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(N) Jó idejében, komoly elha
tározással és nagy igyekezettel 
kezdték a munkát a NaprW®***-
Ság kisebb bizottságai az\ McMiUian Library 
gyar Nap előkészítésére. \ "Wick A*t» 

Jól van az igy. CTTT 
A Youngstown és környétu ma

gyar Napon eddig mindig talál
kozót adott eiymésnak a Maho
ning és Shenango völgyeinek ma
gyarsága. 

Az idén,is bizonyára igy lesz. 
Különösen a Youngstowni, 

Campbell-i, Sharon-i, Parrell-i, 
Alliance-i, Ganton-i, Niles-i 
Warreni egyletek és egyházak jó 
akaratától függ, hogy a Magyar 
Nap ismét oly fényesen sikerüljön 
•int a múltban. 

Jól megjegyezze magának min-
Ifenki az augusztus 7-ikét. 

Aznap, augusztus első vasár
napján lesz a Magyar Napi a re
mek Idora Parkban. 

A vidékiek is készülődjenek. A 
programmon értékes szereplőink 
falyet találnak. 

• • • 

Komoly, nagyon komoly célja 
fin az idei Magyar Napnak. 

Megint egy rossz, kü?ködéssel, 
nyomorúságos télnek nézünk elé
be. 

A most elmúlt téllen a Nagybi-
fléttság több mint 300 dollárral 
segítette a megszorult magyar 
családokat. 

Az idei Magyar Nap jövedelme 
ismét ezt a szomorú, de emberba
ráti célt fogja szolgálni. 

:Nem is hisszük, hogy fogja va
laki is sajnálni azt a pár centet, 
amit egjr kellemesen eltöltendő 
délntánra fog fordítani. Hogy jól 
fog mulatni, azt ugy is tudja, 
hogy ugyanakkor jót is cselek
szik, az kettős haszon minden-
Jónek. 

* -Ezért ajánljuk már most a ma
gyarság figyelmébe, hogy aján
dék tárgyak és pedig manapság 
oly ritka aranypénzek kerülnek 
majd a szerencsések kezébe, akik 
A mott kibocsátandó öt centes .ti-
ktiekből venni fognak. 
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Hát még az a rémek ezüst ser
leg, amely annak fog jutni, aki a 
legtöbb öt centes tiketet eladja 
és még hozzá a Magyar Nap Ki
rálynője cím. 

No, lányok, lásuk ki lesz a sze-
iHicsés nyerő. 

• * * 

Mikor lesznek már jobb idők? 
v Hányszor intézik hozzám ezt a 
kérdést bus magyarok, akik fel
feljárnak az irodába munkát ke
resve, vagy hogy bajaikat elpana
szolják. 

Bizony ezt nehéz megjósolni. 
Vehették észre, hogy e lap ha

sábjain nem jelent meg biztató 
szó hónapok óta. Emlékezhetnek 
arra, hogy már egy évvel ezelőtt 
megírtuk, hogy rosszabb világ kö-
twtkezik a télen. 

Egy dolog a vigasztaló. A mai
nál rosszabb viszonyok aligha 
várhatók. Az ősz előtt bizonyos 
iclőre valami javulás is várható, 
de senki se gondólja, hogy ez tar
tós lesz. 

, Beletart még egy időbe mig ez 
a gazdaságilag beteg világ meg
találja az orvosságot bajára. De 
ha megtalálja, akkor nem lesz 
kár e mostani keserűen rossz vi
szony, mert kárán tanulva, jobb 
időknek nézünk majd elébe. 

EGY SZEGÉNY, 2 GYERMEK 
. ANYJA KÉRELME 

./• ... • ^ 
Fed or Anna (férj. Fürészné), 

'»9% Steel street szám alatti la
kos, beteg állapotára való tekin
tettel orvosi tanácsra kénytelen 
$1 óhazába visszatérni. — 
- A szerencsétlen, két gyermekes 
anya teljesen vagyontalan, s ezú
ton kéri a jószívű magyarokat, 
hogy némi pénzadományaikkal 
jegitsék elő utazását. 

