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BAZÁRUNK március 12-én
kezdődik és vasárnap este, 15én zárul. Aki bazárkönyvéi
nem vette még át, a bazároii
vegye át. Hazi süteményeket
is gyúrt tésztákat készítettek
derék asszonyaink ez alka
lomra. Nem lesz hiány értékes
ajándéktárgyakban sem.
AZ ANGOL MISSZIÓ már
cius 15—22-ig fog tartani. Fr.
McCartin fogja vezetni.
A MAGYAR MISSZIÓ, mert
ez is lesz, március 22—29-ig
tart. Fr. Kish Szaléz fog pré
dikálni. Mindenkit szivesen
látunk, katolikust, nem kato
likust egyaránt.
BÉRMÁLÁSUNK pedig ápri
lis 22-én lesz, amit az első
szentáldozás fog megelőzni
április 19-én.
MAGYAROK
NAGYASSZONYA R. K.
HITKÖZSÉG HÍREI
Plébános:
Főt Mundweil János Ph. D.

545 N. Bellevista Ave
Telefon 9-6829
MISÉK 80RRENDJE:

Vasárnap reggel 9 órakor klsmise
angol prédikációval.
H:30 órakor nagymise magyar prédlkáclóval.
Hétköznapokon mise reggel 8:00-kor.
GYONTATASOK:

.Minden szombaton délután 3—5-ig és
este 7-töl.
Minden eleő péntek előtti csütörtököo
délután 8— 5-ig és este 7-tó'

MAR MOST JELENTJÜK,
liogy az idén az első áldozás
május első vasárnapján lesz és
május 7-ere á püspök ur je
lezte a bérmálást.
A HITKÖZSÉG OLTÁR EGY
LETE a többi mőkkel együtt
BAKE SALET tart most szom
baton március 14-én reggeltől
McKelvey-nél.
Akik a süteményvásárhoz
akarnak hozzájárulni, a tészta
féléket már előző este (pén
tek) hozzákel a hitközségi
iskolaterembe.

SZT. GYÖRGY GÖR.
KATH. HITKÖZSÉG
Plébános
PORATUN8ZKY ISTVÁN

AMLRfCAN

A 8ZENTMI8ÉK SORRENDJE

NOVEMBER 1-től április l-l* minden
vasárnap délelőtt 8:45-kor klsmise
és katekizmus oktatások.
MINDEN VASÁRNAP délelőtt 10:15
Nagymise magyar prédikációval.
HIVATALOS ÓRÁK vasárnap kivé
telével mindennap délelőtt 11—12i*r ós este 7—8ig.

NAGYBÖJTBEN, mindén
szerdán este 7:15 órakor ájta
tosság a Szűz Máriához (Paraklisz), minden pénteken este
7:15 órakor, keresztúti ájta
tosság szentség áldással.
MÁRCIUS 22-ÉN vasárnap
este 7 órai kezdettel a Szent
György Gör. Kath. Hitközség
Sándorok és Józsefek tisztele
tére vacsorát rendez a hitköz
ség Fehér Termében. Magya
rosan készitett becsinált leves,
borjú paprikás lesz tálalva" az
elmaradhatatlan házi készitésü
Ííöom süteményekkel együtt.
:'ji vacsora jegy ára 60 cent.
—v
SZENT IMRE EGYLET HÍREI
Tudatom a Szent Imre Egy
let tagtestvéreivel, hogy osztá
lyunknál jelenleg a következő
tagunk beteg: Dancses Mária,
768 Oxford Ave.
Eemélj ük ^mihamarabbi fel
gyógyulását.
Szeretettel vagyok
GYÖRGY; SAMAS
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Magyarok! Vasárnap Ünnepeljük Március 15-ét!
MÁRCIUS
15
MÁRCIUS 15-IKE: HIVATALOS
r
AjneTKS Szelet a sZaTDauSág
ról beszélni, szeret támogatni
minden szabadságra irányuló
mozgalmat. 1848-ban és azt
követő években rokonszenvezett
az 1848 március 15-től számitott magyar szabdság ügyével.
Nagy lelkesedéssel fogadta Kos
suth Lajost, mikor az Amerika
partjaira lépett, mint szám
űzött, mert hazája szabadsá
gáért küzdött.
Sok hasonlatossság van az
amerikai szabadság megnyil
vánulásában és a magyar
1848-as események
között.
Fegyverrel a kezükben, hoszszu véres harcok után Ame
rika kivivta függetlenségét és
elnyerte teljes szabadságát.
Nálunk körülbelül ugyanez
történt hatvannyolc évvel ez
előtt, 1848 március 15-én meg
szólalt a magyar nemzet, egy
nap alatt lerázta a karjaira
szorított békókat. Ezen a na
pon hangzottak el Petőfi hal
hatatlan szavai a Nemzeti
Muzeum lépcsőjéről.
Rabok legyünk, vagy szabadok.
Ez a kérdés, válasszatok!
És a magyar nép választott.
Kardot rántott a szabadságért.
Megkezdődött v & szabadság
harc.
A mai háború egy csatájá
ban, talán több ember vész el,
mint az egész magyar szabad
ságharc alatt, — de azért mé
gis a mi szabadságharcunk egy
nemzet harca volt, évezredes
jogaiért és népe szabadságáért.
» * •
"The 15th of March and the
4th of July both are dates
that are kept in memory for
ever. One by the Hungarian
A YOUNGSTOWNI
MAGYAR EV. REF.
EGYHÁZ HÍREI
Nt. BStty János leikéss
737 Mahoning Ave

