt lakó honfitár
sunk házánál még nem szűnt meg. 
Legalább erre vallott az a tele
fon jelentés, amelyet a youngs-
towni rendőrség szombaton éjfél
tájt kapott. A kiszállott rend
őrök a ház belsejét összetörve ta
lálták. Jakab György né, aki pe-
lig várandós állaftatb&n van, a 
földön fetcengett nagy kínjában. 
A rendőri vallatásra kiderült, 
hogy Jakabék két orosz burdosa 
a háború felett vitatkozva össze
kapott Jakabbal. A hosszas vitá
nak amely akörül fordult, hogy 
melyik a jobb katona a magyar 
vagy a muszka az lett a vége, 
VoRry a két muszka jól elverte Ja-
Vabot és hogy a "dzsabot" telje
sen elvégezzék még Jakabnéra is 
-átámadtak. L?t0bták a földre és 
mze rusrdosták. ugy hogy orvosi 
^ffitséget is ieénybe kellett ven
nie. A rendőrök a két asszony-
'ipró muszkát a börtönbe vitték, 
le usrvanakkor "komának" szó
lották Jakabot is, bogy a biró 
által az ő részét a verekedésből i«: 
zámon kéressék. 

VERHOVAY GYŰLÉS 

Népes gyüléfct tartott vasárnap 
délután a Verhovay Segélyegylet 
youngstoWni, 108-ik fiókja, ame
lyen elhatározták, ihogy az évi 
rendkívüli tisztújító és elszámoló 
gyűlést most szombaton, vagyis 
december 18-án este hét óraí kez
dettel tartják meg a református 
egyház gyű léstermében. A gyű
lésen két uj tagot eskettek fel és 
pedig Szabó Györgyöt és Rendes 
Bertalannét. 

SS* 

Pásztorjáték. 
• . • ' • 

Nagyban fogadkoznak a  Szent 
István egylet ifjúsági osztályá
nak tagjai, hogy olyan eioadást 
fognak bemutatni karácsony el
ső napjának estéjén, hogy az még 
a ref. egyház fyermekelőadását 
is felülmúlja.- (Aligha lehet. 
Szerk.) A Betlehemi Bakter a ei
me a nagyszerű, vallásos, tanulsá
gos és mégis mulattató pásztorjá
téknak, amelyben 25 gyermek sze
repel. A tanulás rohamléptekkel 
halad és a tanítást vezetők sze
rint a darab teljesen készen lesz 
szombathoz egy hétre a bemuta
tóra. A jegyek az előadásra még 
a héten elkészülnek és kiosztásra 
kerülnek. Az érdeklődés oly 
nagy, hogy bizony jó lesz már 
most gondoskodni, mert ha nem, 
ugy az'előadást majd csak a há
tulsó sorokhói szemlélheti. 

Fontos, hogy mindenki megje
gyezze, hogy az előadást kará
csony első napján, december 25-
én. szombaton este 8 órakor tart
ják a Kossuth Kör nagytermében. 

Akik szent ihlettel várják a karácsonyi 
, boldogságot '(,fvr/r tg 

•— ** •' » ' ^ fc " "  . . .  -  r  j r  &  m . 
Ne csalódjék Csonka-Magyarország gyermekhacfr, , /i 

Csak az amerikai magyarság segítsége varázsolhatja ünneppé (KS' 
I . ohasfli gyermekek karáosos^jp, ; 

RENDKÍVÜLI GYŰLÉS 

Az évi elszámolás megejtésére 
és tisztviselők választására a Ver
hovay Segélyegylet lD8-ik fiókja 
szombaton, december 18-án este 
7 órai kezdettel rendkívüli gyű
lést tart az egylet rendes gyülés-
helyén, a ref. egyház pincehelyi
ségében. Az alapszabályok értel
mében felkérjük a tagságot, hogy 
a gyűlésen kivétel nélkül megje
lenjen-

A tisztikar nevében 
Debróczky András, elnök. 
Hoffer András, titkár. ' . 

dig-kegyelettel tekint America 
magyarjai felé. Szerezzük meg eít. 
az örömöt nekik, a kegyeletet pe
dig magunknak! 

DOLGOZNAK A LÁNY,OR. 

KOSSUTH GYŰLÉS 

A maevar nyelv » becsület é* a hA-
"k nve've. 

A Kossuth Magyar Közművelő
dési Egylet vasárnap, deeember 
19-én este nyolc órai kezdettel 
tartja évzáró gyűlését az egylet 
saját helyiségében. A tagok ké
retnek, hogy a gyűlésen okvetle
nül jelenjenek megr. 

A választmány nevében 
Molnár Mihály, elnök. 
Neményi Miklós, titkár. 

