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lets * |öro N3onab*\cra annak, fraffj 
egy gyermek született Bethle-
hemben efy barlangban* melyet 
aa odavaló pásztorok akolnak 
haaanáHak, «»elj be telelték nyé-
jukat ha ross« volt na idfl. Nem, 
képzelhető aaegényebb sow, nuntn 
aminőben e« a gyermek azületett: 
akol volt hajléka, barmok jászla 
volt a böles$j* én puszta szalma 
fekhelye. Ééee anyja ^ppeu ak
kor volt, TÜndorrjton, iáikor leg
kényesebb volt az SUapota. Egy 
kéoyaniak, a római eslsaátnak 
akarata kikergette aserény ottho
nából, amikor ^ppen anyai örö
möknek néaett eléj«. Df a kéay-

Z? hogy vannik « t amikor a s»ent jegyek is Román András, »«k, fatok kényes « ílUpotuk,: ̂  ak Mok kik 
»«rt ok osak ntT*t <wn.m>ek H ̂  n Mrmi okb61 mm 
Z1S, W l ™ T iruU«M.k ^ Vfgyelem országi-hódolni Ikell. Remeljiife azonban t Jv-m"'" 
a legjol^bat, hofcy véftre eV jő ez 

' az idő is ftíaikor jiMífti feiwnek 
kénytelenek többé, kiktiek akM 
rata parang, mely ilőtt »«(? keli 
hajolni akkor is, ha biaonyoí ál
lapotok kiáréletet igényelnek. 

aa, m ki nem todj«. rágy 
óén akarja íwlétni, hb|ry az a jó, 
aráit edc&g "elértünk' a foldSa-, ati-
nák » gyermeknek köszönhetjük, 
a: ki deérmber 25-étt éjjel 12-ko* 
abban a barlanfbaa «zutetett 1921 

MM»: <3*r*a$ajf Ka-
HooíMAT«. Aul^ 
«ia#c 4t97. 
der, |13 BOÓj^ Ü. Tflfffi Atito-
matlc 4771. 74a«|Ara« t<Mk <H-
bor, m H^f#a« Alf. VWtftafaJ, 
•Mm a 

tSai4«Mm7l Xf^tiastolétek lör. 
;v .-y.* S ' ? y 

Féft1»kA«stt, dec/ 24-éa könyök 
gés, ja gyermekek karácsonyfa 
ünnepélyével együtt. í)ec. 25-én, 
szombaton karácsonyi ünnepi is
tentisztelet, mely alkalommal a 
szent jegyek is kiosztatnak. Dél
után a szokott időben Nileson is
tenitisztelet a szent jegyek kiosz
tásával. Ünnep másodnapján, Reskó Mihály»é, Vaskó Ferenc-
vasárnap ünnepet bezáró isten-'aé, Iírieó Jánosné, Balog Péter, 

Touugstowa, O.-ból szereztek be 
aft egyháznak. Fogadjak a jólelkű 
adományozók az Isten háfának 
ékitésére hozott áldozatukért És j 
egyház elismerő köszönetét. j 

Clyarinaic jtáfxtofjáték éi Kará-1 
osonyfa ünnepély. Karácsonyunk j 
első napján, december hó 25-én, j 
szombaton • esti hét ór^i kezdettel i 
fogjuk megtartani1 tomplomunk 
alatti helyiségben a tisztán hit
községi gyermekeinkből álló mii-
vészcsapat által pompás alakitás-
ban és betanítással előadandó 
pásztorjátékot, mely után köz
vetlenül szintén ünnepi kerettel a 
remekül 'feldíszített Karátesony 
fára helyezett gyermekajándékok 
kiosztása le«á. 

A gyönyörű díszletekkel felál
lított színpad, a szemkápráztató 
angyali ruhák s a szintén remek
ül összeállított korhű jelmezek 

r*K *®Jen®n^' \ magukban véve is oly látványos^ Strouthers-roí, Ileak Jozsefne., ̂  fopwk képemj> hogy Met. 
nek megtekintése is várftkozásc® 

a n. b. 

Decambtr 31-^ pát^cen e»te 
IJm 6-év^t «áró Bfyy ájMos*ág 
sz. beszéddel. 

Jasuiftr 14a, 4. t. l*4far sfcent 
mise. 

Január 2-án, vasárnap d. e. 
10-kor nagy sa. mise ée sz. beszéd. 