,, * Adományokat szívesen elfogad 
lapunk szerkesztősége, mely azo
kat készséggel továbbítja a beteg' 
magyar asszonynak. 

Készüljünk a 
" V A S T A E  N A P "  
•, méltó megfiiuMpléiire! 

"Magyar Nap"-ot rendez i 
aug. 7-én á Nagybizottság 

Hagy előkészületek folynak a Magyar Nap sikere érdeké
ben. — A bizottság nagy munkát fejt ki. — Értékes aján
dékok. — Gyermek szépségverseny. — Sportversenyek. 

BRENKÁCS CIGÁNYZENEKARA FOG JÁTSZANI 
A Nagy bizottság- ugy mint min

den évben, ugy az idén is Magyar 
Napot refidez, melyet augusztus 
hó 7-én, vasárnap fogja tartani 
az ismert, kies fekvésű Idora 
Parkban. t . 

Az előkészületek nagyban foly
nak és az előjelek szerint Ítélve, 
az- idei iMagyar Nap páratlanul 
nagyszabásúnak Ígérkezik. * 

Az idei Magyar Nap felül fog
ja múlni minden eddig rendezett 
Magyar. Napot, mert az idei Ma
gyar Nap élvezetében nagy része 
lesz a youngstowtni és vidéki ma
gyarságnak. 

A program olyan válogatott 
pontokból fog állani, hogy a Ma
gyar Nap után mindenki erről a 
kitűnő programról fog beszélni. 

Ezek közül egyet azonban elá
rulunk, hogy Brenkács va jda cle
velandi cigányzenekara fog a 
Magyar Napon hangversenyezni. 

Sorsolás is lesz. Kí lesz sorsol
va 4 darab aranypénz is, mely 
$20, $10, $5 és $2.50-es nyeremé
nyekből fog állani; a sorsjegy 
ára 5 cent lesiz. A sorsjegyek áru 

sitása jövő héten faja, kezdetét 
venni.. , 

Azon leány, aki a legtöbb sors-' 
jegyet elad egy értékes ajándék
ban részesül és a Magyar Napon 
a királynői cimet fogja viselni. 

Lesz gyermek szépségverseny 
is, erre vonatkozó . feltételeket 
alább közölj ük. , 

Sportverseny is lesz, amely d. 
u. 4 órakor fog kezdődni Brogli 
Tgnác vezetése alatt. 

A Nagybizottság azért rendezi 
minden évben a Magyar Napot, 
hogy a i Youngstown és vidéke 
magyarságát minden eszközzel 
egyesítse, illetve összehozza, hogy 
egy egységes társadalmi élet köz
hangulatának meleg és barátsá
gos közületébe tömörítse a ma
gyarságot. ' * 

Még sohasem folt olyan fontos 
a' Magyar Nap megtartása, mint 
az idén, mert a Magyar Nap egész 
tiszta jövedelme a szegény és ín
ségben szenvedő magyarok fel se
gélyezésére lesz fordítva s igy 
minden elköltött cent ezen nemes 
célra lesz kiadvit/~v > : 

GYEBJMEK SZÉPSÉGVERSENY 
A Nagybizottság áítal f. évi 

augusztus hó 7-én az Idora Park
ban tartandó Magyar Napon 
gyermek szépségverseny isr lesz 
rendezve. 

Minden magyar szülő gyerme
ke — 1 évtől 3 étes kotj^f — 

részi vehet ezen nagy versenyben. 
Azon szülők, akik óhajtják, 

bogy gyermekük „ a széps'gver
se m-ben résztvegyen, töltsék ki 
az alábbi szelvényt és küldjék be 
Mixich Gáspár 441 Pasadena 
Ave., Youngstowii, Ohio cím alá. 

GYERMEK SZÉPSÉGVERSENY SZELVÉNY—MAGYAR NAP 

Gyermek neve 

Hány éves Fiu vagy leány.... 

