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Published Every Thursday — Megjelenik Minden Csütörtökön

Lakáa:

Telefon: 32920

Templom: 702 Mahoning Ave
Youngstown, Ohio

A SZENTMISÉK SORRENDJE
lfévEMBER 1-től április l-ig minden
vasárnap délelőtt 8:45-kor kismise
és katekizmus oktatások.
MINDEN VASÁRNAP délelőtt 10:15
Nagymise magyar prédikációval.
HIVATALOS ÓRÁK vasárnap kivé*
•telével mindennap défetöU 11—12lg és este 7—8ig.

U

" A Virágvasárnapi, Nagyheti
ét Húsvéti szertartások sor
rendje.
, Március 28, szombat: délután
3r—5-ig • és este 6:30—8:30-ig
j^óntatás.
Márc. 29, Virágvasárnap:
Délelőtt 8|:45-kor
kismise,
szentbeszéd, barka szentelés és
myrováláis. 10:15 órakor nagy
mise, szentbeszéd, barka szen#és és myroválás.
•^Március 30, 31 és április 1,
hétfő, kedd, szerdán délelőtt
8 órakor gyóntatás, szontmise
és áldoztatás. Szerdán este 7
ódakor Mária ájtatosság.
|Aprilis 2, Nagycsütörtök:
délelőtt 8 órától gyóntatás,
utáma Szent Bazil mise és ál
doztatás. Este 7:30-kofr a Kinszenvedési Evangéliumok fel
olvasása ési,§ Jiarangok elné
mulása. í s
Épril;5 3, Nagypéntek: Délelőtt 10 órakor a Királyi ima
órák végzése. Este 7:30-kor
Nagypénteki
és
* )'
r szertartás
f v fw* ^ j. szent*
W4/
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A YOUNGSTOWNI

MAGYAR EV. REF.
EGYHÁZ HÍREI
Nt. Bőtty János lelkése

A NILESI
REF. EGYHÁZ HIRE1
KQZII :

Csépka István lelkész

Lakás 106 — 2nd St

NlUa. O.

737 Mahoning Ave
Telefon 66841

VIRÁGVASÁRNAPI
isten
tisztelet vasárnap délelőtt fél
11 órai kezdettel. Rövid emlék
ünnepély keretében ekkor mu
tassuk katona fiaink diszes
névsorát a gyülekezetnek. Sze
retnők, ha a szülők és hozzá
tartozóik is minél többen ven
nének részt e szép alkalmi ün
neplésben. Vasárnapi iskola
reggel fél 10 órakor.
NAGYHÉTI és Húsvéti ün
nepi sorrendünk: Kedden és
csütörtökön este fél 8 órakor
bűnbánati istentiszteletek; pén
teken délelőtt fél 11 órakor
Nagypénteki gyászistentiszte
let; Hűsvét reggelén 8 órakor
angolnyelvü istentisztelet ur
vacsorával, 10-kor magyar ün
nepi istentisztelet urvacsorá
val; Húsvét hétfőjén délelőtt
fél 11 órakor ünnepetzáró is
tentisztelet és urvacsoraosztás
azok részére, akik az első na
pon nem járulhattak a szent
asztalhoz.
A KONFIRMANDUSOK évi
találkozóját az idén a szoká
sos virágvasárnapja helyett
Húsvét reggelén 8 órakor tar-