Decem&er 19-én, vasárnap név
szerinti adományok templomunk-

]ban. Egy-egy dollárt ajánlottak: 
kengyel Péter, Palkó Mihály, Be
ne Jánosné, Hancsák Mihály, Da
rára Illésné, Takács Jánosné, Le-
géíiy Ferenc X. Kocska János, 
Hildák Pereüc, Hajdú Pálné, 
50—50 centet iadtak: Gulyása Jó
zsef, Matyi István, Kondás An
drás, Soltésa Mihály, Hriczó Já
nos, Király István, Palkó János, 
Zovák Sándor, Hudák Ferencné, 

H';«r - c A t f j  éftt 
*Ée ó-eszten§ei lS>níf5r-

pés fél 8-kor és a gyermekek ré
szére garácsonyfa gynjtás altemp
lomban. Szombaton, uj, év efeő 
napján nagy letentisztelet. Va
sárnap rendes Istentisztelet« d. ti. 
a rendes időben Nileuon. 

S^bők György, 
Szujeta: János, Reskó Mihály, 
Rákó jHiliska, Takács József, Pa-
linszky János és Druga János. 
' Külön emiitjük meg Kalószky 
Jándsnét, aki a steeltoni gondnok 
utján #5.00 ajándékozott templo
minknak. 

éf?előtt. -v. . 
^föletr tóhBöBhetjük, 

saegény se oly nyoj^pmít többé 
mint volt é« hogy a k*é«iyiir ee oly 
nagy nr többé, mint volt. A tá-
vofeágok «gyre fogynak, melyek 
voltak a* emberek közt, aa etlen-
^tétek egyre enyésznek, melyek 
valamikor nagyok voltak éá az 
ijjjpaz egyenlőség * é^'-, testvériség 
egyre közelebb, jut delelő pont-' 
jfhóz. Aiinak^ a kinek barlang 
volt a szülétééi^helye és barmok 

' Basftr ' 
'• Amint ihár jeleztült ^ • r#f. 
egyház vasárnap d. u. 4-től kezd-

• ve tartja meg a karácsonyi bazárt. 
Az egyház elöljárói mindent meg-
tesanek, hogy a közönség nagy
szerűen érezze magát. A fiatalok 
táncolhatnak virradatig s hogy 
addig is, amíg megkezdődik a 
tánc, ne unják magukat, szép 
programszámok fogják szórakoz
tatni őket. Kitűnő ételek és ita-
Jőkról gondoskodás történt. Lesz
nek hatalmas sorsolások i«, 'vi
lágposta, virág árulás stb. <1 a leg • • • w 'v™ O v 

jfezla nyughelye, most fényes al- !HBebb leánv-virágok segédkeznek 
titok és templomok hirdetik di?J M szebbé tételére. Jöjjön el 
esosegét. A lelkek pe<üg áhitattial | tJs^ mindenki. ! T-í 
eÁeíik hozzá szemükét, mint a i 
szeretet Istenéhez/ fa méltán. 
Mert ő benne van A Vflág, az em-
bieriség/és mindnyájunk üdvös
ségre- Az 6 nevével van összekap
csolva a békesség a földön * jó
akarat^ embereknek. I ft a karé-
eik>ny, -gyerünk, és ünnepeljük az 
TTr Jéarus aziiletétí? emlékét. 

FereflreT: és Nánn Brigitta 
leiínya szül. dee. 7-én. 'Seresrtel-
t^k dec. Ií. Keresetazülők t T>?o«-

Mihály és Ferene*i Márt* . 
' / Temetéi: Patik lÉTargtt. Fa tik 
FVrenc és N<rrák Mária 1*ányak 
elhunyt dec.-. 7-én kbí*-

Temették dec. f>. 
•yfjikítos Mária, Iiikat#« József 
és Tóth Mária leánya-elhunyt dec. 
17-én, 18 hónapoa kotpan, 
áíetéw •  ték dée.  •  ?  • v  • ,« 

Kafy mm kfltóffl tm tnwfr-
iMnllÉn. Az Kast *TöuUg^to#ni 
katholikos líivek újból nagy mu
latságot rendeznek dée* 27-én 
este a Cí-avf-ÍIaTCban, melynek 
tiszta jövedelmével gyárapitani 
óíiajtják a Szt* István templom 
készpénz tőkéjét, Jetozivuk, hogy 
a- $3.0(XW meghaladó kéaepénze 
dagadjbn meg "kariesonykor 
$4.00Ö-re a' Szt-István templom 
9^az4«rába<i. ös miért né dagad
na meg? Biztosán .u^gdagad 
áég nagyobbra ^s, áz *East 
Xoungstowni :4 magyarét fejükbe 
fjhzik. Vcgyeh teltát liiftdéki ezt 
á 4^OOl0 áoilár^i i»záfliot é« jöjjön 
ara a murif«, wély ott lesz Baat 
^oungstowabun* de& 27-én tie 
u or abban a C row-Hallban. 

