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A M E á l K A I  M A G Y A R  H I E L A P  Í02O DECEMBEE 2. 

MAHONING MEGYEI EGYHÁZI HÍREK 
Hírek a Szt. György 

egyház köréből 
Magyar gör.-kath. hitközség. 
Templom: 702 Mahoning Avenue. 
Lelkészi iroda: 816 Tod Avenue 

Automatikus UUÍoa; 27£€» 
Bell tel.:... -Z—. 

bél hozták össze tehetségük sze
rinti adományaikai. 

De segítettek ám férfiak is a 

ezúttal készséggel hozza helyre az 
egyház elöljárósága. 

Templomi ajánlatolt aovember 
nők gondjait megosztani. Kis í hó 28-án: $1.00—$1.00 adtak: Ho-

EUxámol&s a teaestélyről. Hogy 
mily nagy sikere volt annak a 
teaestélynek melyet a2 oltár egy
let kezdeményezésére hitközéé-' 
Jjünk nötagjai f. évi november hó 
28-án, vasárnap este rendeztek a 
templomunk alatti helyiségben, 
bizonyítja az elért erkölcsi sike
ren kivül az a nem várt fényes 
anyagi haszon, a mi az egyház 
pénztárába folyt be annak fenn
tartására. 

Elismeréssel és hálával adózik 
azért egyházunk elöljárósága el
sősorban a teaestélyt rendező és 
az azon igazán dicséretes buzga
lommal közreműködő nőknek, 
mint id. Vaskó Ferencné, 
Jánosné, Csolen-szky Ferencné, 

, ifj. Lengyel Péterné, Olajo$ Fe
rencné, Palkó Jánosné, Perémi 
Margit, és Sándor Erzsébetnek, 
kik fárodságot nem kiméivé arra 
törekedtek, hogy a részint álta
luk, részint a már ezelőtt névleg 
emiitett és még felsorolandó aján
dékozók különféle adományaiból 
összehalmozött ételek és italokból 
minden egyes jelenvoltat bősége
sen és szíves vendéglátással ki
elégítsenek. Helyszűke miatt töb
ben nem is forgolódhattak a ven
dégek körül, de hissaük, ha majd 
erra kerül a sor, mindeh' egyes 
hitközségi nőtagunk szívesen fog 
egyházunk segítségére lenni. Ha 
ezután is ily szép egyetértésben 
és áldozatkész buzgósággal fog* 
nak asszonyaink templomunk fel
virágoztatása kiörül fáradozni, 
ugy nem kel féltenünk egyházunk 
jövőjét, melynek most még annyi 
megpróbáltatáson kell keresztül 
mennie. Magunkra hagyatva nem 
számithatunk azoknak támogatá
sára, kiket pedig híveink annyi 
éven keresztül anyagi hozzájáru
lással is támogattak. De ha isten 
velünk, ki ellenünk? Csak kitar
tás és türelem, az Isten áldása 
mellett siker terem. 

De nem csak azok, kik eddig is 
mindig az elsősorban állottak, 
igyekezzenek féltékeny gonddal 
szorgoskodni ősi magyar szertar
tású templomunk fenntartása és 
elohaladfcsa érdekében, hanem 
mindnyájan, akiket eddig kicsi
nyes dolgok tartottak vissza a 
íbuzgó közreműködésben, szeretet
tel kérjük, fogy csatlakozzanak 
az áldozatkész, hithű és a magyar 
fajszeretctttől áthatott kis tábo
runkhoz, mert apáik hite s a meg
csonkított, vérrel áztatott magyar 
hazája ellen követ el megbocsát
hatatlan bűnt, az a ki még mindig 
a csehek és oláhok vallása és nem-
leji becsületünket tipró zsoldjá
ban áll. Szégyen és megaláztatás 
vár azokra, kik a szabad hazában 
nem törekednek arra, hogy leráz
zák magukról a magyar voltukat, 
anyagi érdekekből megtagadó 

