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f. OLDAlt

j családja hálaképen s egyúttal
'emlékül, — mielőtt szülőhazánk
ba visszatérne — az összes oltár,
szószék
« aszflal teritőket fogja
tendő karácsonyfától s az azzal, tétünket nemcsak a velünk jótdíszes kivitelben templomunk ré
Hírek a Szt. György járó örömtől, az iskolás gyorme-itovő liozíánktartozóink iránt, cle szére
elkészítetni, egy másik csa
Keresxtel&ek: 1) Lajos Árpád
keket ssüleik hoezájárulásával! ellenségünkkel szemben is, segitindul december 28-án
^
lád
pedig
egy
remek
horgolásu
Iván
József és Lónai Erzsébet fia
egyház köréből
megbíztuk, hogy erre a célra az síink különösen ezekben a napok
oltárpárnát,
egy
saentséghéz
s
szül.
november
28.
Ker.
december
Magyar gör.-kath. hitközség. ismerős házaknál hivatalos pecsét ban az árvákon, a szenvedőkön és
5-én. Keresztszülők Vaskó István
Tomplom: .702 Mahoning; Avenuo.
tel ellátott gyűjtő könyvecskék ne feledkezzünk meg az édes Jé könyvtartó takarót.
Ugyancak
itt
említjük
meg,
és Németh Julia. 2) István ^lorLelkészi iroda: 815 Tod A
Harmadik osztályú árak:" ^
felmutatása mellett adományokért zus lakhelyéről, még sok minden
hogy
Tóth
Miklós
és
családja
Automatikus télefon: 2790* 1
váth Ignáe és Kolonics Ilona fia
kopogtathassanak be.
A >.
ben
hiányosan
felszerelt
kis
tem
DUBROVNIÍ .. ..
.. .. .'.$125.00
Bell tel.:...
.
Warrenből 6 drb. diszes gyertyát szül. nov. 19. Ker. december 5-én.
Szeretettel, s biaaflomníal kér-; plomunkról sem. Legalább pará
3) Ferenc András 13. Tóth Lajos
nyi részét fizessük vissza annak, ajándékozott a templomnak.
T Á J É K O Z T A T Á S U L ! jük magyar testvéreinket, hogy
és Darai Borbála fia szül. nov.
, és $5 hadi adó.
a fennti célból hozzájok beköszöiv a megszámlálhatatlan sok jótéte
26.
Ker. december 5-én. Kereszt
Van
városábah
Chnard-Anchor ügynök. Forduljon
ménynek,
a
melyben
»a
Minden
Sokait fbrdsltak már eddig i* tő gyermekek kérését vissza ne^
szülők
Viszokai
András
és
Darai
hozzá
bővebb felvilágosításért.
. hitközségünk tagjai közül a lel utasítsák a ha esetleg módjukban ható kegyelméből részesültiutfc a
Julianna.
4)
Rozália
Lutz
Ferenc
készi hivatalhoz avégett, hogy az nem volna, avagy adni egyáltalán tavalyi Karácsony pta.
Lelkész: Geren'lay László. Ma és Szarka Róza leánya szül. nov.
1920-ik évi április elseje előtt szü nem akarnának, őket bántó, le Sok helyen tapasztaltuk, még honing
Ave. Telefon Bell 142, Auto 9. Ker. december 5-én. Keresztszü
letett és templomunkban megké- alázó szavakkal meg ne ' sértsék, több helyről hallottuk, hogy az matic 4297. Gondnok Oéressy Sán lők Papp György és Szepsy Mária.
Vegyen prémeket a szűcstől.
resztelt és megbérmált gyerme | ne hogy már ártatlan korukban istenfélő jámbor hivek a sz. Kará dor, 413 Dakota St. Telefon Auto 5) Ká'lmán Dzurkó Zsiga és Gazsi
kitek anyakönyvi kivonatait, úgy ! kérgesedjék meg jóra alkotott csony napján legalább egy napi matic 4771. Pénztáros Sebők Gá- Anna fia szül. nov. 25-én. Ker.
szintén az itt házasságilag egybe J szivük egyeseknek ridegen durva munkájukdiját ajánlják fel tem bos, 741 Mahoning Ate. Telefonjai, dec. 7-én. Keresztszülők Rigó 30 SO. HAZEL ST.