Szülők neve .. 

Cím — 

NAGYBIZOTTSAG 

A Nagybizottság junius hó 4-én, 
szombaton este 8 órai kezdettel 
tartja rendes havi gyűlését a 
Kossuth Körben. 

A tagok kéretnek, hogy teljes 
számban jelenjenek meg. 

Még mindig vannak egyes egy
házak és egyletek, amelyek a 
tagsági dijat a f. évben még nem 
fizették be; kérjük őket, hogy 
ezen a gyűlésen fizessék be. 

Habodász Gusztáv, elnök. 
Mixich Gáspár, titkár. 

qtT. ISTVÁN EGYLET 
• ——— 

A bizottság együtt volt és ab
ban állapodtunk meg, hogy 50c 
havi befizetés ellenében $5 beteg 
segélyt fizet, de csakis a beteg
ség második hetétől kezdve. A be
tegség első hetében nem jár be
tegsegély, csak ha valaki két hé
tig beteg, akkor jogos egy heti 
betegsegélyre. A haláleseti se
gély marad a régi. Jó lesz ^efölött 
gondolkodni és a gyűlésre eljön
ni, nehogy a gyűlés után a meg 
nem jelenteknek kifogása legyen 
ez ellen, ha netalán el lesz fogad
va* Most vasárnap délután 2 óra
kor lesz rendes havi gyűlésünk. 
Kérem a tagokat, hogy teljes 
számban jelenjenek meg. Felké
rem Kónya István és Palatínus 
András ifjúsági tagokat, hogy 
ezen a gyűlésen lépjenek át a 
nagyosztályba, mivel a 16. évet 
már betöltötték. Függesztett ta
gok: Balogh József, ifj. Hoch-

wart-h János, Mislai Imre, Mislai 
Imréné, Molnár János és Pál Já
nos 3-3 havi hátralékkal. Törölve 
lett Bárány Ferenc 4 havi hátra
lékkal. Beteg tagjaink : Özv. Csel* 
le Ferencné, Vas István. Pálinkás 
István, B. Tóth Lajosné, Szarka 
Jánosné, Türk Antalné és Benish 
András. — Betegség a titkárnál 
jelentendő: 766 Cassius ave. 
Tel. 30869, Góber, titkár. 

ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖN 
A MÁSODIK GYERMEK-

RABLÓNAK 

Mint ismeretes, Jimie DeJute 
11 éves nilesi kis fiu elrablóját 
a biróság életfogytiglani börtön
re ítélte. Segítő társa Tony Lauri 
fölött tegnap ítélkezett a Trum
bull megyei törvényszék esküdt
széke /VVarrenben, mely T^ony 
Laurit •• szintén. ,életfogytig1(aiii 
börtönnel  sú j tot ta .  A a# í t é 
let ellen fölebbez. 

VERHOVAY 108 

Beteg tagjaink: Szabó Istva,n. 
Ellsworth, O. Veres András 120 
E. Philadelphia ave. Nagy j-ános-
néll28 Katherine ave. Bártfai J. 
2339 Donald ave. Szesze István 
411 Steel st. Gazdik András 1^1 
Creed st., Struthers, 0. Vas lit* 
ván 27 Palmer ave. Orosz István 
710 Steel art. Gönczi András 147 
Cortland ave., Campbell, 0. Papp 
Sándor, Pulaski, Pa. Hoffer Ká
roly 41 Rhoda ave. 

Betegség a tikárnál jelentendő ; 
211 Edward st; Tel. 75732. 

ragaszkodás övezte 
körűig Nt. Lakyt jubileumán 

A Magyar rof. Egyház prezsbitérfuma nagy murikát fej
tett ki Nt. Laky lelkésszé szentelése 20-ik évfordulójá
nak méltó keretek között való megünneplése érdekében 
— Rekord flfzámu közönség jelent meg az ünnepélyen 

1 , Országutakat járván, találunk mérföldköveket, melyek •egyrészt 
arra emlékezteinek bennünket, hogy milyen messze jutottunk el ki
indulási helyünktől, másrészt pedig arra késztetnek bennünket, hogy 
az eddig megtett, útról elmélkedjünk, a táj szépségeiben gyönyör
ködjünk és a í lég hátralevő útra tekintsünk. 

