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ADJATOK! 
CSAK EGY DARAB KENYERET... 

(8) Ií>ni<'t múlófélben van fölöttünk egy nehéz, sú
lyos, küzdelmekkel megterhelt (eszteiidö. Ismét vannak 
tömegével minden támogatás hiján éhezők és ezek felénk, 
a dolgozók felé néznek, mevt máshová nem nézhetnek, 
Öiert Hiúsult nem remélhetnek. 

Tény, liogy azok, akik még dolgozna!^ azoknak a 
helyzete is keserves, tény, hogy most már nincsenek fölös
leges dollárjaik, de az is tény, hogy nem lehet, nem sza
bad néznünk, hogy éhező magyarok legyenek vámsunk
ban Karácsony szent ünnepén. A saját falat kenyerünk 
kisebbítésével is lehetővé kell tennünk, hogy az éhező 
üiagyiir-családok legalább Karácsony ünnepén, M' Gnnep-
hez méltó élelemben részesüljenek. 

A Youngstown és Vidéki Magyar Egyházak és j^gy 
ktek Nagybizottsága, mint minden , esztendőben, ugy 

most is **Karácsonyi akciót" indított a nélkülözök és 
nincstelenek karácsonyi segélyezésére s ezen i- egéh ezen-
dö magyar családok részér© 300 dollárt utalt ki a agybi-
xotlság saját pénztárából. 

Önként, spontán kell megnyilatkoznia a, s( szán
dékának. A youngstowni egyházak és (egylete k k 'öltve 
kell, hogy dolgozzanak a Nagybizottsággal ezeiviieznes cél 
érdekében. Senki se feledje el: Hodie milii, cms? tibi. Bi
zony, ma nekem, holnap neked. 

Ha a múltban a segítés formája item volt alkalmas, 
ha nemcsak oda jutott, ahová szánták, lehet módot talál
ni arra, hogy ez kiküszöböltessék. t Hogy milyen formá
ban segélyezendők Karácsony alkalmával az ami rászo
rult magyar csaíládok, azt bizzuk a Nagy bizottságra és az 
általa kinevezett bizottságra. 

De nem is a forma, a lényeg a fontos. A lényeg pedig 
az, hogy ne legyen Youngstownban Karácsom' ünnepén 
olyan magyar .család, vagy magyar család gyermeke, aki
nek e*y falat kenyér sem jut. 

Segíteni kell! 
Kedves olvasó! Bizonyára neked is van apró gyerme

ked, akinek soiymes haját megsimogatod és akit nagyon 
&zerctaz. Szülő vagy, meg tudod érteni azt a fájdalmat, ha 
egy gyermeknek, aki kenyeret kér, azt r keli mondani, 
hogy nincs. 

Nyisd meg a szivedet kedves olvasó és amikor gyer
mekedet megsimogatod, légy egy pillanatra apja, vagy 
anyja az egyik nélkülöző magyar szülők gyermekének, 
sok esetben árvának. Ha szclsfc egy darab kenyeret, vágj 
le még egy szeletet az egyik vagy másik magyar gyermek
nek, amely nem kér rá vajat, szárazon is megeszi a 
kenyeret. 

Nc hagyjátok, hogy sok kis emberpalánta korán meg-
fenerje az életet, ne engedjétek, hogy ez az áldatlan álla
pot, arra kényszerítse ezeket az ártatlan lelkeket, hogy 
Karácsony napján nélkülözzenek. 

Egyetlen egy youngstowni magyar se legyen közöl
tünk, aki az Ínséget szenvedő magyar családok karácso
nyi támogatásához hozzá ne járulna! Adjon mindenki, 
évinek Isten adott. Adjon mindenki a maga tehetsége 
szerint. Egy cent is felszárithat egy könnyet, egy kenyér 
i« megnyugtathat ja az éhezőt. A sinylődökön ,való segí
tés: emberi köteüesség. Kötelessége minden magyar em
bernek, aki itt él Youngstownban, fogadott hazánk föld
jén, akinek magyar szivet adott istene. 

:  # .  . ,  ^  4  .  •  . 5 .  

:•:».'% Nagybwotság kéri városunk www^rávftadako-
^óifc7 hogy pénzbeli vagy természetbeni adományaik mee;-
t(teliről értesítsék, vagy küldjék el adományaikat köz
vetlenül a Nagvbizottság , titkárához: Mixich Óá^áV, 
#1 Pasadena. Ave. szám alá. Telefon száma; 74530. ^ 

A nemes akcióra való tekintettel kivételeseií,— 
közölni fogjuk az adakozók neveit, de;%»:;jsegélyezendők 
Mréii^^&gybhőtisáf: a legnagyobb titoktartás mellett 
kezeli. 

harmadik adventi vasárnap. A 
ránk következő vasárnap ünne
peljük meg Advent harmadik va
sárnapját. Szeretettel hívjuk egy
házunk. híveit Istennek házába. 
Az istentiszteletet megelőző órá
ban vasárnapi iskolai tanítás van 
mindenkorbeliek részére az egy-, 
ház lelkészének a Vezetése mel
lett. Este pont fél 8 órai kezdet
tel ifjúsági C. E. áhítat;- Vezetni 
i'og Yarga Erzsike. 