Me El né feledje 
boagy Jtáiíácaqiiyyélao nap

ján iiagy Úolíekta; van#a Szt. Ist-
várttemplom < javáfg. Jás minden 
«anber, ha csak nem ia^e^enyebb 
ú, koldusnál,'/.* vagy ^wnVa 

l e g a l á b b  ; « g y ^ a d  a  
\;%zt.: István 
./ujfyanadóe-

ít^bbé, / k^é^ge, 

c^í5í|y:&,•>ny|,,í,*" 
luk akarni ütni, azt á' 

1. Dec. 19-én nyert Klara nevet 
a «zent keresztségben Kovács Mi
hály és neje, Jakab Terézia, leá
nyt. Ker. az.: •Csernay Lajos és 
neje, Novotny Mária. 

2. Jolán és Berta névre keresz
teltetett dec. 19-én Ceinke István 
é* neje Szabó Erzsébet leánya. 
Ker. az.: Körmös László és Hor-
váth Andráaaé, j Bert* Zsó
fia. ' " -us 

Hírek a SzL Györfjr 
' • •jili i I, Vn'gllifti €fju^Z nOrWI 

a«w* gör.-kath. hitkönég. 
f«MÜMa: 702 M*hoBing Avewt. 
Tj|1rfnt1 iroda: 815 Tod Aveaoe 

AtrtomAtücua t«lefon: 276t. 
* B4U t»L:... . 

Egyházi kivetés cimén WSféHyt 
öaszegek: Székely János cs neje 
$25.00 és nyolc hónapi hitk. díj 
$8.00, Ignácz Gyula és családja 
ujabb $15.00-ral kiegeszitette 
$25.00-re, L»>nárd András $5.00 s 
•e'zzel kiegészítve $25.00Jrer Ro
mán András $5.00 és igy mint 
magáiKü A $15 .00-os kivetést be
fizette. . 

Ez uton is Ismételten felhívja-
Bgyházonk a még ' hátralékban 
levő hivek szíves figyelmét tarto
zásaik mielőbbi rendezésére. Kü
lönösen a vidékji .tagok buzgól
kodjanak abban, hogy Karácsony
ra ne esak eljöjjenek a templom
ba, hanem hozzák magukkal a-
jándékképen a minden egyes hit
községi tagra kötelező tartozásu
kat is. r 

• , ^ j 

ünmepi ajániatok. A b*i«gó hí
vek által különösen a sátoros ün
nepek alkalmával felajánlani -szo
kott nagyobb összegű Jemplomi 
adományokat Karácsony első 
napján a nagy mise folyamán a 
sk. -beszéd után fogják a megbí
zott tiaztviselők átvenni,'miért is 
kérjük * iiiveket, hogy adomá
nyaikat a vasárnap kiosztott bo
rítékban a név és összeg feltünte
tésével azivesketljenek átnyújta
ni. A kik még — különösen a vi
dékiek — ilyen ünnepi borítékot 
nem kaptak volna kérjük őket, 

A~tothleiieini istálló jiac^Sbma. 
földi tfeiillatt isteni Szeretet «i-
kftésének bduÉKŐntött emlék ün
nepén lelkx^áaztori srivem óacinle 
mekegévél khrinok es uton i» s 
Mki rentmmrr búsott ősi nm-
gjrmr tsMtartácu hitköosaégem 
minden egyes családjának ét tag
jának saeretattnljes, boldog Wi-
rémovft. Vetünk aa Isten! 

fnftaaak fényképe towk-
zolap nagyságban elkészülvén da
rabja 5 cent bármily számban át
vehető akár a lelkészi hivatal
ban, akár pedig ,a a 
tiaztvit»«iök utjáfar; ^ - - y 

.  i '  k - -

• Kgráci*önyi éfe .ujé^ iabtnüw-
teletek sorrendje templomunkban : 

Deoember 24-én, péttUHmi, Sn-
rá*M>ny vifittáján este 8-kor nagy 
esti ájtatosság, .oltári kenyér és 
bor, buza és olaj áldással. 