lőtt angolnyelvü Istentisztelet

VIRÁGVASÁRNAPOT ünne
pel már gyülekezetünk a jövő
vasárnap az Idvezitő Jeruzsá
lembe való bevonulásának az
emlékezetére. Az ezt követő
Nagyhét és Húsvét ünnep sor
rendje a következő lesz; Szerda
este kivételével minden este
lesz bűnbánati istentisztelet
egy-egy rövid prédikációval és
7 órakor kezdődőleg. Nagypén
teken délelőtt is lesz fél 11-kor
ünnepi istentisztelet.
HÚSVÉTKOR délelőtt fél 11
órakor lesz az ünnepi isten
tisztelet és Urvacsoraosztás,
délután 3 órakor hálaadás és
hétfőn, ünnep másodnapján
ünnepbezáró istentisztelet. —
Szeretettel hivogatja Istennek
népét ezekre az alkalmakra
az egyház vezetősége.
NŐEGYLETÜNK gyűlése jö
vő vasárnap lesz, délután fél
3 órakor kezdődőleg a vasár
napi iskola helyiségében. Az
egész tagság megjelenését kéri
az Egylet vezetősége.
PRESBITÉRIUMUNK gyűlé
se húsvét másodnapjára esik
április hónapban. Az ünepre
való tekintettel egy héttel el
halasztjuk gyülésünket. Tehát
13-án tartjuk.agt meg.
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Április 4, Nagyszombat: Défc-|
$10.00-t adakoztak: Magyar
előtt 8 órakor gyóntatás, utáná
Református Egyház, Kereske
MAGYAR MISSIÓNK vasár Szt. Bazil miséje és áldoztatás.
dők és Iparosok Köre, Verhonap a nagymisén zárul.
Este 7:30 órakor a Feltámadás
vay Egylet 364-ik fiók, West
A NAGYHÉTEN: SZERDÁN szertartása, utána Pászka, ele
S-dei Polgári Kör, Városi Pol
este 7:30-kor Jeremiás próféta delek szentelése.
gári Kör, Szt. György gör. kath.
siralmai. Szentbeszéd. Áldás. Április 5, Husvétvasárnapja:
Egyház.
Ereklyecsókolás.
Délelőtt 8 órakor kismise, szent Az adakozók névsorozatában János, Tóth Jánosné, Vaskó $20.00-t adakozott: Nelepka
CSÜTÖRTÖKÖN: reggé! 9 beszéd, offera szedés és myro- tévedés esetén legyen szives János, Brogli" Ignác, Mrs. Ru János.
órakor szerytm&e. Oltárfosztás. válás. 10 órakor nagymise, tudatni a bizottság tisztikarát dolph Eckert, Chikos Ferenc, $25.00-t adakoztak: Magyar
Este 7:30-kor Siralmak. Szent szentbeszéd* offera szedés, my- kijavitás miatt. Mindazok, ak;k Szabó István, Mr. Mattes, Alapi Ref. Egyházi Betegsegélyző
óra.
*
roválás és Pászka, eledelek még szándékoznak adni a Vö József, Horvát Vilmos, Szabó Egylet, Verhovay Egylet 21-ik
rös Kereszt javára, juttassák J. István, L. C. Lengyel, Mrs. fiók, Amerikai Magyar Egyhá
PÉNTEKEN: reggél 9 éra szentelése.
kor csonkamise. Szentbeszéd. Április 6, Húsvéthétfőn: dél adományaikat a tisztikarnak. Elizabeth Nagy, Francóvsky zak és Egyletek Nagybizottsá
Akik még nem számoltak el Dániel, Bobovetz Márton.
Keresztúti ájtatosság. Este előtt 9 órakor nagymise.
ga, Verhovay Egylet 108-ik
7:30-kor Siralmak. Passió Április 7, Husvétkedd: dél a jegyekkel, azok szintén szí $2.'00-t adakoztak: Pásztor fiók.
veskedjenek elszámolni minél István, Marton Gyuláné, Mr. $50.00-t adakozott: Tóth
éneklés.
előtt 9 órakor nagymise.
előbb.
SZOMBATON: reggel ponto
és Mrs. Mixich Gáspár, Po- István.
Adakozók névsora: — $1.00 tornai János, Szúnyog István, 50 centnél kevesebb és névte
san 7 órakor tüz, húsvéti gyer
MAGYAR REFORMÁTUS
adakoztak: Olajtps Andrásné, Szabó György, Kuti Richárd, len adományok: $10.72.
tya és keresztkutszentelés.
EGYHÁZ HÍREI
Turner József, Vass Imre, Ke- Brizsák György, Balog S. Fe 421 belépti jegy $210.50.
8:10-kor Szentbeszéd.
mecsei Józsefné, Mr. és Mrs. renc, Kerti Imre, Ivich Ist A bevételek összege: $642.22.
Délután 3 órakor: ételnemüKttali: Marton Sándor lelkiaz
Weininger J. Vincent, Hámo- ván, Povnik Károly, Balaskó Kiadások: terembér 25.50,
€k szentelése. Este 8 órakor
92t Mahoning Avi
ry
Gusztáv, Rev. Bertalan Ist György.
föltámadási szertartás.
jegyek 7.22, őszes kiadás $32.22
Telefon: 3-4557
ván,
Takács Miklóe, Bárány $4.00-t adakozott: Dr. E. Maradvány
HÚSVÉTVASÁRNAPJÁN: $615.00.
Ferenc, Burda Mihályné, Mrs. Laurisin.
reggel 8 órakor ételnemüek
V
szentelése. Gyóntatás. Mindkét VIRÁGVASÁRNAP délelőtt Pásztor Erzsébet, ifj. Lakatos $5.00-t adakoztak: BridgeCSETE
