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jovoje 

A segélyek nem felelnek meg a mai kor igényeinek. 
A tagsági dijak nem elegendők a kiadások fedezé

sére.— A bizottság által kidolgozott tervek.— 
Referendum szavazás lesz. — Fontos gyűlés 

vasárnap 

Egyleteink jövője itta 'az ameri- Jujitást is elhalasztja: at}ecetabe-
^kai magyarság legfontosabb prob-'ri gyűlésről, mert 45 tag jelent 
léniája. A közel hét év óta szü- jmeg 200 közül. Ezért azok szá-
Tietelő kivándorlás, az Amerika- {mára, akik eddig nagyon kevés 
ban született fiatalság idegenke- 'érdeklődést mrttattak az egylet 
dése a magyar egyletektől és a {jövője iránt, jilább leírjuk a kii-
meglevő tagok rohamos öregedé- lönböző szállításokat, amelyek 
se bizony már nem egy kisebb 
egyletet juttattak válság •elé^üz 
utóbbi néhány évben. 

alapján az egylet képes lenne 
mindenkivel szemben kötelezett
ségének teljesítésére, ugyanak-

, A Szent István egylet, amely kor arra is kiterjedt a bizottság 
Youngstovvnnak 'egyik legrégibb figyelme, hogy nagyobb segélyek 
egylete, ugyanis a jövő évben üli nyújtása által értékessé tegye á 
meg 20 éves jubileumát ,nem áll tagságot és ezáltal a taglétszámot 
ugyan válság előtt, mert vagyo szaporítsa. 
na meglehetős, tagszáma elég A mai befizetés 50 cent havon-
szép (habár távolról sem az, mint (ta, kétszer 50 cent tartalékalapra 
amilyennek lennie kellene) és ;át- évente és legalább két bál évente, 
lag életkora sem nagyon magas Tehát a tag a betegsegélyre befi-
(:17 év), de a tagság egyrésze be- zct évente legalább ihét* dallárt. 
látta, hogy a mai körülmények- Minden tagtárs elhunyta alkal-
nek az egylet által nyújtott se- mával minden tag egy dollárt fi-
gélyek nem felelnek meg, akadft- ZPt ezenfölül és költ az .egyleti 
lyozzák az egylet fejlődésit es be- mulatságokon. Ezzel szemben a 
látták azt is, hogy a regi ,20 év- tap kap heti $6 betegsegélyt, ami 
vei ezelőtt behozott tagdíjakkal éppen elég két orvosi látogatás 
az egylet nem képes kiadásait fe- megfizetésére és kap halála ese
dezni és kénytelen állandóan mu- tón $75 temelési segélyt és min-
fytságok és kivetések utján pó- tien tag után egy dollárt, tehát 
tolni a hiányokat. körülbelül 200 dollárt. Évi befi-
. Azok, akik (lőrelátással voltak, zetése pedig kitesz átlag évente 

|átég a nyáron kiküldtek egy bi- legalább 12 dollárt. Minden tag 
zottságot, hogy érdeklődjön min- tudja, hogv ha a befizetések nem 
denféleképpen, hogyan lehetne az "elegendők a betegsegélyek és te-
egylet újbóli felvirágozását elérni, metési költségek fedezésére, és a 
A bízottság dolgozott. Mindenféle ^hiányt csak a bálok jövedelme pó-
azámitásókat eszközölt és adató- tolja. Nem csábító ezzel szemben 

a csekély betegsegély, sem a kicsi 
halálozási segély, amely még a te 

. " " •; 

' I?' 
í. 
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A'Bethlehemi Bakteri 
szolgáltathatna: az : egylet heti 7 
dollár botegsegélyt és pedig beteg
ség esetén hét napon tul terjedő' 
betegségért, baleset esetén az első 
naptól számítva, $75 temetési se
gélyt és minden tag után eÉy üol-
lár haláleseti segélyt. I , t . 

% $1.25-03 havi befizetés és két
szer évente 50 centes kezelési alap 
dij. Ezért az egylet adhatna sa
ját kezelésben heti 8 dollár be
tegsegélyt, $75 temetési segélyt és 
tagonkiht egy' kijlőn befizetendő 
dollár haláleseti segélyt. Ugyan
ezen befizetés mellett az Vgylet 
nyújthatná viszontbiztosítási alf* 
pon heti $7 betegsegélyt és .^50(1 
haláleseti segélyt minden további 
fizetés nélkül, de nem fizethetne 
temetési segélyt. Vagyis az utób
bi esetben a tagok évente fizetné
nek $16-t, migaz előbbiben $16-1 
és annyi dollárt, mint ahány tlg-
ja van az egyletnek. 