Szemben a tűzoltó állomással.
plomuk javára, mig mások szép, mint a lelkészé.
keltek házasságlevelét, valamint J bánása miatt. "
András és Rigó Anna.
az elhunytak halotti 'bizonyítvá
A vidéki testvéreinket ,s azokat díszes és hasznos ajándéktárDec. 5-én kereszteltettek:
A jubileumi banket eredménye:
nyait kiadjük.
' ;
,
sziíitén kiket a távolság s a rossz j gyakkal gazdagítják Istennek háA jubileumi banket összesen
1. Árpád és Lajos névre Né
Ugy ezeknek isméiteken, mint a időjárás miatt gyermekeink, (feV I za *.
$255.75 tiszta jövedelmet ered
meth
Dániel és neje Szabó Julián
többi szülőknek és hozzájuk tar nem kereshetnek, jólélekkel fel- j Juttattunk a hazai szenvedő
ményezett, melyet Czene Gábor és
tozóknak a jövőben való mihez kérjük, hogy a gyermekek kará- [árváknak, megfogjuk lepni sze ná fiuk. Ker. szülök Tóbiás An- j Horváth István bizottsági tagok
ajánlatukat retteinket, ne feledkezzünk meg drás és Zsoldos Istvánné szül. hoztak föl a plébániai hivatalba
tartás és a további eljárás céljá esonyfájára szánt
ból tudomásul adjuk, hogy — bár akár személyesen, akár a kollek- Krisztusban testvéreink közös haj- Makiári Piroska. 2. Jolán és Eszmely iskola alap címen nyert
Ha meglátogatja üzletünket, pénzt takarít fűsze
egyházunk annak idején a szük lor-gondnokok utján nyújtsák át. lékunkról, hitünknek, ősi szertár- {* er névre kereszteltetett Xiles-en elkönyvelést.
a
séges hivatalos anyakönyveket Bármily csekély, szivből jövő a- fásunknak s itt a fogadott ha-°^ János és neje Borcsik Jureken. Speciális árak szombaton.
beszerezte s azok a volt ideigle dományt az örvendező gyermekek i zánkban féltve őrzött kincsünk-! űáii-a leánykájuk. Ker. szülök
LÉQI FORGALOM SZABADKA ÉS
Quaker Puffed W^eat, 3 csomag .
nes lelkész kezei között voltak, — nevében szeretettel fogadunk s nek, édesen csengő magyar, nyel- Tácsik Ferenc ^ és neje "Eszenyi
BUDAPEST KÖZÖÍT.
Lima bab, 2 font
sem a megkereszteltek s bérmál-* azt elszámolás céljából is hirlapí- vünknek erősen védelmezett," de Borbála. 3. Jolán és Erzsébet
*'*
Ccrdoba bersó, ti?ztitva, 2 kanna
névre
ugyancsak
ftiles-ben
Tá
tak sem a házasságkötések és el- lag köszönettel nyugtázzuk.
nőhezen fenntartott szent várá
Pccono Pork and Beans, 2 kanna .
csik Ferenc és neje Eszienyi Bor Szabadkáról jelentik: A Báoskai
halálozottak (kivéve éz utóbbiak
ról.
Napló
belgrádi
.távirata
szerint
Buda
Post Toasties, 2 kanna ., . .. .
bála
leánykájuk.
Ker.
szülök
Cola
ból 1917-ből 6-ot és 1918-bol 4-et
Karácsonyi pásztorjáték.
Elsőisorban
főleg azokat kér
pest és Szabadka között légi közleke
Climaline,
2 csomag ..
.
János'
és
neje
Borcsik
Juliáítáa.
s a keresztelőkéből 5-őt áz 1917.