^lonkolvhintők jármát és nem 
•ietnek féltékenyen őrzött magyar 
várunk megszilárdítására. Kinek 
fiilei vannak a hallásra, hallja és 
értse is meg.  ̂

Anyagi bevét<»tffiilf a tca-
estélyen: belépődijakból (csak 
felnőttektől) $24.25, lunch tiketek 
eladásából $130.00, a régebbi és 
Ujabb ajándéktárgyak kisorsolá-
jjából $75.50, készpénz ajánlatok
ból $16.00. Kiadás volt edények 

evőeszközök bérletére $6.00, 
hentesnek $5.25, softdrink, cider 

$s! sörért $39.05 és hírlapi hirde
tésért $5.00. " * 
físszes bevétel tehát W».. $245.75 
összes kiadás pedig 55.30 
"7 * , f 

ideig ott láttuk a pénztárnál Dru-' 
ga Mihály warreni főgondnokot, 
aki kisegítve a mással elfoglalt 
Bajusz János egyházi pénztárno
kot annak adta át később a nehéz 
dzsábot. Lunch tiketek eladásával 
Zovák Sándor fáradozott. A fias
kók körül az e téren már nagy 
jártassággal biró id. Szujeta Já
nos és Vajó Mihály sürögtek a 
rendezésnél pedig Riczó János és 
Vaskó János működtek közre. 
A termet másnap fél napon ke
resztül az egylet fáradhatatlan 
elnöknője Riczó Jánosné, Vaskó 
Jánosné és Perémi Margit voltak 
szívesek rendbehozni* valamint a 
székeket visszaszálUtswi . Druga 
János hitk. jegyző. V . 

Nem mulaszthatjuk el felsorol
ni még azon szíves adakozók ne
veit, a kik az elmúlt hét folyamán 

Riczó | járultak adományaikkal a teaes-
tély sikeréhez: < • 

Kondrás András $100, Hornyák 
György $2.00, Román András 50e 
Holik István és neje 50c. Luján 
György és családja két szép gyer
tyatartó, megfelelő két vastag 
gyertyával, a mely ajándéktár
gyakat I. A. Tau^s,* a clevelandi 
Ott is & Co. npgy bankcég youngs-
towui képviselője nyerte meg és a 
templom részére adományozta, 
Kovács Jánosné egy kocár süte
mény, Orosz Ferenc és nejc,\ két 
töltött csirke, két quart cider, 
Orosz István és neje : sütemény 
és tornya, Özv. Nagy jfjándorné 
egy kosár alma és egy kosár fánk, 
Rácz Mihály és családja egy sült 
kacsa, kalács, egy koszorú füge 
és bananas, B. Tóth, József öt 
font friss kolbász, Druga Mihály 
és neje egy sonka, egy dozen cit
rom, egy font tea, Sompiák Mi
hály és neje öt font cukor, Tóth 
Miklós és neje szintén Warren-
ből egy sonka és fél font tea, Ba
logh Mihály két font füstölt kol
bász és három font füstölt papri
kás szalona, Deák József és neje 
öt font finom haza? fokhagymás 
kolbász, Holik István és családja 
Xilesből teasütemény, páj, gyer
mekek részére candy, Friedman 
grocery storos Brier-Hillről öt 
gallon édes cider, Vaskó János fél 
gallon savanyu cider, Bodnár Já
nos és neje, sütemény és Bajusz 
János és neje 15 drb. kenyér, id. 
Vaskó Ferencné három nagy tor
ta. Ha valakinek az adománya 
tévedésből feltiintetye még nem 
volt, szíveskedjék bejelenteni s az 
akaratlan mulasztást utólagosan 
pótolni fogjuk. 

Végül a hitközség koszfönetétí 
fejezi ki ugy az összes adományo
zóknak, mint az ev. ref. gyüleke
zetnek a használat végett átadott 
székek szives kikölcsönzéséért a 
Rózsafüzér-Oltár egyletnek pedig 
a teaestély jövedelmének az egy
ház részére történt felajánlásáért. 