$1.50-48 havi befizetés és két- ^ Szent István e&ylet ifjúsági 
szer évente 50 centes kezeiéti |0sztálVának tagjai ismét beiga-
alapdíj. Ezért az oRj-lct a.lhatna ;znlták; • tí*y«f;Y«»tís alatt 

f 

Gyűlés 4 ! K^ácíonyi 
' •  > » • , v / -  %  i..'í 

T ' 'Háetvevőit. 
iMv'i'.? ft ' 

Szénnél felkérjük a wéítt lé** T-
ván es-vlet tac-iait homr a vasár A reíotTOftt^ van egylet tagjait, hogy ft vasar- fe]ül ^ sikerült> flagf 
nap délután pont 2 orakor ke«ri . , J _ , .. , .... ..., . • ,anvafi haszon. Pompás kedv és* dodo tisztújító gyűlésén okvetle- ., v*, . , . ,A v úí, I ... _ . , . , _  ̂ fesztelen hangulat uralta a bazárt jmil megjelenjenek a Kossuth egy-> 
let nagytermében. 

! A tisztújítás a múlt gyüllsrőj 
[elmaradt, mert a tagok nem ta-
jnusitottak kellő érdeklődést. Kér-
íjük a tagokat, hogy legalább er
re az egy gyiilésre jöjjenek el 
'személyesen és ne küldjék a befi
zetést gyermekekkel vagy mások-
lkai. 

A tisztikar nevében . t 

ftalaskó Gy8rgy, >ki$k. 

II "Babi 
Kössön#! "Woungstowa népének 
egy amerikai magyar gyermek-

Bodzás János, a bakter, Barkó István pásztor gazda és Pálóczi János ^ $o,000 dollár az európai 
mmí Tamáska ^a^szerüen sikerült pásztorjátékban.. szenvedő gyermekeknek. »|eg-

? , ' • ; | jelenet. • 

saját kezelésében heti $8 botegse 
gélyt, ^12f) temetési segélyt és 
minden tag útán egy dollár halál
eseti segélyt. Ugyanezen befize
tés mellett viszontbiztosítási ala
pon az egylet adhatna $9 betegse
gélyt és $500 ha lá lese ti segélyt 
minden további befizetés nélkül. 

$1.75-os havi befizetés és két
szer évente 50 centes kezelési 

kfit szerzett be. Félreértések el-
íceruIeSe végett leszögezzük itt azt 

remek előadást tudfiftk produkál
ni. Karácsony nftfíján előadott 
pásztorjátékuk nei«elak anyagi
lag, de erkölcsileg I# fényesen si
került. -f:' 

Mindenki elismerheti - fcogy 
nem kis munka amerikai születésű 
vagy ide csecsemő korukban ér
kezett és amerikai Iskolákba járó 
magyar gyermekeket rövid négy 

alapdíj. Ezért az egylet adhatna jj^ aiatt 0iy nehéz darabra beta-

a gyermekek gördülékeny, szépen Iviís GVrendav Habika, Oeremtetxj 

:•* ty 

. . A; i»ftg3rar rífo.rmátMs e^vháis 
lyH r^tó?pT»y músf^l napjűn^ vasárnap 
este- rendeate bazárját, a mely 
minden várakozást feHiTmult. I' 
' Esíe 8. $f^kor már ;iflftyia<| val».? 
'tak. hogy csakis halló-csővel te
lhetett meghallani egymásnak * 
szavát és igy igazán ' nem eso4a, 
jhogy Gerenday László lelkész. 
Ithangszálait tiz óra tájban a ?e-, 
jjkedtség foglalta le magának, a 
jlszoj-galmafi , sorsolás . folytán. 
ISde* leánykák és .kedvtfs fiúcskák 
'jártak a sorsolási ,j(jgyeklíe]% a* 
melyek ugy fogytak, mint Iloskó 
Zsebéből a pénz és [>ersze ,nenj is^ 
maradt belőlük jóformán semmi' 
isem. A sorsoló lapátok szQkatlan 
jgyorsaságban cseréltek gazdát és. 
iéjrél tújl>iin a közönség nagv íé-