Djyember 85-én, snombatott, K»-
ráei^ny elio ' napján d^elótt 
lOV^-ker ünnepélyes nagy sz. mi
se papi ^ segédlettel, az. beazéd, 
olajkenés-éíi emlékképek kiosz
tása. Miié alatt a; névszerinti a-
doinányok átnyújtása. 
: '-X^eÉebnr 364iv vinárna^, Xa-
Hcw ma#odiM^án d e. l(Mcor 
n^^:;n^»vi^#%^eíó* '; 

' TT-én, hétlím 

sz. mise/ 

relül ki fogja elégíteni 
közönséget. 

Hogy az érdeklődők még na
gyobb figyelemmel kisérhessék a 
kedvesen tanulságos rigmusos da
rabot, tájékoztatásul — színlap 
hiányában — előre ide iktatjuk 
azok neveit, akik minden lehetőt 
elkövettek arra nézve, hogy a 
pásztorjáték 'jé?leiilev<5 hallgató
ságnak olyan élvezetben legyen 
része, a milyen ben még egyszer 
esak akkor lesz, ha álmodni fog 
felőle. • •• 

A ruhák 'anyagát a pásztorjár 
tékban szereplő gyermekek szülei 
ájándékozták az egyháznak- A 
legvékonyabb eérnaszálig teljesen 
uj, mindenféle színben tarkázó 
kelmékből álló és ragyogó, díszí
tésekkel elhalmozott ruhákat és 
jelmezeket ,csillpgó — eddig sehol 
nem látott — angyalszárnyakat 
nagy .szakértelemmel, ügyesség
gel és szorgalommal hitközségünk 
következő nötagjai állították ösz-
sze és varrták meg teljesen díj
talanul: id. Vaskó Ferencné, Hri
czó Jánosné, Lengyel Péterné, 
Vaskó Jánosfte és Nyáry Perémi 
Margit. • ; ' 

Rendező: Nyáry Perémi Mar
git. (Súgóra nines,szükség). Sze
replök : Mihály öreg pásztor: 
FranczósZky János, András idős 
pásztor: ífj. Vaskó János. Palkó, 
Jank^ fiatal pásztorok: Rácz Mi
hály és ifj. Hriczó János, pásztor-
bojtárok*. Szabados Miklós és 
Maticza Miklós. Pásztorlányok: 
Dina és Böske: Lengyel Teszi és 
Orosz Mariska. Mária: Rácz Ve
ron, József: ifj. Bodnár János. 
Keleti királyok: Csolenszky Im
re, Rákó György és Kalóczky Jó
zsef. Tamás: Orosz Mihály, Moy-
ses: Orosz István, Jakab: Pet-* m ' öc®, vi i^tvaUt v a a. ci m . ± ri 

hogy akár a karáicsonyesti isten- j Béla. Főangyal: Hriczó 
tisztelet alkalmával, akár a k*"|jolánka, angyalok: Drnga Ilon-
rácsonjri nagy sz. niise előtt for-; ka< Ilonka. Luján Katica 
dúljanak e célból a tisztviselők- ^ Bodnár P>orbála, Len-
hőz. ' gryel Mariska, Kondás Juliska, 

Kalóeskv Margit; Előhírnök Já
nos : Kondás András. 

Karácsonyfa, ünnepély (8zet"epj 

lői: Szeretet angyala: Druga 
Ilonka, Hópehely: Hriczó Jolán-
ka, Galamb: Hörcsik Ilonka, 
Rózsaszál: Bodnár Borbála és 
Magyarország csillaga: Lengyel 
Mariska. A megható énekszámo
kat előadja: :áz iskolás gyerme
kek kara-

A névszerinti adományokat a 
jövő lapszámban fogjuk közzé
tenni. 

Templom karácsonyi ajándé
kok Az elmúlt vasárnap folya
mán a sz. mise végén áldottuk 
meg ünnepélyesen azokat az iga
zán gyönyörű horgolásu kézi
munkákat, melyeket south sidei 
kollektor gondnokunk neje: Vas
kó Jánosné szül: Csordás Erzsé- BelépŐdij felnőtteknek 50 eent, 1»K és hitközségünk másik buzgó ] gverinekeknek 25 eent Tehát 

^®ÍKja Palkó Jánosné szül. Szkiba c^]unk főleg az erkölcsi siker és 
Magdolna ajándékoztak a kará- nem az^anyag| haszon. A tiszta 
csotivi ünnepek alkalmából tem-, jövedelmet templomunk javára 
plmnunknak. Ugyancsak ez alka- forjjtjuk. " 
lammal szenteltettek meg azok a - 1 • iir>-
femeküi diszitett gyertyák, toe-j Bem̂ tueV nyélve aen fej-: . , i' t 'lixlik a maga talajabol, a maga gyöke-h-ekot praga Klteljr es csaludja |s er<.jé)liil ^ , nyclv(, hl. 
ír-oth MiWosne "\Varrenbol, Hriczó J ^ a li^olvvcl haoyaílik ncnx-
János és esal. és Moknáes András zct műveltsége'Js. 