Lelkésszé avatásának húszéves évfordulójával ilyen jelentős for
dulóponthoz, határkőhöz jutott el a youngstowni magyar református
ság szeretett kíkésze: Nt. Laky Zsigmond. 

í Ezen határkőhöz eljutva a youngstowni Magyar Ref. Egyház 
íprezsbitériuma május 29-én, vasárnap délután ünnepi istentisztelet 
keretében, amifeor Nt. Dr. Vm, Hudnut és az ünneplő lelkész ̂ prédi
káltak és este díszvacsora rendezésével ünnepelte meg nagy szám
ban megjelent ípapság és a helybeli és vidéki magyarság —-" vallás-
felekezeti különbség nélkül — jelenlétében Nt. Laky Zsigmondnak, 
az egyház lelkészének, húszéves lelkészi jubileumát, melyet a prezs-
bitérium az egyház templomának — az ezen célra előre kifestett és 
gyönyörűen feldíszített — alsó termében rendezett. 

Nt. Laky ifrzen husz év alatt — mint azt múlt heti lapunkban 
kifejtettük —^iem mult el egyetlen alkalom, hogy Nt. Laky nem 
igazolta volna,i mennyire rászolgált arra a meg-megujuló bizalomra, 
amely őt Amerika különböző helyeken levő ref. egyházakhoz küldte. 
A bizalom teljes megnyilvánulása látszott ezen az ünnepi estén, ame
lyen a jubilánst lelkész társai, a magyarság nagy tömege vette körül. 

Nt. Laky Iplkészi minőségben husz évet töltött el s ezen két év
tized alatt megmutatta, hogy jó és kötelességtudó lelkipásztor. — 
Nagyrészt ei^nek kell betudnunk azt, hogy húszéves lelkészi jubileu
ma alkalmából olv sokan kértek részt az ünneplésből. Az ünnepi tár-
easvaesorán nemcsak lelkészek, orvosok, ügyvédek, de a magyarság 
nagy tömegekben jelent meg, valamint számos amerikai is, s ebből 
is látszik, hogj| Nt. Laky Zsigmond neve, múltja és működése any-
nyira elismert,' hogy más nemzetiségűek is érdemesnek tartották, 
hogy résztvegyenek ezen emlékezetes ünnepi társasvacsorán. 

^ Nt. Laky sohasem tartott igényt magasabbrendü jelzőknek a 
bírására, önérzete csak azt követelte, hogy ne tartsák átlagon aluli
nak. Ezt teljes.mértékben el is érte. Amit tett egyháza, az amerikai 
-és az óhajai magyarság érdekében, azt jól és helyesen, cselekedte, 
nélda rá, hogy munkáját a legnagyobb kinccsel: szeretettel honorál
ták ezen jubileumi estén. 

nok. A Magyar Nap sikere érde
kében kérte az egyház ifjúságát, 
hogy vegyen részt a jegyek ela
dásában, mely munka honoráriu
ma az lesz, hogy azon leány, aki 
a legtöbb jegyet fog eladni, az 
egy gyönyörű serleg-adományban 
részesül. 

Pipoly Gyula kellemes szavak
kal méltatta Nt. Laky helybeli 
munkásságát. 

Nt. Melegh Gyula, az Amerikai 
Magyar Reformátusok Lapjának 
szerkesztője volt az est diszting
vált szónoka, aki mint "senior" 
méltatta nemcsak Nt. Lakv ame
rikai munkásságát, de mérlegété 
általánosságban az amerikai ma
gyar papok helyzetét. "A lelkészi 
pálya távolról sem olyan rézsás, 
mint amilyennek látszik" — mon
dotta a tudós lelkész. 