•1 

f:/ 

lianfisiilyozcftt ehifttíilsíi folytoiMMí Pef ink#** lo'tnvk-íjjí |g -•(<** csirkékkel, kacsákkal, falo-
tapsviharra rajta,lták ,a kiteö»«6- mí( .UcsfísésPt hozott i maKv»1->a!ík?1.^' Arikkal, karkot.'ikkol. 
get es minden oldalról hallgató' - * 1 - • <- - -•« 
volt 
még 
ban. 

r*-

t es minden ohlalrai hallgató ;n^vr0 A/ u^yos brltor kis íyem ingekkel és a jó Isten tud-
ilt: "Ilyen nagyszerű előadást /my. ̂  m{t„yar Pll|^|)an megk«- Üa< hoff>' ^iesoda mindenfelét 
eg nem láttunk VoHngstowii-k^n Ymn^ ;fzép és értékes dologul volt meg-

i;^|p'n, város közönségének és an- ,| rakodvá. 
JPekliífmel a darab- sendkiyül . az amerkaikból álló j' Közben » fiformátas'egyház'ki--

ne .1, szerepem^ a felnőtt osztály j|»»i20ttságn^k. amely a gviijtésH próbált gvMniiek-sziöész gárdája' 
nehany tagja «-^kapett szerepet. 'vezofto a?t ft gQ wep doM;t amej ,zePepelt kiUönféle ^nek, tánc, 

messze 

; hogy ez a bizQtfcsá|t-«sak WnetéH k-öl4*é.geit-^rm fedezr* ' 

saját kezelésében heti $8 betegse
gélyt és $400 temetkezési és ha-
láleseti segélyt minden további 
befizetés nélkül, mig viszontbizto
sítási alapon adhatna $í) heti be
tegsegélyt, $100 temetési segélyt 
és $500 halál eseti segélyt . 

A viszontbiztosításnál' minden 

A kidolgozott tefvea^tekÓ két 
csoportba oszlanak. Az egyik 
csoportban a számításokat ugy 
rszközölte a bizottság, hogy a ha
lálesett segélyt (viszontbiztosítása 
alapra fekteti, a másik csoport-

dicséretet Balaskóí György, az 
Jt*R towbbi 4wvi Í5. «Kt am*#. Ppytf, <íe^6 m«Í61j. 

nitani, mint a Bethíehemi bakter, 
amelynek 
töltötte a Kossuth kör nagytermét 
mult szombaton est^. Ezért érde
mel első soriban dicséretet Molnár 
Lajos, aki a darabot betanította 
és rendezte és érdemel hasonló 

...... , . vezette, azt a 60 ezer dollárt, ame- szerepelt különféle enek, 
, jX°}í „ °!al, mefz

T
e kimagaslott t iyet^ karácsony hetében összeadtak j^ne és szavalat számokkal és a 

ítuno jatekaval lio<lzas János, ,n jj^ovol, gyermeksegitési akció- ' közönség véresre tapsolta a tenye-
aki a címszerepben remekelt. A ' 
nagyobb szerepekben kitűnőek , ]^ros akphoz 

»t . Brtbfehemi bakter, voltak ifj. Horváth István Hor- A ~jjSnö sfttrába airtMt; 
eloadasa fóufolas.R meR vath Marg.t, ,ij. Jumta István, mepm(>nts(> 3 #s Hl minió ^ jósoltai m»«án«k,# 

rCr»BS;iiíli lrnv nn(TVt(>pmiit \#»mÁtVi „TiilicVn . l~iúlint .Tul.iulro . ' .. 

„ , A korhii jelmezek, , a szép disz-LSipos Ilonka, aki igen szépen sza-
ban pedig saját kezelésében ki- |k? evenJ? 500 dollarral petek az ügryes színpadi rendezés, jvait 

növekszik ugy, hogy tíz ev vegen 

élŐkészitŐ munkára volt kiküld-
ye és nem pedig arra, hogv az 
egylet nevében eljárjon. Erre majd 
Csak akkor kerül a sor, ha az 
egylet össztagsága dönt az esetle
ges alapszabály móido^tások fe
lett. * 

A bizottság jelentéseit már Ivánja tartani a segélyeket. Meg-. , ,,,, , 
u i a • * legalabb $10,000 -tartalékkal ren-vagy negy gyuláén targyaltak. Jegyezzük, hogy az egylet mai tar * 

Sokan nyilvánították véleménvfl- talékát mindig figyelem előtt kell felemelt biztosítási összegeket sa
ját kockázatára is folytatni. 