Temetés. Hétfőn reggel ismét 
megtelt templomunk gyászoló kö
zönséggel. Ez alkalommal egyhá* 
zunk egyik leghűségesebb tagját, 
legfáradhatatlanabb prezsbiterét 
sirattuk el, Vargha István prezs-
biteriinket, aki Campbellt képvi
selte. Gyomorrák sorvasztotta el 
és ölte meg. Az egyház lelkésze 
végezte a gyász szertartást. 

Bazár Után. Szombaton és va
sárnap este tartottuk egyházunk 
karácsonyelőtti vásárját. Egyhá
zunk tagjainak súlyos, kettős fel
adatot kellett megoldaniok. Vir
rasztottak Vargha István pre&sbi-
terünk koporsójánál, és dolgoz
tak, szorgalmatoskodtak a bazá
ron, mert a két esemény össze 
esett. Természetesen a haláleset 
nagyon észrevehető' volt bazárun
kon. Ez alkalommal a végleges _ 
anyagi eredményről nem adha- j  vatenni!! 
tun kszámot, de főbb vonásokban 
megemlíthetjük, hogy az egyház 
tagjai közül sokan bizonyságot 
tettek segitő érdeklődésükről, 
nemcsak adakoztak, hanem vásá
roltak is/Köszönet érte. Tóth Ist
ván gondnokunk által ajándéko-» 
zott bárányt Pásztor nevii prezs-
biterünk nyerte meg. .Barta S. 
egyháztag által megajánlott disz
nó kisorsolását karácsonyra ha
lasztottuk. Mind a két bazár est, 
de különösen a vasárnapi, kedves, 
családi meleg találkozás volt. 
Akik eljöttek, kellemesen érezték 
magukat. Minden tárgy elfogyott. 
A haszon nem fog százakra men
ni, .mert nagy a szegénység, de 
igy Ls hálásak vagyunk azoknakj 
akik szemmel láthatólag nagy ál
dozatokat hoztak a bazár sikere 
érdekében. ^ 

A Lorántffyak gyűlése. Jövő 
vasárnap délután tartja a Loránt-
ffy Zsuzsánna Nőegylet iink ren
der gyűlését. Kívánatos, ho<ry 
sokan jelenjenek meg a gyűlésen, 
mert újból, alaposan megtárgyal
ják a tagok a Ligonierban tartan
dó nökonferencián yalo megje
lenést. 

Szeretettel kérjük biveinket, a 
vacsorára kibocsátott 50 centes 
jegyeket előre vásárolják meg 
Nöegylétünk tagjaitól, hogy ők 
tudhassák, hány vendégre kell 
számítanunk, hány személyre kell 
a vacsorát készíteniük. A vacso
rán vendég-lelkészünk is jelen 
lesz és ihinatctni fogja az árvák 
ügyét f / 

Bazárölik eredménye. ®z idei 
bazárunk pontos elszámolását az 
elmiilt hét csütörtökjén végezte el 
Nőegyletünk. A bazár teljes be
vétele $207 volt, amit mindössze 
$0.00 kiadás terhet. Ez összegből 
az egylet $160-1 azonnal "be is fi
zetett az egyházi pénztárhoz, 
templom-alapi adományaik gyara 
pitásara. A szép eredmény, ezek
ben a nehéz idak'ben, különösen 
dicséri ihiveink egyház-szeretetét 
s asszonyaink buzgólkodását. Il
lesse itt ife valamennyiüket egy
házunk hálás köszönete. 

Karácsonyi ünnepély. Iskolás 
gyermekeinkkel az idén is meg
rendezzük szokásos karácsonyfa 
ünnepélyünket. Kérjük a szülő
ket, hogy a gyermekeket a szom
bati iskolába pontosan küldjék 
fel előkészítésre. Kis kollektora

ink most is kimennek majd a csa-
.ládi hajlékokba. Ne találjanak ri
deg fogadtatásra! / 

Testvér! Az év vége közeledik! 
Nézd meg az egyháztagsági köny
vedet: nem feledkeztél-e meg as 
idén egyházadról?? Még van né
hány heted a feledékenységet jó-

gram, minden bizonnyal kellemes 
Jesz. A gyermekek karácsonyi 
gyüjtésüket is megkezdik e héten 
.3 8"oretettel kérünk mindenkit a 

• I / szíves adakozasra, amelynek ösz-
szegéből a karácsonyfa, ajándék, 
stb. lesz bevásárolva. 