Nt. Dienes Barna, homsteadi 
lelkész beszédét követte: Nt. 
Vargha Lajos, pittsburghi, Ba
logh István, mekeesporti, Daró-
ozy Mátyás, farrelli, Kruehio An
tal, alliancei, Hadi Albert, fair-
porti református lelkészek, Tiszt. 
Varga Albert és Oe^lédy Sándor 
tanulmányúton levő ref. lelké
szek, Friedman József ügyvéd és 
Steiner I., s.-szerkesztő beszéde. 

A meleg ünnepeltetésben része
sült lelkészt üdvözölte a Magyar 
)^éf. Egyház prezsbitériuma nevé
ben Horváth József, a Vas. Iskola 
névében Juhász Irénke, a Nap
sugár Egylet részéről Ambrus.kó 
Margit és az Ifjúsági Egylet né-! 
vében Laky László. • 

Több egyház és egylet is képvi
seltette magát, amelyek közül 
csák a Szt. György Szövetség ne
vét sikerült följegyeznünk Hajdú 
János pénztáros képviseletével. 

Az üdvözlő beszédek után szó
lásra emelkedett ítft. Laky Zsig
mond, aki keresetlen szavakban, 
meghatva köszönte meg azt a 
nagy szeretetet, mely vele szem
ben ez estén megnyilvánult. Hang 
súlyozta a prezsbiterek éa azok 
nejeinek készséges és fáradságos 
munkáját, akik lehetővé tették 

A Magyar Ref. Egyház temp
lom alatti terme este 7 órakor 
zsúfolásig megtelt ünneplő kö
zönséggel, mely az ízlésesen és vi
lágokkal gyönyörűen feldíszített 
asztaloknál foglalt helyet 

Korán János, az egyház jegy
zője felkérte Dienes Barna, hom
steadi ref. lelkészt, az asztali ál
dás elmondására. Ennek végezté
vel fél nyolckor kezdetét vette a 
vacsora, melyet a Napsugár 
Egyesület bájos leányai és az If
júsági Egylet fiu tagjai fölszol
gáltak a legnagyobb precizitással 
és ügyességgel. ii:--

Vacsora alatt* feunchy János 
kitűnő magyar zenekara szóra
koztatta a nagyszámban megje
lent ünneplő közönséget. 

A kitűnő és ízletes, magyar 
-szakács-művészetről tanúskodó 
vacsora elfogyasztása után Nt. 
Dókus Gábor, cantoni ref. lelkész, 
a jubiláns iskolatársa, töltötte be 
az áldomásmesteri tisztet, aki 
sorrendben fölhívta az alábbi 
vendégeket és jó barátokat az 
ünnepelt üdvözlésére, 

Sztankay Zoltán, ». kl*. kon
zuli attaché, volt az est első szó
noka, aki a clevelandi m. kir. 
konzulátus és a magyar haza üd
vözletét hozta. ' / 

Ütána következte|!| : 
William Fraser, a Mahoning 

megyei prezsbiteriánúis Egyház 
titkára, Nt. Dr. Matheis, a Har
madik Ref. Egyh. lelkésze, George 
Lewis, áll. képviselő, Engelhardt, 
közlekedésügyi komiszárius. 

Grosshandler N., a United Ptg. 
Co. elnöke, és az Amerikai Ma-' 
gyar Hírlap kiadótulajdonosa, 
méltatta Nt. Laky és neje egyé
niségét és munkásságát, melyet 
az amerikai magyar és amerikai 
társadalom körében kifejtenek az' 
amerikai magyarság és Csonka^ 
magyarország érdekében. 