Lak As:
81S Tod Ave
Telefon: 3020
Templom: 702 Mahoning Ave
Yotmgstown, Ohio
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Telefon 06841

A SZABADSÁG HŐSÖK drá
ga emlékét most vasárnap dél
előtt fél 11 órakor tartandó
alkalmi istentisztelet kereté
ben készül megünnepelni egy
házunk népe. Ma, amikor bi
zonyos szabadságokért küzd a
világ, illő, hogy megálljunk és
kegyelettel adózzunk azok
iránt, kik egy századdal ez
előtt keresték az emberi felsza
badítás útját. Vasárnapi is
kola reggel fél 10 órakor, este
6:30-kor Senior C. E. össze
jövetel.
V r* - •
YOUNGSTOWÍí és környéke
hazafias magyarsága most va
sárnap délután 2 órai kezdet
tel a Central Auditorium nagy
termében fogja megünnepelni
március 15-ét a mai idők szel
lemében. Reméljük egyházunk
fiatal és felnőtt tagjai nagy
számban fognak résztvenni e
szépnek Ígérkező ünnepélyen.
K Ö ZE G Y H Á Z I ADOMANYANK és egyházmegyei járu
lékaink befizetései folyó hó
31-én lesznek esedékesek. Egy
háztagjaink szíveskedjenek az
ért erre a célra szánt adomá
nyaikat március 29-ig egyhá
zunk pénztárnokához eljut
tatni, hogy e hó végére beküldhessük ásókat az illetékes
helyekre.
EGYHAZUNK FIATALSÁGA
ckating partyt rendez folyó hó
20-án, pénteken este a Girard
melletti Ayon, ,Parki lUnJkbeo.
' AvV*

.

people and the other by the
American people. On both
dates on the one in 1848 and
on the one on 1776 Declerations of Independence were
made. Both Declarations were
followed by wars for freedom.
The United States or better
said the Union of those days
of Washington after seven
years of hard strugle wrested
its liberty from England."
"The Hungarian nation is as
much freedom loving as the
American. For a thousand
years and more on its flag
of red, white and green the
great letters "Freedom" were
emblazoned. Hungary's con
stitution is the second oldest
in worlds history, with four
years only. Hungarians who
come to America will always
keep the anniversary of the
4th of July 1776 both being
days of freedom and the
greatest turning post in the
history of nations.
George Washington and
Louis Kossuth two great
apostles of freedom. Both are
kept in the loving memory of
the nations who's freedom they
fought for. In America Kos
suth the Hungarian w;as re
ceived with open arms and
was hailed as the Washington
of Hungary, On the Ides of
March -we Hungarians pay
ciue respect to the memory of
Kossuth and his comrades who
fought our ba&t&Mr for todays
FREEDOM".

"MAGYAR NAP" OHIO ÁLLAMBA*

Március Idusa, a magyarság Fourth of July-ja. - Ne hiányosson senki a Youngstown és környéki magyarok közül f
Central Auditorium Nagyterméből.
A TISZTA HASZON A VÖRÖS KERESZTNEK MEGY!