SANDORÉK
Károly né, P. Bátory, Szikora porti Sfeövetség 16-ik osztálya,
misén magyar szentbeszéd.
fél 11 órakor alkalmi isten
HÁZASSÁGUK ÉVFORDULÓ
MÁSODNAPJÁN: szentmise tisztelet, előtte vasárnapi is László, Parry György, Lengyel Magyar Baptista Egyház, Ame
JÁT ÜNNEPELTÉK
András, Csomó Menyhért, Bar rikai Magyar Demokrata Club,
8 órakor.
kola.
kó János, Zsóka Ferenc, Meny Mr. és Mrs. Horánszki Mihály,
Csete Sándor és neje, 358
NAGYHÉTEN minden hét
hért
János, Mezei János, Tóth Mrs. Frantz, Bánffy János, Emerald St., youngstowni ma
MAGYAROK
köznap este 7 órakor bűnbá
NAGYASSZONYA R. R.
Mrs. Ferenci, Munkás Beteg- gyar házaspár március 19-én
nati istentisztelet.
NAGYPÉNTEKEN délelőtt és úrvacsora keretében fogjuk segélyző Egylet 1049-ik osz ünnepelte házasságuk 21-ik év
HITKÖZSÉG HÍREI
fél 11 és este 7 órakor alkalmi megtartani, összes megkonfir tálya, Bülgözdy Mihály, Rich fordulóját és egyúttal a férj
Plébános:
Főt. Mundweil János Ph. D.
mált ifjaink készitessék ma János,Virág Jpzsef, Oltmán Sándor nevenapját az Iparosok
istentiszteletek.
545 N. Bellevista Ave
HÚSVÉT vasárnapján reggel gukat a Feltámadás ünnepén Sándor, Bunch| János, Vadász és Kereskedők Körének helyi
Teleíon 9-6829
10 órakor Jézus feltámadásá egymással és Krisztussal való és Halász Kör. Boda István, ségében szép számú barát és
Debrovsky András, Gáli Imre, ismerős jelenlétében.
nak emlékezetére ünnepi isten találkozóra.
MI8ÉK SORRENDJE:
tisztelet Urvacsorával, este 7 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK mult Molnár István; Rubocki Ist Ez alkalommal összegyűlt
tartott rendkívüli váné, Szegedi Antal, Rev. Po- Összeget, $45-t, az ünnepelt pár
Vasárnap reggel 9 órakor kisátise órakor hálaadó istentisztelet. A vasárnap
angol prédikációval.
közgyűlésén
egyhangúlag ki ratunszki István, Szt. György a Vörös Keresztnek szolgáltat
szentjegyeket
id.
Almási
Gábor
10:30 órakor nagy mise magyar pré
dikációval.
|
mondotta, hogy tekintettel a gör. kath. Oltáregylet, Szt. ta át.
és neje ajándékozzák.
Hétköznapokon mise reggel 8:00-kor.
—
Györy
gör.
kath.
Ifjúsági
Kör,
mai
háborús,
aggasztó
időkre,
HÚSVÉT hétfőjén délelőtt
GYÓNTATÁSOK:
Minden szombaton délután 3—5-ig és fél 11 órakor ürmepzárő is a háború tartalma alatt le Szt. György követség, Rigó
A családi asztalnál több szem
este 7-töl.
mond szokásos zenés táncmu Mihály, Dankovich Lajosné. kevesebbet lát . 4 .
Minden első péntek előtti csütörtökön tentisztelet.
délután 3—5-ig és este
A mai nehéz idők komoly latságairól s az igy elvesztett
jövedelmek pótlására minden
NAGYHETI szertartások sor magunkbaszállásra figyelmez egyháztagot évi két dollár mel
tetnek,
azért
használja
fel
min
rendje: Április 1, 2 és 3-án,
lékadománnyal fog megterhel
szerda, csütörtök és péntek den egyes egyháztag ez Isten ni. Reméljük gyülekezetünk
este 7:30 órakor Siralmak el től ismét megnyert ünnepi al megértő jó népe ezt a hatá
éneklése és alkalmi szertartá kalmakat lelki elcsendesedésre, rozatot nemcsak elfogadja, ha
sok. Nagycsütörtök és péntek Isten akaratának keresésére, nem a megszabott összeget az
reggel 9 órakor, szombat reggel megismerésére és az iránta év folyamán egyházunk pénz
7:30-kor szertartások. Szombat való gyermeki hálájának a tárába be is fizeti.
megmutatására.
délután 4 órakor eledel szenJÓLESŐ örömmel láttuk
telés, este 7:30-kor Feltámadás. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐVEL templomunkban a mult vasár
ez ünnepünkön is felkeresik
egyházunk nevében összes tag nap Bondor György fiatal test
jainkat a Nőegylet áldozatkész vérünket, aki ezidőszerint őr
SZT. GYÖRGY GÖR.
tagjai. Fogadják őket megértő mesteri tisztségben szolgál az
KATH. HITKÖZSÉG
szeretettel
és egyházunk iránti amerikai hadseregben. Pallay
Plébános
István is bevonult.
PQRATUNSZKY ISTVÁN
áldozatkészséggel.
811 Tod Ave
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MISÉK RENDJE:

HétkBsnap minden réssel •
, árakor.
Vasárnap kis mise 8:10-kor
nacy mise 1®: 80-kor.
szombaton délután
vdy(üiá*
>-1, este 7—8:10; Taaáraap
' rtimel 7:SO—8:80.
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BÚCSÚZIK

az Amerikai Magyar Hírlap
A SZABADSAG LESZ YOUNGSTOWN HELYI ÚJSÁGJA '

4

Lapunk ezzel a számmal búcsúzik az olvasóktól és bocsa* . j
zik a youngstowni magyar élettől.
"I
A saját megváltozott helyzetemben g a háboru-okosta ülJ
leti nehézségek közt képtelen vagyok a lapot tovább kiadni u
$
igy ez az utolsó száma az újságnak.
, *-Á
Nehcz sziwel szántam magam erre a lépésre, megkísérel- . %
tem, hogy az újságot legalább kisebb alakban megtartsam s
jól esett, hogy az olvasók megértették a lap küzdelmes sorsát
s a kisebb lapot is szívesen fogadták.
, :;í|
Mikor azonban az Amerikai Magyar Hírlap búcsúzik, né^
mi megnyugvást és örömet találok abban, hogy Youngstown
magyarsága nem marad lap nélkül, hogy a Hirlap szolgálatait
biztosítani tudtam mindannyiunk számára.
Magyar Amerika legnagyobb újságja, a minden nap meg
jelenő Szabadság vállalta, hogy az Amerikai Magyar Hirlap
előfizetőinek a lapot megküldi s igy senki nem károsul azzal,
hogy lapunk megszűnik, illetőleg a Szabadságba beolvad.
Vállalta Gombos Zoltán, a Szabadság főszerkesztője alt
is, hogy Youngstown magyarságának a rendelkezésére fog állni
a Szabadság s abban hetenként megtalálják az olvasók mind
azt, amit lapunk szokott közölni.
Egyházi értesítéseink, helyi híreink, közéleti mozgalmaink
helyet kapnak a Szabadságban, amely ezentúl a Youngstowni
m^jyarság laja lesz s igy hiányt semmiben nem fogunk szen
vedni
Nem válok meg magam sem as eddigi munkámtól, mert a
Szabadság youngstowni részét ezután én szerkesztem s a lapot
minden tekintetben ugy képviselem, ahogy azt az Amerikai
Magyar Hírlapban tettem idáig.
Mikor mélységes hálával és szeretettel köszönöm meg la &
punk hűséges barátainak, hogy évtizedeken át kitartottak a
lap mellett, arra kérem őket, hogy tartsanak ki velünk
*
vább is.
f
Támogassanak, segítsenek abban a munkában, hogy a
;v
Szabadság youngstowni rovata ne csak pótolja megszűnt la»
púnkat, hanem bennünket — mert naponta megjelenik —t ,/1
még eredményesebben szolgáljon s hogy az minden youngs- '
town! és vidéki magyar házba eljusson.
ÖZV. NEMÉNYI E. MIKLÓSNÉ.
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A TRIBUTE
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TO MY DEAR FRIEND

Iri

ERNEST NICHOLAS

1,** 'V*
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NEMENYI

Whose Association and Friendship wai •
always pleasant, and whose Memory
will live long in the hearts of those,
who knew and loved Him.
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