Habodász Gusztáv, a Nagybi
zottság elnöke, mintaképül állítja 
a magyarság elé Nt. Lakyt és ne
jét * 'akiktől mindig osak jót ta~ 
nulhatunk" — mondotta a szó-

Nagy müsoros-estélyt rendez 
a Magy. Nagyasz. hitközség 

Junius 4-én, szombaton este magyar gyermekek páratlan 
jó kedvben fogják tartani mindazokat, akik eljönnek a 
N. Belle Vista avenuei róm. katholikus magyar iskolába 

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET! 
A. Ilagyarok1 Nagyasszonya 

Hitközségben azt fogják megmu
tatni az iskolás gyermekek junius 
4-én, szombaton este 8 órakor a 
N. Belle Vista avenuei róm. kath. 
magyar iskolában, hogy hogyan 
élhet nyelvében egy ifjú nemze
dék, ha az ország hivatalos taní
tási nyelve mellett szeretettel 
ápolja őseinek nyelvét, beszédét, 
irását, dalait és egész szellemét. 
Ebben az iskolában nagy súlyt 
fektetett a pl'ébános arra, hogy a 
gyermekek tudjanak szépen éne
kelni egyházi, hazafias és népda
lokat magyarul és hogy a magyar 
irás-olvasás mellett köszöntő és 
egyéb magyar szavalatokat is ta
nuljanak és hogy magyar színda
rabokat adjanak elő. 

Egy iskolai év alatt megtanul
tak a gyermekek 30 templomi ma
gyar éneket, több hazafias és ku
ruc nótát, nehánv magyar nép
dalt és 3 színjáték mellett több 
szavalatot, c - < 

E téren ftzeruett ügyességükről 
junius 4-én, szombaton este vizs
gáznak le, amikor a következő 
angol-magyar program szerint 
játszanak: * 

Amerikai Himnufez, Magyar^ 
Himnusz, Voices of the woods, 
Kossuth Lajos, utána Thief of 
time, Magyar szavalatok, Dolly 
song by Magdalenie Fetzer, Jesus 

teach mi how to prayy Dr. Wise** 
office by Albert Tauss, Recece, 
34-es baka vagyok én... éneklik az 
összes gyermekek, Calisthenics, 
előadja a 4. és 5. osztály, Édes 
anyám, ha bejön Egerbe... ének
lik az összes gyermekek,'Rheuma
tism, előadja a 2. és 3. osztály, 
Hungarian Hedley, Orchestra* 
Magyar szavalatok, How to speak 
by Stephen Rendes, Csínom Pal* 
kó, Csínom Jankó... kuruc nótajf 
éneklik az összes gyermekek, Vio? 
lin duett, Ress-fiuk játszák, Vio» 
lin Quartet, Old time songs, Ke* 
rek ez a zsemlye... éneklik a gyér* 
mekek. Magyar táncok Orosz Fe* 
renc kíséretében. 

E gazdagon változatos miüsoroá 
estélyre, mely a magyar gyermei 
kek ügyességének a bemutatására 
és hazafias érzésüknek kidombo* 
ritására szolgál, szeretettel me£* 
hívjuk a magyar testvéreket. ' 

Belépti dij felnőttek számára 
25 cent, gyermekek számára 10c> 

Aki az estére eljön, tanulni is 
fog, szórakozni is, de lelkesedni 
is a gyermekek hazafias és vallá« 
bős előrehaladásán. 

Legyünk hát ott mindnyájan, 
mert ezenfelül a plébános életbe* 
vágó társadalmi felvilágosító előd
adást fo# tartani a magyaros ne* 
velés időszerű fontosságáról. . M -

ÖT REND<ŐBT BOCSÁT EL 
CAMPBELL VÁROSA 

Campbell városának tanácsa el
határozta, hogy a városi pénztár 
tehermentesítése* céljából és a je
lenlegi rossz gazdasági viszo
nyokra való hivatkozással öt ren
dőrt fog elbocsátani a városi ren
dőrség állományából. 

Michael Rushen azt ^ indít
ványt is tett, hogy az összes vá
rosi alkalmazottak fizetése husz 
százalékkal szállittassék le. 