Áz atliléták nemrég megala
kult női osztályának vigalmi bi
zottsága ugyancsak erősen dol
gozik, hogy Szilveszter estéjén 
megtartandó nagy álarcosbál, a-
melyet az egylet saját helyiségé
ben, 338% "W. Federal St. alatt 
tartanak minél jobban sikerül-
iön. Mint értesülünk a vigalmi 
bizottság tagjai közül különösen 
rJseh Rózi, Nagy Irén, Szakács 
\nna, Hochwarth Mariska és Né-
neth Jolán serénykednek, hogy a 

mulatság erkölcsi és anyagi hasz
na el ne maradion. Nagy dologra 
készülnek az atléták a ránk köve-
kező esztendőben és ezért meg
érdemlik a pártolást, amelyet a 
magyar közönség nékik jutat-

HOOVER A GYEBMEKSEG-ITÉSRŐL 

Herbert Roovei* egy újságíróval 
folytatott beszélgetjésben kijelentette, 
hogy ha Ámerikn még egy évig segjti 
Kelet és Közép-Európa gyermekeit, 
akkor teljesítette a nyomor sújtott or
szágokkal szemben való kötelességét. 
>{r. Hoover szerint: *'Ha ©zt a telet 
keresztül tiuljuk húzni, a segélyre 
saomU országok fjonrlot tudnak már 
wa^iikrp VÍ?O1PÍ. E* a gyermek-kérdés 
n* utolsó segély, melvet ndnnnk kell 

| ha ezt keresztül visszük, megfizt-
+m*»V m'fi'ipzt, amivel meg voltunk ter-

VP. ' ' 

félnünk, amig olyan férfiaink lesz
nek mint Gerenday László, aki a 
Jtomolyt beletudja vinni a játékba, 

»£ki magyarságot cseppent kicsi 
amerikai magyar gyermekek szi-
vébe. ; , ^ 

és a tánchoz a zenét a fáradhatat
lan Gerenday Lászlóné szolgáltat
ta. Egész csomó derék asszony, 
többnyire a szerepek édes any
ja^ segédkezett az öltföztetésben 

(Folyt, a 6. oldalon.) 
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M ÁR MOST g;ondoskodjon jó helvről a Szont István egylet-
ifjúsági osztálya által KARÁCSONY ELSŐ NAPJÁN, 

SZOMBATON ESTÉ előadásra kerülő pásztorjátékra, amelynek 
eime 

A EETHLEHEMI BAKTER * 
. JEGYEK ÁRA: első 5 sor $1.25,10 sor $1.00. belépő 75c. , 

Sebes szárnyakon közeleg a 
karácsony: a szeretet fenséges 
ünnepe- Boldogan várja azt a ki
csi és a nagy egyaránt. Valami 
szokatlan ünnepiesség, valami ti
tokzatos vágy vesz mindenkin 
erőt. Még az utca is más szint 
ölt. A nyüzsgő tömeg, a leraka
tok megváltozott szinezete mind a 
karácsony közeledtéröl beszélnek, 
S mennyi édes titkot árul el, 
mennyi kedves meglepetést rejt 
magában az apai, az anyai és ba
ráti sziv f 

Csak >egy lépés már s iift a leg
szebb este, melyet nemcsak a mult 
misztikus története, de családi ha
gyományaink is oly elbájolóvá 
varázsolnak. • Hiszen ki ne em
lékeznék vissza a múltban eltöl
tött karácsony estékre! Ha fel
idézzük gyermekkorunkat, ez az 
este mint valami kedves, bá
jos angyal regélni kezd nekünk 
azokról, kik szerettek, kik boldo
gulásunkért közdöttek. Eszünk
be jut az a mély titokzatosság, 
mely ott ült szeretett szüleink 
areán s amely annyi sok kedves 
vágygyal dobogtatta meg gyer
mekszívünket. • Az apró ajándé
kok, a nem várt, esak álmodott 
meglepetések, a karácsonyfa oly 
emlékek, melyeket elfeledni soha 
sem tudunk, $ ha máskor nem is, 
de legalább karácsony estéjén 
visszagondolunk a hajlékra, mely
ben születtünk,. a szülőkre, kik 
m^r talán örök áJmnkat alusszák. 
Oh, szép, felejthetetlen emlék szi
vünkben a karácsony es.t! 

Most i« arra. készül az egész vi
lág népe! Mi is készítjük ma
gunkat is, - gyermekeinket is! 
Gondolataink máris odavarázsol
nak minket a karácsonyfa alá. 
S máris dobogó szívvel gondolunk 
az örömre, amit mieinknek szer
zünk. Ebből az örömből azonban 
nem igen lesz része azoknak, kik 
a. sokat sújtott magyar földön 
már a .hatodik boldogtalan kará
csonyt töltik. Pedig ott is apák, 
anyák laknak, kik szivük minden 
érzésével rajonganak gyermekeik
ért, kiknek minden gondolatuk 
szeretteik boldog jövője. De tud
nak-e ők oly emlékezetes estét 
varázsolni kicsinyeik emlékébe, 
mint a mieink? Vájjon képesek-e 
egy estét legalább olyanná tenni, 
melyre mindig rajongással és 
szeretettel emlékezzen vissza a 
iryermek? Nem tudnak! Miből 
teremtsék azt elő? Hiszen igen 
megelégedett lenne a szerető 
s.-riilő, ha -elegendő kenyeret ad
hatna gyermekeinek! . . Pedig 
">tt is gyermekek laknak, a kik 
t'edves .csevegéssel beszélgetnek 
a régmúlt nagyszerű karácsonyai
ról. Gyermekek, kik szent ihlet
tel várják a percet, melyben a 
szeretet meglepetéseiben részesül
jek! De, sajnos, vannak jplya-
lok már, kik csak hirbol, gyer
mektársaik elbeszéléseiből isme
rik azt a gyönyörű estét! 