1848 március 15-nek évfor feleslegesnek tartjuk az arra
dulóját üljük most vasárnap való figyelmeztetést, hogy ez
délután. Régi szokásához hí ünnepélyen lehetőleg minden
ven az ünnepélyt az összma- ki ott legyen. A jelen időkben "
gyarság rendezi a Nagybizott fokozott szükség van a ma
ság utján.
gyarság összetartására, és en- '
Szomorú évforduló az idei nek dokumentálására.
Március Idusa. Fogadott ha Mindenei, aki magyarnak . *
zánk — Amerika és szülő vallja magát, tudja a köteles
hazánk — Magyarország felett ségét, és szomorú volna, ha
kong a vészharang.
még ilyenkor is arra váma,
Örvendezve szoktunk emlé hogy erre felszólítsák és arra
kezni a márciusi nagy napok buzdítsák, hogy a jobb éraéról háború előtt. Igazán ün oére hallgasson.
nepély számba ment, amikor Ennél fogva joggal hisszük,
mi, amerikai magyarok meg hogy a Central Auditorium tá- ,
emlékeztünk a szabadság, és gas terme zsúfolásig meg fog
•_ífL
Id. Ignath (fyörgy 354 Ed Gagyi János, a Szabadság függetlenség hajnaláról, ami telni ünneplő közönséggel, te
ward St.-i régi amerikás ma napilap és lapunk régi kollek kor azért imádkoztunk, hogy hetsége szerint áldoz mindenki
gyar március 7-én, 59 éves ko tora március 10-én szerencsés a trianoni átok alól Magyar a haza oltárára, a VÖRÖS
rában elhalálozott hosszabb operáción esett keresztül a vá- ország felszabaduljon, amely KERESZTNEK, amely nemcsak
betegeskedés után. Temetése t'osi kórház South Sidei osz nek súlya alatt megcsonkított a háborús időkben folytat hu
a Szent György Gör. Kath. tályán. Helyette a kollektá- kéz és láb nélküli törzs volt. mánus tevékenységet, hanem
templomból történt Főt. Pora- Lást néhány hétig Béla fia vég Imánk csak részben talált béke időkben is.
tunszky István lelkész kiszol zi. A "Dohányos" reméli, hogy meghallgatásra, mert szegény, Minden ,magyarnak annyit
magyar kell adni a VÖRÖS KERESZT
gálásával.
a magyarság jó akaratulag ren tőlünk elszakított
testvéreink,
akik
önakaratuk
NEK, amennyit csak tud! Ne
dezi a lejáratát, ha a |ia je
ellenére
kerültek,
még
talán
a
várjon külön elismerést senki
Miller (Molnár) Antal 207 S. lentkezik a? előfizetésért.
Trianonnál
is
gyűlöltebb
né
sem.
Mindenkinek a saját '
Portland Avenuei honfitársunk
met
járom
alá,
amely
elnye
lelkében
kell megtalálni azt a
44 éves korában elhalálozott
léssel
fenyegeti
második
ha
megnyugtató érzést, hogy ele
március 7-én, szombaton a Hodáry István, 41 N. Port
youngstowni
kórház South land Avenuei köztiszteletnek zánk — Amerika és szülőha get tett emberi és polgárSidei
osztályán.
Temetése örvendő régi youngstowni ma zánk Magyarország független társi kötelességének.
v
kedden, március 10-én történt gyar testvérünk, lapunk és a ségét.
Az ünnepélyre a belépti dlj
a Szent György Gör Kath. Szabadság régi előfizetője, már Az idén nem lesz öröm Ün 50 cent. Külön adományát
templomból Főt. Poratunszky cius 2-án operáción esett ke nepe a Március Idusa, hanem mindenki borítékba helyezve,
István lelkész által végzett resztül a South Sidei kórház a cselekvés megnyilvánulásá átadhatja azt az ünnepély al
gyászszertartás után.
ban és örömmel értesülünk, nak bizonyságtétele e fogadott kalmával. A High School ta
hogy már a teljes javulás ut hazánk győzelmének érdeké nulóknak és 18 éven aluliak
ben, melytől függ, hogy a sza
Kovács Andrásne 70 éves ján van.
badság szerető országok és Ma nak nem kell belépti dijat