Hbg y ai szépre és-nemesre hajló; jük és figyelmeztetjük, akik —
dés indult meg, amely a póstai forga
Ecwl-ene,
2
kanna
..
..
..
....
.
tjéyrpi) adatai bevezetve nem lé gyermekek szivében áz édes Jézus' ők tudják — egészen megfeled
lom egy részét is le fogja bonyolítani.
Floridai
narancsok,
1
tucat
..
Égküvőfc.
vén, a ki vánt hivatalos okmányo iránti forró ragaszkodást fejlesz- keztek Istenükről, hitőkröl, szer
E hirre vonatkozóan a Magyar Kurir
illetékes helyről azt az értesülést sze
kat a jelenlegi lelkész ki nem ál sziík s velők a földre szállott is tartásukról, templomukról. Azo
Dec. 4-én esküdték egymásnak rezte, hogy a híradás nem felel meg
líthatja, miért is azok kiknek az teni kisded születésének jótéte kat, :akiknek epedig megadatott a
örök
hűséget Iludák János Ma- a valóságnak, mert a Jugoszláviával és
(
1 >20. évi április hó 1-je előtti ményeit' megismerhessük s szent lehetőség és akik szintén számán
a megszállott teliiletekkel való aero$Mokből van szükségük egyházi hitükhöz való ragaszkodásukat dással fognák tairtózni a kiosztott hodik Pa. lakos és özv. Kanczel forgalom még csak a teryezés stádiu
/
216 EAST FEDERAL STREET
anyakönyvi kivonatokra, idő s ápoljuk, s mászrészt, hogy a ne- talentumokról, azokat, a kik csak József né, szül: Csonka Mária. Ta mában áll.
. egyébb költség kímélés céljából hélSv fárasztó munkával kenyerü nagy ritkán, vagy talán még nem nuk: Tóth István és Pásztor Ist
^ forduljanak közvetlenül a ma két kereső véreinknek boldogító is osztoztak hit és magyar test- ván. .
/VEGYEN SPECIÁLIS ÁRU
Ugyancsak • Diec. 4-én léptek
gyar szertartású gör. kath. hivek nemes ,és tiszta élvezetet nyújtó véreik teher viselésében,
házasságra Luterán Béla és GroFEHÉR ZOMÁNCOS KERETŰ TÜKRÖT
lelkiekben 'való kiszolgálásával szórakozással is vidítsuk fel a Ka
Kötelességet teljesítenek, de ér men Margit. Tanuk voltak: Lumagyar ügyvéd és közjegyző
KARÁCSONYRA
ideiglenesen megbízott volt lel rácsony szent napját, mint már
demet is szereznek, mely jutal-1 t c r á n ^ á a o s ^s Dcvai György,
202
STAMBAUGII
BUILDING
készhez (1898 Wilson Avenue, régen jeleztük is, december hó mazatlanul nem marad, ha segítik i
Épület üvegezések minden fajtája.
Az Electric Shop felett
Youngstown, Ohio), aki mind 25-én. Karáesbnv első napján a azt a templomot, mely közös tu
Művészies kivitelű üveg és tükrök gyárosai.
Gyermek előadás.
YOUNGSTOWN - - . OHIO
azoknak, kiket ő keresztelt és Mahoning Ave. 702 sz. a. templo lajdonunk.
Mindenféle üveg munka. Automobil üvegesek. Régi tükrök
i
Dec.
12,
vagyis
vasárnap
este
8
bérmált meg, díjtalanul köteles munk alatti helyiségben este
felfristsitóat,
Azért, ha hivrtnk közül tem órakor kezdődik. A pi^óbák szor
A magyarok mniden ügyben biza
anyakönyvi kivonatait kiállítani, 7 órakor harmincöt kiskora gyér
655 MARKET STREET,
YOUNGSTOWN, O.
plomunk részére a kis Jézus szü galmasan folynak s a kis színé lommal forduljanak hozzá.