A Szent István egylet a fenti 
feltételeket a januári gyűlésen is
mét tárgyalni fogja. Rendkívül 
ajánlatos volna, a ha a tagok na
gyobb érdeklődést mutatnának 
az ügy iránt. Az egylet a ta

ngóké, ők maguk intézik sorsát a 
saját hasznukra vagy káirukra. 
Ha nem foglalkoznak az egylet és 

, ,  . . . . . . .  a  s a j á t  m a g u k  j ö v ő j é v e l ,  u g v  a n -
erednie csak március hónap- évente » cente. kezelesi alapdíj. nak okvetl<>na, kár4t fo(tják ,St. 
ban kerülne dontesre. ;Ez alatt megmaradna liazi kezeles-1 . 

Sajnos a Szent Tstváa egylet ben a régi rendszer. Kötelező bá« t 
gyűlésein1 az utóbbi időkben 40:— lok nem volnának. Tehát a be- í Msnjenek^ a gyüiesre. Szól-
45 tagnál több alig jelent meg. jfizetés évente $1.1 és minden ha-|j^na^ hozzá a tervekhez. Olvas-
Az egylet kénytelen volt a tiszt- láleset után egy dollár. Ezért figyelemmel a tervezeteket. 

Számítsák ki maguknak, melyik a 
legelőnyösebb és melyiket birja 
majd el az egylet tagsága. 

^•rTenében $1000-ra emelheti fcí ha ;luq.szebb 
láleseti biztosítását bármely fenti i^)p 

,orozatban. j yoitjvk a darab szinrelioza-
A viszontbiztosítás dija 10 éven | ta,ában IIorváth Utv:mi- ;Ca!ene 

át ugyanaz marad é* a fenti szá-;oábor és Molnár Lajosné. . 
mitások szerint az egylet tartalé-

énekszámokat tanitotta Ferenc. Az angyalkák: Horváth 

nalc. -A pénz ahhoz a 35 millió dol.jrSt. Még a rendnek derék őre is 
rn^egy, amelyet j»gy lelkesedett, hogy rögtön af ; 

hogy Tríe£«í* 
^ t , w v„ . ^ . . , hogv mikof • 

l»álint Juliska,^ euíópai gyermek |íész íf ' legközelebbi bazár? E»^ 
életét. Sajnos a három és félmii- iránt iíagyon sokan érdeklődte^ 

mert a jósnő, hogy ugy mondjull^ 
41 very bizi" volt. M^g egy 
rikai katona is akadt a jóslásban^ 

dott o}, könnyekiy; meghalnita 

.-"I 

Xémeth Juliska, 
Benish Margit, Ilajdu Mariska 
Barkó István, Pálóczi János, ifj. i?- », , .. , -M n i^'i ve- rr i r- t i'10 nyernek kozul közel fel millió l zono Gubor. ítj, Hííjílu Jozr^f, * í r  1 '  v r u ' i  - r -  o  . •  r -  , 3 % a r o r s « a g o n  t a n .  Itanko Mihalv, iFj...Szuhi János, h A b., . 
T , . .. Tr , A kis t b;*szedf amelyet Babika 

; gén aztán magyarosan megt«»w^ *• •''•-S' 

nuska, Binó Annuska, Horváth 
Gizella és Horváth Ilonka igen 
szépek voltak. Kitűnt közülök 

(oláh, lengyel, ukrán) 

ket. A vélemények szerint az tartani a házi kezelésben eszkö-
egylet a mai alapon nem működ- zö>lt biztositásnál és éppen az 
het sikerrel, de a megoldásra néz- öreg tagok érdekének megvédése 
ve a vélemények nagyon megosz- miatt gondoskodás történt arról, 
lottak., A decemberi gyűlés azt hogy a mai alap 10 év alatt leg-
határozta, hogy a januári gyülé- (alább tíz elér" dollárra szaporod-
sen folytatni fogják a vitát és az- jon. 
tán az egész ügyet referendum j A különböző befizetések és se-)] 
szavazás alá viszik. Döntsön az'gélyeket a következő pontokban'' 
össztagság, hogy mit óhajt tenni, jfoglalta össze a bizottság: 
A referendum szavazás végleges i $l-os havi befizetés és kétszer 

megnainita a 
... , . * » . ,« , ,r . . a. T1 , Tr. . jelenvoltakat. - ílároin kislánv Itatott a szemrevaló jósnő. 
Minden tek.ntotl.en seg.tse- Manska^ S.pos Ilonka, Km An- tSrs4val( akik. saját iiU;; | Xeményi s^erkesrtő is tíícolt 

képvisel- volna, ha ott lehetett volna, 
kilenckor távoznia kellett." ' Tfflrí 
Üíihók Sándornak forgatták ki i, 
zsebeit a gvemekek, mert néiá 
akart táncolni. Rigó Jóska meff 
h.nzta a szebbnél-szebb csárdás^-" 

iát, akiben Mihály ráismert egyik;hangon beszélt Babika az."összes kat <és egyéb testmozgat'ó zené? 
támadójára. A légyottos nöicske:európai -gyermekek'' nevében. 
én valóíli babája még nem került; Utána . A , többiek megmondták. 
-é2re. ! hogy melyik nemzetet képviselik. 