magyar nő, március 8-án el
(A fenti cikk 1916 március 15-én
gyarország ismét független, fizetni.
íródott boldog emlékű szerkesztőnk, hunyt 62 Qneta Streeti ott
A Nagybizottság szivesen hív
Ambruskó Ferenc Edward szabad ország legyen, és nem
Neményi Miklós Ernő által, amely honában.
rabszolga.
a mai háborús helyzetet tekintve,
és
vár minden jóérzésű ma
Az elhunyt fiad! maradvá Streeti magyar honfitársunk,
mint ha csak ma Íródott volna.)
A
magunk
részéről
ssinte
gyart
a közös ünnepélyre.
nyait március 11-én a Belmont régi előfizetőnk a mult hét
temetőbe helyezték örök nyűg végén súlyosan megsérült a
MAGYAR REFORMÁTUS
vóra Rev. Joseph Benedek ak- Sheet and Tube gyárban mun
A műsor Wrottság megtette a Jelentését a Srent György
roni lelkész kiszolgálásával.
kája közben. Létráról leesve,
EGYHÁZ HÍREI
két lábát törte és súlyos hát görög. kath. egyház Fehér termében március 9-én megtartott
K4Mi: Marton Sindor lelkész
gerinc sérülést szenvedett. A Nagy bizottság rendes havi gyűlésén és ennek alapján. a vég- =
A NILESI
925 Mahoning Ave
South Sidei kórházban fek leges műsort a következőképpen állapították meg:
Telefon: 3-4557
REF. EGYHÁZ HIKE! szik.
PROGRAM:
Reméljük, hogy mindanyK b z n : Csépka István lelkész
nyiukat rövid időn belül a leg 1) Amerikai Himnusz. Éneklik a vegyes énekkarok és a:
VASÁRNAP délelőtt fél 11 Lakfis 106 — 2nd St Nile*, O. jobb egészségben látjuk vi
közönség.
szont.
órakor a magyar szabadság
2) Az elnöki megnyitó beszéd. Brogley Ferenc, Nagybizott
ft", fc'fc
harc évfordulóján alkalmi is GYÜLEKEZETI VACSORA
ság elnöke.
tentisztelet. Előtte fél 10-től lesz templom alatti helyisé
S)
Hegedű szóló.
/
MULATSÁG! NAPTÁR 4) Szavalat.
vasárnapi iskola.
günkben szombaton, március
Bánffy Jánosné.
Ebben a rovatban díjtalanul k8»
5) Dalok. A Magyarok Nagyasszonya Hitközség leány ének- j
MÁRCIUS 15-ÉN, vasárnap 14-én. A vacsorát az egyház zSIJUk
azon egyházak, egyletek,
presbiterei
fogják
elkészíteni
kara.
J
vvagy
Intézmények
mulatságait,
este 6:30-kor termünkben Sán
összejöveteleit, stb. — nem több,
és
felszolgálni.
A
tálalás
ideje
6)
Angol
szónok.
Hon.
Michael
J.
Kirwan,
congressman.
dor, József, Gábor és Benjá
mint 2 hónappal előre Is, — ame
7) Énekszám. Sipoc Gyula.
í
min névesti vacsora. A Nő fél hét órakor. Vacsora után lyeknek az Amerikai Magyar Hír
lap a hivatalos lapja és amelyek
március
15-iki
alkalmi
pro
8) Zenszámok. Tróján Margit ^s líj. Molnár Ferenc.
egylet ízletes csirke vacsorá
mulatságaikat hirdetik lapunkban
nyomtatványaikat nálunk szer9) A Vörös Kereszt szónoka (angolul).
val várja a vendégeket és egy grammal fognak megemlékez és
ni az 1848-as nagy időkről. Mű xlk be.
10) Ünnepi magyar szónok. Daragó József Verhowiy 1b5VÍ
iiáztagokat.
sorunkon lesz beszéd, szavalat,
ponti elnök.
i
FEBRUÁR HAVI bevételünk énekszám és két rövid szín Március 12—13—14 és 15,
11)
Alkalmi
beszéd
a
Vörös
Kereszt
^íunkájáról.
fjtev.
Ber-f
$479.34, áthozat $347.58, igy darab. Az egyik a "Német csütörtök, péntek, szombat és
talan István. /
.<
együtt $826,92, kiadás $456.78 Sógor" hazafias tárgyú, a vasárnap este a Szent István lí) Előkép.
'
'
.
5
maradvány $368.14 másik: "A cigány a biró előtt" hitközség Nagy Bazárja az 13) Énekszámok.
öreg Református Egyház énekkara.
A TÖRLESZTÉSI alapunkra tréfás bohózat. Szeretettel Egyház Auditóriumában.
f
14) Zongoraszám. Miss Etel Szalma.