Jia ezekért annak idején az emli- mek által előadandó pásztorjáté
Bell telefon: 7988.—Automatikus: 3608.
T-.
leién ünnepe alkalmából —• vala- szek mindent megtesznek, hogy
tett, szentségek kiszolgáltatása al- kát fogunk pendexni, melyre már
niily ajándék felszerelést szánt, tapsolásra késztessék a közönsé
^^aliiiav^'i^mé^llapifoít" Ist'őífc ííiost"féTíiivjuk a youngstowni és
— szíveskedjék óhaját a lelkész get. Készüljön azért az egész
^röijat felvette s még az emiitett vidéki ös.'izmlagyarság becses fi
tudomására adni, hogy azt ideje magyarság a nagy estére, hogy
edöigéfce t£:: *eiitíi adta gyelmét. A műsort felvonások köz
korán megrendelhassük.
teljes számmal honorálhassa a
Volna.
ben egyes gyermekek megható
Mint örömmel értesülünk egy-{gyermekek tanulását, fáradozását
Jóakaratulag figyelmeztetnek szavalatai « az összes iskolás gyer
ház községünk egyik jóravaló | és szép játékát.
azok is kik, szülőhazájukba szán mekek szép karácsonyi énekei
dékoznak visszatérni állandó tar fogdák gazdagítani. A pásztorjá
tózkodás végett, hogy Ameriká ték befejezése után Karácsonyfa
Az Aleazar gyúr női képvistHöje egész héten üzletünkben lesz, hogy meg
ban született s még életben levő ünnepélyt rendezünk s akkor fog
magyarázza üzletfeleinknek, hogy a csudás<Duplcx Aleazar—az eredeti két spór
gyermekeiknek
egyházi anya juk a gyermekeknek szánt kriszTöbb
egyben — miért a kedveltje ezer ős ezer okos háziasszonynak.
könyvi kivonatát, úgyszintén azok kindlit i<? kiosztani.
Ha akármilyen epórt használ, jöjjön el. On tudja, hogy mUycn oofc
mértföld
mértföld
is kik itt léptek házasságra, há
a spórtól. — Jó sjtórral sok munkát ta&arit és nem rabfczolgáj* * koayháa§k"~
A belépődíjak árát 50 és 25 cent
gummi
'jjninden
zasági levelüket az illetékes ez idő összegben állapítottuk meg, ugy
A ROSSZ spór terhessé teszi a főzést.
. N
kerekeiií
ígallonon
szerint még a svájci konzulátus hogy mindenkinek alkalmat ad
• HÁZTARTÁS SZIVE A JÓ SPÓR
illetékes a csonka maygarországi junk a fényes kiállításban leját
honosokra nézve Cleveland, Ohio szandó derűs de egyúttal tanul
Nem várt soha annyi kényelmet egy
Használjon szenet vagy fát és ha
spórtól, mint az Aleazar nyújt. Soha
konzuli hivatal által hitelesíttes ságos darab meg tekintésére.
akar, gázt is. Vagy ha ugy tetszik,
sem gondolt arra, hogy munkát takarit
sék idejekorán, mivel odahaza ugy
használhatja mind a hármat együtt.
S mivel •— mint a már eddig
és főzését és sütést elvégzi sokkal rövi
az egyházi mint a polgári anya is minden oldalról megnyilatkozó
Takrékos,
gazdaságos, kényelmes é*
debb idő alatt és kevesbb fűtőanyag
könyvekbe való utólagos beveze érdeklődésből látjuk. — hogy igen
.in unkát akar itó. Nézze meg.
használattal. És emellett még szép is.