Nem hagyhatjuk megemlítés 
nélkül azon iskolás gyermekek 
neveit sem, kik a jelenvoltak meg 
elégedésére oly kedvesen és fe
gyelmezettséggel szórakoztatták'a 
szívesen látott közönséget: Bod
nár Borbála, Druga Ilona* Fran-
covszky Mariska, Hörcsik Ilonka. 
Kalóczky Margit, Kondás Julián
ná, Lengyel Teréz, Erzsébet és 
Mária, Orosz Mária, Rácz Veron, 
Riczu Jolán, Bodnár Ferenc és 
János, Csolinszky Imre, Druga 
János, Francovszkv János, Kalo-
szky József, Király István, Kon
dás András, Orosz József, Orosz 
Mihály, Orosz Ferenc, Orosz Sán
dor Orosz László, Petránszky 
Béla, Rácz Mihály, Riczó János 
és Vasitő János. 

Kereszteld. 

Az elmúlt vasárnap nyert Ilona 
és Etel nevet a szent^ keresztség
ben Vezse-Mihály és neje, Varga 
Mária leánykája. Kjery nsüi 
György Tamás és neje. $*: 

J Házasság1. ^ 
Nov. Sfö-én- esküdtek egymás

nak örök hűséget Szabó Lajos 
Diamondról és ^zaksZon Mária.| 
Tanuk voltak Csépke Balázs é§ 

lik István Xilesből, Matyi István, 
Gulyása József, Szócska Mihály 
Nilesből, Hudák János, Moknács 
András, Hudák Ferenc, Struthers-
ről, Rakó Juliska, Kendi János ésjJJ!11'1* 
Bajusz János. 50-50c ajánlottak: !*CiloCiikl SaniMr-
Mitró József, id. Fedor János, 
Maticza János, Kondás András, 
Lónárt András, Riczu János, Ri-
czu Jánosné, Varga Mihályné, 
Hörcsik Mihályné, ifj. Lengyel 
Péterné, Holik Istvánné, Druga 
Mihályné, Szócska Mihályné, 
Szócska Annuska, Sándor Isván, 
Orosz Ferenc, Medve Péter, Szu
jeta János, Palanszkv János, Ta
kács Mihály és Druga Mihály. A 
jó isten jutalmazza meg a jószivii 
és jókedvű adakozókat. 

^rermek-sxhiház. 

Gyermek sz ini  előadásunkra a 
próbák folynak s a kis színészek 
türelmetlenül várják az órát, a 
mikor a nagyközönség elé lép
hetnek. Dec. 12-én lesz a nagy 
nap, amikor a y<mngstowni ma
gyarság ismét büszkén mondhatja, 
ni a mi gyerekeink milyen sok 
szépet tudnak. Az előadás este 

Hirek a ref. egyház 
Lelkésí: Gefen^ay László. Ma
honing Are. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a lelkészé. 

pont 8-kor kezdődik. 

2tEF. EGYLET, 

ESKÜVŐ 

S>: r* w. 
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Jagyis a tiszta maradvány $190.45 
Üfielyhez hozzászámíthatjuk még 
fi fenmaradt két box soft drinket 
ás a — sajnos kÖJinyü 
f r t .  ;  ' í  -  '  7 . .  
* Kell-e enné! szebb eredmény 
Így barátságos egymást megértő 
«saládías jellegű Összejövetelből? 

Hiába, elsősorban az asszonyoké 
* dicsőség. Nem jártak házról „v. 
lázra, önmaguk saját {Jószág juj- ^ ̂ 00 yp^lf 

Kov. 30-án esküdött egymásnak 
örök hűséget Kapitány János és 
ftuszkay Margit. Tanuk voltak 
Kapitány Ferenc és Szulligán Pál. 
Az esküvőt hatalmas lakzi követ
te, melyen számos felköszöntő 
hangzott el dz ifjú párra. 