Székely István $25.00, Drahos hivja és várja az egész Nilesi és
15)
Énekszám.
Szabados
Dorothy.
környéki magyarságot ugy a Március hó 15-én, vasárnap 17) Szavalat. Csete Sándorné.
József né $3.00-t adakozott.
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK har- vacsorára, mint az utána kö délután Márciusi Ünnepély a 18) Énekszám. Szalma Maryan, kiséri Brogley Dolores. "
móniumot és 50 széket vásá vetkező március 15-iki ünne Central Auditóriumban.
20) Hegedüszám. Jakobey Ottó, kiséri Jakobey Olga.
rolt. A vételárat egyháztag pélyre az egyház vezetősége.
21)
A Baptista Egyház zenekara és egy fürész szóló.
jaink már csaknem egészen LÁTOGATÁS EGYHÁZUNK Március 21-én, szombatim 22) Záróbeszéd. Debroszky András, Verhovay 10&-ÜC fHók f
BAN. Jövő vasárnap március este a West Sidei Polgári Kör
összeadták.
elnöke.
f
VASÁRNAPI istentiszteletün 15-én az Egyházmegye fel névnapi vacsorája.
23) Zárás. "My Country." Énekli a közönség.
9
kön ismét örömmel láttuk egy ügyelő lelkésze. Dr. E. A. Wal
A Magyarok Nagyasszonya Hitközség és az fiv. fteföf-3
háztagjaink között Ifj. Pallay ker látogatást tesz egyházunk Március hó 22-én, vasárnap mátus Egyház cserkész csapatai a rendezői teendőket fogják?'
este a Szent György gör. kat.
András, hadbavonult ifjú test ban. ő fogja az igét is hirdet hitközség névnapi vacsorája a végezni.
yfoni. Reméljük, hogy híveink
vérünket.
hitközség
Fehér
Termében.
Zenével
a
Rendes
Testvérek
Zenekara
szolgát
A NAGYBIZOTTSÁG? áital teljesen megtöltik templomun
most vasárnap a Vörös Ke kat, hogy ezzel is kifejezésre
^ -Vf? 'S '"*Íí'
reszt javára rendezendő haza juttassák tiszteletüket az egy
A rendező bizottság tagjai és a szereplők kéretnek, hogy
FLORIDÁBAN NYARALNAK
fias emlékünnepélyre egyház házmegye képviselőjével szem
lehetőleg l:30-kor a teremben legyenek és a rendezők vegyék^
községünk népe is hivatalos. ben. Isteni tiszteletünk a ren Mr. Edward Dorn és neje, ki részüket a közönség fogadásából és elhelyezkedéséből, hogy'
áes időben: fél 11-kor kezdő
Legyünk ottt mindnyájan.
pár hetes vakációra Floridába a műsor pontosan 2 órakor megkezdődhessék.
dik.
Utaztak.
Mrs. Dorn leánya
Akik az amerikai zászlókat hozzák, kérjük, hogy vigyék?
1 i ijtn'liDi i
' V i.i nil iiiiinfiT'l'-jr.iifí i
Indulás a templomtól este 7
Hodáry
István
és
neje
41
N.
el
*
Central Auditóriumba már vasárnap délelőtt 10 órára. k
/
órakor. Menni szándékozók le A családi asztalnál több szem Portland Avenuei magyar szüKéretnek azok a katona fiuk, ak;k itthon vannak, legye~|
gyenek ott pontos időbe%
kevesebbet lát . , .
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COLUMBUS p. — John W.
Bricker, Ohio állam kormány
zója, hivatalos proklamációval
'Magyar Nap"-pá nyilvánította
március 15-ét, az 1848—49-iki
tnagyar szabadságharc emlék
ünnepét.
I
Bricker kormányzó a mult
esztendőben is megtette ezt a
lépést, ily mód^n tisztelve meg
az állam lakosságának hatal
mas, létszámú magyar születésti, vagy rrtugyar szárma

zású csoportjait.
A 48-as demokratikus sza
badságharc kezdetének mostani
évfordulója a szokottnál is na
gyobb jelentőségű. Éppen ki
lencven esztendeje
annak,
hogy a magyar szabadság ügyé
nek halhatatlan, lánglelkü har
cosa, Kossuth Lajos, az Egye
sült Államokban járt és őt az
ország népének szinte példát
lan rajongása övezte min
denütt, ahol csak megfordult.
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