Igen szép, ez a legjobb jelző er*e a
t é s a l k a l m á v a l f e l t é t l e n ü l s^okan készülnek a gyermekeknek
. Ajftn iékokst Mteak.
spórr*. amely megnyeri szíve szetejnegkivánják az előirt [konzufál-^ pompásan betanult
játékában
„etét.
tusi láttamozási s ennek a' haza- gyönyörködni, igyekezzék min
Speciális,
könnyű
acélból
készülnek,
ami
elősegíti
Utazás előtt való elmulasztása az denki a maga s hozzátartozói ré
után sok kellemetlenséget s időt szére már jó előre jegyet biztosíta
tartósságukat és gazdagságos kezelésüket.
von maga után, hisz itt is 3—4 ni, nehogy azok elfogytával jegvhetet vesz igénybe, mig a kívánt hiánya miatt lemaradjon a kedves
1
hitelesítés megtörténik.
színjátékról s magának boszuságot szerezve helyrehozhatatlanul
elrontsa
karácsonyát.
A gyermekek karácsonyfája.
Ugy tudjuk, hogy e városban
is általános szokás, hogy minden Karácsonyi ajándék a templom
részére*
egyes hitközség a templomába
Rohamosan közeledik' a szép,
járó gyermekek részére külön ka
rácsonyfát állíttat fél & a nekik örömteljes nap, a melyen még a
szánt ajándékot bizonyos ünnepé megfásult szív is megkérgesedett
keretben nyújtja át, hogy ez lélek is felmelegszik, a melynek
a. lyes
által is emlékezetessé tegye szá nemcsak a hivő. de ,az állati ösz
Main 2819
Auto 6631
789
AVE.
mukra az oly annyira várvavárt tönének élő, önmagával és a vi
lággal meghasonlott emberi te
szent ünnepet.
Minthogy templomunknak a remtmény is várja jövetelét, a
hazvételből kifolyólag teljesen ki- mikor Krisztus Urunk . születése
íaefult a kasszája s egyházunk öz óta mindenki igyekszik egymás F I A K U K Y - 1 ) A V I D H O N A N E M Z E T I B A J N O K < í E P
időszerűit még nem rendelkezik nak legalább nyája^f azavakkal
oly alappal, melyből az ilyen ki kedveskedni.
Hányan és mennyi sokan van
adásokat a hivek megterhelése
nak,
akik drága ajándékokkal
nélkül fedezhetné, kényszerítve
lopik
meg
szeretteiket, hozzátar
vagyunk újból tesak azon jelei
tozóikat,
ismerőseiket.
De vájjon
tekhez fordulni segítségért, kik
hányan
vannak
ezek
közül,
akik
ügy a múltban megmutatták mint
bízva reméljük, a jövőben is be* embertársaik iránt külsőleg is ki
fogják bizonyítani h$gy:\^k nfeín-- fejezésre juttatják érzelmeiket,
esak szájukkal, hanem az áldozat olyanok, akik legalább a Kará
készség terén is készek helyt ál* csony szent napján hálásak len
».
laui, ahol a szükség vgy hozza ma nének Az iránt, a Mitől mindenü
í* Sket nyerték.
'
gával.
v.;
Ne legyünk szükkebeliiek, rut.
Ilogy tehát a mi hitközségünk
\ \ 'v
* v ls> i't'mekei ne legyenek megfosít- hálátlanok, mi az. Ür Jézusban
"1
664
Wilson
Ave.
Youngstown,
Q.
642
Market
St.
ássuk ínég szerei;jrft
Iflén
> á>*$sj5Ükre kés& igazhivők, 8
|U -if
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MAHONING MEGYEI EGYHÁZI HÍREK
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A M E R I K A I MACtVAE H I R L A P

Hirek a Sz. István
Egyház köréből
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CUNARD—ANCHOR LINE
S .S. CALABRIA I
Dubrovnikba és Triesztbe *'
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Hírek a ref. egyház

MAHONING- FUR COMPANY

MAHONING FUR COMPANT

Takarítson pénzt
w:

Grand Union Te^ Co.

Friedman József
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Főzzön
Kényelemben
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MAXWELL
AUTOMOBILOK és TRUCKOK
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"A MITTÍJIG RENDESEN MELEG MOTOR
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The Kay Motor Sales Co.
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THE MICHIGAN FURNHURE CO.
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