Adomány. 

György Tamás, egyházunk egy
ik e. yongstowni presbltere, $l-t 
adott a lelkésznek hazai szűkölkö
dők javára. Az összeket Mihók 
Sándorné kezeihez juttattu  ̂ to
vábbítás végetL 

Szomorú hir. 

özvegy wf. papné gyűlt ösz-
sze gyermekeivel együtt Debre
cenben. Az éhhalállal küzdenek. 
Évi nyugdijuk 800 korona. Ez 
a sorsa a lelkészek özvegyeinek, 
árváinak. 

Aki segíteni akar rajtuk ̂ bár
mily kis adománynyal, Gerenday 
lelkész átveszi s a Ref. Lapja ut
ján továbbítja. 

A ref. egyházi férfi B. S. egy
let folyó hó 21-éii tartotta rendes 
havi közgyűlését. A tagok elég 
nagy számban ,voltak képviselve 
a közgyűlésen, a gyűlés * klcfVét-
kezőképen folyt le. 

Egy itj taggal iszaporodot az 
egylet taglétszáma, névszerint 
Balogh Balázsul, 

Felvételi dij ^s a havi díjakból 
befolyt összeg november. hóban 
volt aiaz bevételi összeg 1 41.55 
Áthozat október hóról 1,958.94 

:*  •  • :  "•r  " 

NOV. tíáví • össaes feev. 2,000.49 
Nov. havi kiadás volt 31.65 
és pedig lnezei Lajos tag testvé
rünknek A7 napi b. segély 14.55 
Gérési Sándor tag test. 10 n. 8.55 
Virág József tag tfe^t. 10 n. 8.55' 

Nov. hóban kiadási összeg 31.65 
Nov. hóban maradvány 1,968.84. 
A női egylettel való csatlakozási 
ügyben a következő határozatot 
hozták, a közgyűlés tagjai. 

A csatlakozást elfogadták 74 
szavazat érkezett be 73 Ikavazat 
igennel, 1 nemmel szavazót é$ igy 
kilett mondja a csatlakozás 1921 
január 1-től, de mielőtt még a 
csatlakozás liiegtörténne, egy kö: 

zös értekezloti gyűlés lesz össze 
hiva a nőkel együtt december hó 
19-ére és ezen a gyűlésen fogják 
a férfi egylejt tagjai kinevezni az 
alapszabály módosító bizottságot, 
úgyszintén a női -egylet tagjai is 
kiválasztják magok közül bizott
ságaikat. Ezek közösen Ifogják 
kidolgozni az uj alapszabályokat. 

Virágok 
JjTHE KAY-DIMOND COMPANY| 
H A Nalow szállóviil széniben gg 

• 35 NORTH PHELPS STREET • 
• • • "  

M Youngstown legjobb és legnagyobb virágüzlete. j| 
M íla nekiínk adja megrendeléseit, tudjuk, hogv M 
Ü megelégedett leyz = 
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I PARK reAK 3 NA",,! 
• A színház PÉNTEK 

SZOMBAT 
VASÁRNAP 

Egyházi kivetés. Az elmúlt va
sárnapon Matyi István steejtoni 
kollektor gondnok utján kivetési 
részlát cimén befizetett az egyház 
pénztárába: Rá kó György és csa
ládja $10.00. E lapban közölt hi
vatalos kimutatásból kimaradt 
tévedés folytán Hudák Ferenc és. 
családjának $25.00 alapitói dija, 
a mely család pedig a legelsők kö
zött volt a kivetés\lefizetésében, 
úgyszintén Kovács Miklós és ne-

Ü! Folytatólagos előadás d. u. 1-től esti 11-ig 

B ' WILLIAM FOX bemutatja .V % 

31 A filmek dinamikus hős színészét 

I WILLIAM FARNUMOT 

' THE SCÜTTLERS 
' í i-i ^ .ír"" 7^ *' ' 

eimü, érdekfeszítő fotodrámában, amely a tenge
ren játszódik le^ Tele romantikával cselekvéssel 

EXTRA! EXTRA! EJÍTRA! 