A beszéd után Babika lejött n 
KEGYETLEN MAGYAR (színpadról és odaszaladt James A 

jCampbellhez, a Sheet and Tube 

Meglopták 
a légyotton 

A salcmi horvát csók helyett po
font kapott és ráadásul a pénzét 

is elvették 

Ha az elmúlt év buját-bánatát feledni ak&r&ja, ha az uj esz-
tendő születését vigan akarja bevárná, akkor jöjjön el 

DECEMBER HÓ 31-ÉN, PÉNTEKEM ESTE 8 ÓRAKOB 
A KOSSUTH KÖZMŰVELŐDÉSI EGYLET TRÉFÁS 

SZILVESZTER 
ESTEJERE 

Kroh "Jancsi", akit minden 
magyar ismer Youngstown és vi
dékén a napokban levelet kapott 
édes anyjától aki Beregszászban 
a csehek által kezelt magyar Ru-
siniában lakik. Többek között 
anyja tudatja véle, hogy a csehek 
mindenüket elveszik és most a 
még 48 előtt divatban volt "ab
lak adót" is visszaállították. U-
gyanis külöu adót vetettek ki 
mindenkire Beregszászon, , ahol 
tótul senki sem tuB, minden ab
lak után, amely az utcára nyilik. 
Sok magyar ember inkább befa
lazta az utcai ablakot, semhogy 
az adót megfizesse. Azt mondják 
a magyarok "Jobb ha nem lá-

4 nndeife* mindenről gondoekodott, .mit a kfaö»fe n&Ja f!íu"k "cm ]f .  ,  o j i n k  a  c s e h  p i m a s z o k a t .  í g y  m é g  

" " • i l  1  l l g f r  I  
]; NAOTSZERÖ KABARÉ PROGRAM; * kör legjobb müked-

velőinek részvételével. ^ " 
.ijnfr ) .iiíM.'i'y' I I .'; ül . 

MIHÓK SÁNDOR búcsúztatja az ó-MttendŐt ét köszönti as 
ujat. 

''i" ;——— 
Á miisor után tánc ki világos virradatig. 

RIGÓ JÓSKA MUZSIKÁI* 
-

é» szeme megkíván. 

BELÉPTIDÍJ férfiaknak 75 céöt, Hőknék 60 cent. 

Ablakadó 

Miskotics Mihály horvát anya
nyelvű honfitársunk szereti a nő
ket. A szomszédos Salem váro
sában mind ismeri Őket és ezért 
elhatározta, hogy majd Youngs-
townban keres magának egyet ko-
rácsonyra. Talált is Mihály bará
tunk egy "jó kicsi, szép kicsi 
nőt" hamarosan a youngstowni 
főutcán. A nőcske igen barátsá
gos volt és meghívta Mihály a há
zához. Mihály persze boldogan 
ment. Amint mentek, mendegél
tek, egyszerre csak az elhagyatott 
Utca egyik sötét kapualja alól két 
marcona alak ugrott a szerelmes 
Mihály elé. "Pénzt vagy életet," 
mordult az egyik a meglepett Mi
hályra és revolvert szegzett fe
jének. Talán Mihály nem is bán-

ték és akik mindannyian nemzeti 
viseletben voltak, bátran lépett 

terem színpadára. A 
nagy és díszes társaságra megje-

azon este elfogta Markovics Mik-; 7enésük meglepetés volt. Csengő 

Kiss Károly karácsony estéjén egy j  nompany milliomos elnökéhez, aki 
stól ingbe öltözött családját ki-j a bizottság elnöke, és magyar nem 

kergette a hideg éjszakába. \mii szinU selyem szalaggal átkö-
; l&tt kis csokrot nyújtott át neki. 