$1S,000-BA KBKftttTEK 
AZ ELÖVÁLA82TÁS0X 

A Board of Election kimutatá* 
sa szerint Mahoning megyében 
legutóbb lezajlott előválasztások 
alkalmával a jelöltek .$15,000-t 
költöttek el különböző célokra, u. 
m.: hirdetésekre, politikai névje
gyekre, valamint a különböző 
nagytermekben és iskolai termek 
ben tartott gyűlések tartásáért 
bér fejében fizették ki a fenti 
összeget. 
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ezen emlékezetes est kitűnő sike
rét. 

Az est utolsó szónoka Nt. Laky 
Zsigmondné volt, akinek kitűnő 
humorral telitett beszédét tapssal 
fogadta a vendégsereg. Ennek vé
geztével1 Nt. Laky Zisigmond is
mételten köszönte meg az estén 
tapasztalt vele szemben megnyil
vánuló szeretetet és ragaszkodást, 
melyet élményeinek legszebb em
lékei közé sorakoztatta. 

Szép vólt... Nagyon szép volt... 
ezen meggyőződöttségben távo
zott el mindenki az éjféli órákban 
a Magyar Református Egyház 
prezsbitériuaia által rendezett es
téiből. 'V 

Nt. Laky Zsigmond jubileuma 
alkalmából üdvözlő sürgönyöket 
és leveleket küldtek: Alexy La
jos, m. kir. konzul, Cleveland, O., 
Mark E. Moore, polgármester, 
Nt. Ujlaky Ferenc, Detroit, Mich., 
Tóth Mihály, Detroit, Mich., Ft. 
Dr. Nyiri István, a Magyarok* 
Nagyasszonya r. kath. templom 
plébánosa, Dr. Laűrisin Jenő, 
James E. Green, Max A. Myero-
vich, Rev. Samuel J. Purvis, Rev. 
Stephen Palmer, Krisz-család, 
New Brunswick, N.J., Rev. Frank 
0. Leonard, Poland, O., Nt. Diko-
vics János, Bloomfield, N. J., Rev. 
Calvin G. Hazlett, Hubard, 0., 
Tóth Sándor theologiai tanár, 
Lancaster, Pa., Dr. Wolfinger, 
Dr. C. W. Press, Ft. MackoV Jó-
z»e»f,'a Szt. György g. kath. hitk. 
plébánosa, Nt. Kovács Andor, 
Leechburgh, ÍP&., Nt Csontos 
Béla, Lorain, O., Nt Nánássy La
jos, Ligqpier, Pa. 

KÖSZÖNET 

Hálás szivvel mondok köszö
netet lelkésszé avattatásom 20. 
évfordulója alkalmával mind
azoknak, akik a jubileumi ün-; 
nepélyt oly bensőségteljessé, 
kedvessé, feledhetetlenné , tet
ték munkájukkal, megjelené
sükkel, sokféleképen megnyil
vánult. figyelmességükkel. Első 
sorban az egyház prezsbitériu-
mának, akik Tóth István fő
igondnok és Horváth József 
gondnok bölcs irányításával és 
sok áldozat meghozásával oly 
nagysikerűvé tették az estélyt, 
a prezsbiterek feleségeinek, 
akik Tóth Istvánné főgond-
noknő vezetésével elkészítették 
a vocsorát és sajátjukból fe
dezték a kiállítás költségeit. 

Köszönetet mondok ugy az 
amerikai angol nyelvű léikész 
társaimnak, mint. magyar lel
kész testvéreimnek szives meg
jelenésükért és készséges szol
gálatukért, templomi szolgála
taikért, valamint a vacsorán el
mondott üdvözleteikért, min
den honfitársamnak, akik meg
jelenésükkel emelték az ünne
pély fényét s nagyjelentőségű
vé tették az ünnepélyt. « 

Fogadják igy együttesen me
leg kézszoritásomat azért, hogy 
azt a nagyon kedves, nagyon 
feledhetetlen napot szereztek 
e sorok méltatlan, de nagyon 
háláé írójának, híveim, honfi
társaim igaz tisztelőjének, 

v Laky Zsigmond, leíkéfcz 
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