i 
CUNABP-ANCHOR VONAL 

B. S. OAI.ABHTA indul DECEMBE|t 28 AH 
DUBaOVNIKBA ÉS TRIESZTBB • . 

y 
9 * Harmadik osztály: > 

: ^ és $5 luuUadéi t * 4-" 

g. «. CARONIA indul JAKIJÁÉ Id ÉHi 
Ste^WOtoiuia - ^ 

!FfietM»e Nápolyonü 
Iganuéík ffÉtttj-'-• •« • í'flOi.W 

f<v ét fff iü(4it4̂  • • 

«*» i> 

' <; /• 

' 

Ha segíteni akar barátain és ypkonain és ha azt akarja, hogy 
a £énst még aj ünnepekre megk^á/k, ugy küldje a pénzt MOST 
a youngstowni r 

ÍFOREION DEPARTMENTJE utján. / 

y.g a bank olyan szolgálatot njrujt önnek, mint amilyet egy 
bank sem haladhat tul Amerikában. Nekünk egyenes összeköt
tetésünk van minden nagyobb európai várossal. 

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

. i ;• ' 

A bank tökéje a ház fundamentumához hasonlíthat© — 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. . g * 

Takarékbetétek után 4 százalék kamatot fizetünk és pénzét 
bérmikor lávah^ti. 

> 

•K'i licí > 

Az összes nagy hajétátsulatok egyéifcs megblíöttai VSigytifík 
és hajójegyeket adhatunk el önnek Európa és a világ minden 
részébe akár odamenetelre, akár kihozatalra, a hajótársulatok, 
ejredeti áraáft. 

' Ha Yoüfigfetownban vagy környékén lakik, szivesen látjuk, 
ha meglátogat, ha máshol lakik, ugy irjon magyarul. Cim: 

"*Dollar S a v i n g 9  * ( f e -

Trust Company 

Foreign Department 

YOUNGSTOWN - OHIO 
X 

ne flörtöljön 
A FLTJVAL! 

Ha, hülése van, feje és teete fáj 
és érzi togy a grípp bontja vgy 

mev.jcn be gyógysterétzé^cz «• 
egy dohw <Jui*»l Cold 

Cáréul est. 
^Tőbfilja ki azeket a piruíéVat, 

há a \b/oB«ége« fcüiés ettawiele *e* 
ségiteoek. 

— Ára 6a cent. 
Miadeo ciökelőkelő gy tgf tA.r • 

ban kapható. 
Midland Chemieal Co, 

Youngstown, Ö. 

, h í 

§L Virágok # 

|THE KAY-DIMOND COMPANY 
g A Halow szállóval szemben 
| 35 NORTH PHELPS STREET 

jj r Youngstown legjobb és legnagyobb virágüzlete. 
|§ I|a nekünk adja megrendeléseit^ tudjuk, lio^y 
H i!)<'!!('lefedett lesz « 

5 fi 
l 't. 

I 

í 

p Djakovics és Gürsch 
pcnzküldök. ; 

'17 North Pine Street 
Warren, Ohio. 

•Ém Amerikai Magyar Hirlap waí-
renl képviselői. 

Automatikus telefon 3509 
Szakértő amerik|i és svájd 

órák j&vit^sában 
M. LIGHT 

."'í 

DARK 
J L  s z í n h á z  

CSAK EGY 
' NAPIG 

SZÍNHÁZ Vasárnap 
Folytatólagos fclőadás d. u. 1-töl esti 11-ig 

• 

WILLARD MACK 
báiaulatub íotodi'áiua ^nzéciój* 

OyiéMitok, órákj'falioarák, ék
szerek, hangszerek, uti táskák, 

biő^pad^k. 
; • Mindenféle szerszámok 
838 W. WBPBRAL STBfiíT 

Youngitoiam, 0. 

; ^ f ^Azörökség) r/-; 

MATTY ROUBERTTE£i> ' 
a fiatal mozi-csillaggal a főszerepben. . A'legutóbbi 

idők tüneményes szinésze. 

A. LEOJOBB SZÍNÉSZEK A SZE&EPEKBEN 

ví? _ 
&• if- • 

*Wü? 
iP-,vMatty' Roubertf a uHeiitage,,

{fiatal csillaga, 
személyesen itt lesz ajaj előadás alatt es beszédet 

.i1 