A magyar rendesen szereti csa-jAz r»sz ember sirt. Később kije-
ladját, de azért a magyarok között jlentette, hogy ez a kis csokor az ő 
is akadnak kivételek, akik meg-1 jepke(lves?bb emk:ke lesz 

feledkeznek az apai szeretetről és 

darabokát és igy bizony nem volt' 
csoda, hogy hajnal felé a leányok 
azt hitték, hogy hulsvét van, mert. 
ugy bele" izzasztották a fmk a s#*k 

••áncolásba. * 

Egyszóval minden Ó. Ké. volt, 
olyannyira, hogy még most is ott* 
volnánk mind teiz lezerkétsfcázan^ 
ha a pénzünk el nem fogyott vol
na. És hogy ez mennyire igaz, 
legjobban bizonyítja az, hogy az 
egyház pénztárnoka még most is 

kegyetlenek családjukkal szem
ben. Most éppen karácsony éjsza-1 
kaján ad hirt egy rendőri krónika 
egy kegyetlen magyarról. 

Amikor minden emb<»r örül, 
hogy a karácsonyt családja köré
ben töltheti, Kiss Károly nevű 
honfitársunk, a ki a 63 Ale-
meda a ve. alatt lakik, ellenkező 
véleményen volt. Kiss az ünnep 
tiszteletére nagyon sok rézin 
dzseket (mazsolya törkölyt) ta
lált inni. Mikor a szent estén ha
zament* felesége szemrehányást 

ta volna, hogy pénzét elveszik, ha'tett ki, Kiss dühbe gurult és nem
meghagyták volna az életét, meg i esak feleségét, hanem kisleányát 
a kis nőt. Oh, a kis nőt l De Mi- j és kisfiát is meggyilkolással fe-
hályra még nagyobb meglepetés j nyegette. Az asszony végre is 
várt. A kis nő ugyanis egy csöp- j kénytelen volt a gyermekeket fel-
pet sem ijedt meg a revolvertől, j kapni és az utcára menekülni. A 
hanem Mihály ; bá szemeláttára niő és gyermekek hiányosan voltak 
rákacsintott az egyik utonállóra 
és avval már nyúlt is Mihály zse
bébe és saját kis kacsójával húzta 
ki belőle a pénztárcát, amelyben 
száz dollár volt. Amikor a nő ki
kutatta Mihály minden zsebét, 
még ráadásul kétszer jól nyakon 
vágta» hogy miért jött csak 100 
dollárral a randevúra és avval be
lekapaszkodott a revoíveres rab

kapóra is jött a beregszászi ma-iló karjába és otthagyta Mihályt, 
gyaroknak az-

aI hozatala. 
- A<v-'-

"ablak ad£" be- aki .siptott a rendőrségre jelen
tést tenni. Két déteitiv még 

öltözve és bizony, ha a jószivü 
szomszédok nem könyörülnek meg 
rajtuk, ugy ott fagytak volna 
meg az utcán, akkor, mikor éppen 
azt énekelték a templomokban: 
"Menyből az augyal." . . 

Karácsony reggelén . aztán el
jöttek a rendőrök Kissért* ki ré
szegség és csendháborítás1 vádja 
alatt kerül a rendőrbiró elé, A 
rendőrség szerint Kiss ,ezt a ke
gyetlenséget nem először követte 

.elj !» \ •;,» 

, , es a számolja a sok pénzt, a mi befolyt, 
egí raga b jutalom, amit valaha - Dacára annak, hog}- roppant erős 

i> capott életeben. jember, még sem meri a pénzt fel-
Az összegyűlt pénznek legalább 'emelni, mért leszakadna a karja, 

negyedrésze magyar gyermekek jhiszen va^y ezer dollárért esupa 
segítésere fordittatik. 'apró pénz jöft be! 

MEGHÍVÓ 
A MAGYAR ATHLÉTA KLUB NŐI OSZTÁLYA. ÁLTAL 

december 31-én 
pénteken este 8 óraikor kezdődő ? * 

Szilveszter esti nagy 

ÁLARCOSBÁLRA 

A'J 

amelyet a klub saját helyiségében tartanak. 

HAT REMEK Ölj ~ 

A rendezőség gondoskodott arról, hogy a közönségnek 
tekintetben kényelmet és szórakozást nyújtson* 

HAYZA HIRES ZENEKARA szolgáltatja a.tánchoz a zenét. 

A Youngstown és környéki magyarság, ha vigan akar 
buMu^ni az ó-évtől és tánccal köu^nteni uj évet, jofcb li
kaimat, mint eet, nem taJálhAt 
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