Nem szorul el szivünk ennek 
udatában ? Nem gondolunk-e 

•sak egy pillanatra is azokra, a 
'-ik az életnek semmi örömét 
"m tudják kicsinyeik l'elkébe öl-
eni? 
*es karácsonyt! öleljük keb-1 belül husz dollárra rug. Tehát a 

'•Mikre az ártatlan szenvedőket s nagybizottságnak, amely pedijr 
sbban a rémes nincstelenség si- ez évben jótékonyságfra ezreket 
vatagiáhan szerezzünk nekik kezelt, becsületes szegénységében 
rtsry emlékezetes, egy szent oázist; marad vajjv 80 dollárja a péttá* 

Nagybizottság 
Szombaton este ismét nem végf« , ; 

zett semmit a nagybizottság. En* • « 
nek okát többen a titkárnak ki-'." 
vánják tulajdonítani, akit köte- • 
lességének teljesítése ftkadálvo«. 
zott a megjelenésben. Ugyanisi-aij ^ 
nagybizottság titkára szombaton 
este dolgozik és ha máskor el ta»-. 
dott szabadulni, gyűlésekre, szom
baton nem tudott m^g pgy ' 
órára sem szabadulni. A nagyhi-
zottság titkára a Vindicator szer
kesztőségének ibelmunkatársa ét^ 
a lilokzatos Koehler ügyet néJsr 
osztották ki. Ebben az ügybe*-
szombaton egész nap Warrenbetr; 
járt és vasárnapi lapra "hosszít 
cikket kellett irnia. 

De a titkár csak egy ember, őt 
lehet ideiglenes gyűlés jegyzi-
könyv vezető titkárral helyettesí
teni- A nagy bizottság tárgyal- , 
hatott volna a titkár nélkül is, 
hiszen nem a titkár a nagybi?ott-

Érdemleges tárgyalás hiányá
ban a nagybizottság elővette m 
pénztárkönyvet és abból meff«ot 
állapította Hóffer András pén&r < 
tárnok jelentése alapján, hopgr' 
1920-rft csak három Tgylet fizeit-:'-
te be a tagsági dijjat a. nagytí****.-, 
zottság pénztárába. Ezek az.egjr-, , 
l e t e k  a  S z e n t  G y ö r g y  e g y h á z ,  a ,  
Verhovay egylet, és a Szent Isí-. 
ván egylet. A többi egyletek 
egyházak mind kiutaták a potom, 
évi $5.00-ös tagsági dijjakat de 
elfelejtették a pénzt a nagvbizott-
ság pénztárnokához juttatni. 

A nagybizottság ez évi bevéte
léről és kiadásáról az alábbi el
számolás nyújt képet. Megjegy
zendő, hogy a nagybizottság ál
tal kezelt jótékonysági gyűjt 
sek a házi pénztár elszámolásá
ban nem foglalnak helyet. 

Bevétel: 
Szt. György egvh. ..... 
Verhovay 108 ........ 
S;t. István egyl 
ttueky Károly ......... 
T\omár József ........ 
Vajdovics István 
Hangverseny százalék ., 
Március 15 százalék .. 

összesei $88.95 

Mult évi maradvány 66.28 

összes bevétel $155.23 
Kiadás 85.40 

Maradvány: $69 ̂  
A kiadási tételek a következők*1 

Vmerikai Magyar Szövetségnek 
tagsági díj $50, Horváth Dávid 
nak koszom $17.50, Sürgöny köl|í "* 
égek $7.90, hozzájárulás küldött -

'cépviselő költségéhez $10.00. Ha ; 

azok az egyletek és egyházak vü« r 
lamint magános tagok befizetik > 
a hátralékos tagsági dijakat u&f 
•i maradvány legalább harminc 
dollárral megszaporodik. Ellen^ i 
ben még terheli a pénztárt a Ko&-
sufch Körnek terembér cim én 

Szerezzünk nekik esry ked-; megszavazandó összeg, ami körül*! 

rtgv örömteljes karácsony estét. 
Adjurk centjeinkből a magyar 

sryermekre-k karácsonyfáiára. Ha 
csak egy keheset is adunk a mi 
feleslegeinkből, azoknak az édes 
kicsikéknek Mlagyarországo^ 

tárban. 
Láthat j» ebből nsiádenki, 

a nagybizottság amelynek évi 
tagsági dijja csak csekély öt dol
lár evvel a pénzzel jól igazdál-
kodik, abból felesleges kiadást 

nagyszerű örömöt teremtünk! nem eszközöl ellenben hasznos 

* V-4* / 

^ ̂ Jíti ̂  

Egy estét, melyre mindig emlé
kezni fog, egy napot, melyen rnin-

munkát végez a magyarság ér
dekében. * í 
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