2 reel-es Sunshine boliózat: % 

CHASE ME 
Tta eagó görcsöket kap, Iva megnézi." 

MOST AZ IDEJE 
•i \ 

A 

fia segíteni akar barátain és rokonain és ha azt akarja, hogy 

Í pénzt még az ünnepekre megkapják, ugy küldje a pénzt MOST 
youngstowni 

Dollar Savings £ Trust Company 
FOREiaN DEPARTMENTJE utján. 

Ez a bank olyan szolgálatot nyújt önnek, mint amilyet egy 
bank sem haladhat tul Amerikában. Nekünk egyenes összeköt^ 
tótésünk van minden nagyobb európai várossal. 

A Dollar Savings & Trust Company és a First National Bank 
közösen több, mint hat millió dollár tőkével és felesleggel, vala
mint 45 millió rendelkezésre álló vagyonnal bírnak. ^ 

• 

A bank tőkéje a ház fundamentumához hasonlítható — mi
nél nagyobb a tőke, annál szilárdabb a bank és a nagy tőke teszi 
bankunkat a legnagyobbá Youngstownban és egyikévé a legerő 
sebbeknek Ohio államban. * r 

Takarékbetétek után 4 százalék kamatot fizetünk és pénzét 
bármikor kiveheti. 

" : Az Összes nagy hajótársulatok egyenes megbízottai vagyunje 
#S lrájójegyeket adhatunk el önnek Európa és a világ minden 
fészébe akár odamenetelre, akár kihozatalra, a hajótársulatok 
eredeti árain. f 

|Ia Youngstownban vagy környékén lakik, szívesen látjuk, 
ha meglátogat, ha máshol lakik, ugy irjon magyarul. Cím: 

rinllnr Savinss 
M Trust Company 

4 

, Foreign Department 
YOUNGSTOWN - - - - - OHIO 

Finom PRÉMEK 
'  '  : <  j a v í t á s  é s  á t a l a k í t á s  

MAHOMlNa FUR MANUFACTURING COMPANY 
30 SOUTH HAZEL. STREET. Szemben a központi tűzoltó állomással. 

HOGY TAKARÍTHAT PÉNZT 

Columbia Six 
ÍVjjWllGY2ÉK * 

20-Ű Model, öt személyes tura- 20-E Model két személyes 
gép.. .. ... .. $1795 Roadster gép,.. ..$1945 

Sodrony kerekek $100 külön 5 Disteel (acél> £®rékkel 

, • 20-C. S. Szedán .. ..$2895 
20-D Model, u»gy ̂  szemelyes feodrony korekek $ioo kB18n 

Sport gép .; „ . .$1945 ^H. Kupé . .$2895 
5 sodrony kerékkel együtt Sodrony kerekek $100 külöti 

* As Összes árak Detroitban as állomáson és alávetve változásoknak. 

Fxpnk Roberts Motqr Jjmhs 
• >Company 

•W. x r  •  • .  : ' _ 

H - VBZÉRKÉPVISELŐK 
Tel.: 4Luk» 83913. v 2715 MARKET STREET. 
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Három évi távollét után, 
amely időt a hadseregben í 

töltöttem 

visszatértem irodámba, a 
melyet a legújabb villany-
gyógygépekkel szereltem 
fel. 

Minden betegemet sze^ 
nielyesen kezelem a legna
gyobb figyelemmel. 20 
éves yoiuigstowni szolga-
látóimnál megnyertem a 
közönség bizalmát, ezért 
kérem továbbra is pártfo
gásukat. ' /-h 

pRVOS ÉS SSB£3Z 

DR. y 
, y  

( 

R. A. DALBEY 
279 B. FEDERAL ST. 
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