Január 10-én, v&sárn^p est? 
prof. O'Brien hangversenyt ren
dez előadó termünkben azzal a 
csoport gyermekkel, akiknek ze
neoktatását már qiajdnem egy 
éve jóformán díjtalanul végzi a 
lelkész felkérésére. Ugy a mester, 
mint a tanulók megérdemlik a 
pártolást. 

A hét programja minden vasár
nap a szószékből van hirdetve. 
Kérünk mindenkit, alkalmazkod
jék hozzá. 

O.-X REFOBBlfcrjJS 
SOTHÁZ 

Lelkész: ^ 
CSÉPKE ISTVÁN. 

Templom a West Second Streeten. 
Parókia a templommal szemben. 

igenis maradjunk meg amellett, 
ami van és tartsunk össze, hogy 
legyen már egyszer nekünk, ma
gyaroknak is némi tekintélyünk! 

Nenr-szeretném azt látni, ami 
a legutóbbi Y. M. C. A. termében 
történt, hogy még négerek is 
megjelentek a mi magyarnak ne
vezett gyülésünkön; mert sze
rény nézetem szerint a négere
ket » legjobb akarattal sem lehet 
magyaroknak nevezni, mert ők 
feketék, nos! — és mi fehérek 
vagyunk, ami bizony igen nagy 
külömlbség. 

Remélem és bizok abban, bogy 

a youngstowni magyarság ki fog 
tartani a rég megalapított Pol
gári Kör mellett, tekintet nélkül 
arra, hogy milyen a meggyőződé
se, « nem fog köpönyeget forgat 
ni azért, mert egyes "uraknak" , 
nem tetszenek a mostani tisztvi
selők. Ezen lehet segíteni; tessák 
jövőre más tisztviselőket válasz-', 
tani. V 

Ezek Után mái'fidok; 
dent" érzelemmel és tisztelettel 
mindenki iránt, a Youngstovfl&i 
Magyar Polgári Klub tagja: 

' * Szőrszálhasogató. 
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FÜGGETLEN MAGYAR EV. 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

L/e^kész: 
BORSY-KEREKES GYÖEGZ 

esperes 
Templom éa parókia: < 

925 Mahoning Ave. Tel.: 6C851 

Gyiükezeti naptár. Pénteken, 
dec. 11-én az ifjúság heti összejö
vetele. — Szombaton, dec. 12-én, 
d. e. magyar iskola s a konfir-
mándusok oktatása. — Vasárnap, 
dec. 13-án, d. e. 10:30-kor Árva
nap, az istentiszteletet végzi Nt. 
Dr. Nánássy Lajas árvaatya. Este 
szeretet vendégség saját N helyisé^ 
gunkben. 

Árvák vasárnapja^ gyülekeze
tünk minden' évben meg szokta 
tenni a maga szerény adományát 
a ligonieri református árvák ja
vára. Ebben az évben az adomá
nyokat még nem gyűjtöttük ösz 
sze. Épen ezért a ránk következő 
vasárnapot az árváknak szentel
jük. Az alkalmi istentiszteletet 
Nt. Dr. Nánássy Lajos árvaatya 
fogja végezni. Kérjük a hiveket, 
hogy az árváknak szánt adomá
nyaikat ezen a vasárnapon te
gyék meg és pedig lehetőleg az e 
célra kéznél tartott borítékok
ban. A szegény asszony kevés fil
lére épen annyit jeléig #ajnt a 
gazdag nagy pénze. r 

Szeretetvendégség. Most vasár
nap este saját helyiségünkben 
szeretetvendégséget tartunk, me-
ívet Nőegyletünk buzgó asszonyai 
rendeznek. A vacsorát abból a 
fiatal süldőből készítik, melyet 
erre a célra Csépke Balázs test-

A FARRELLI MAGY. REF. 
EGYHÁZ 

Lelkész :  
DAJRÓCZY MÁTYÁS. . 

Tom-plom: 1118 N. Darr Áve. 
Farrell, Ta. , Telefon 3305 

Az elmúlt vasárnap délutáw 
tartotta meg L. Zs. Nőegyletünk 
rendes havi gyűlését. A megnyi
tó beszédet és az üdvözlést a lel
kész mondotta, megemlékezvén 
arról a gyönyörű munkáról, ame
lyet nőegyletünk tagjai végeztek 
az elmúlt évben Isten dicsőségé
re, egyházunk megsegítésére. A 
tisztviselők választása is ekkor 
történt meg és pedig a következő 
eredménnyel: Elnöknő: Csomor 
Albertné, alelnöknő: Bordy Sán-
dorné, pénztáros: Tóth Jánosné, 
jegyző: Laniber Emanuelné, pénz 
tári ellenőr: Bíró Józsefné, beteg
látogatók : Jancsó Sándorné 'és 
Baba Jánosné. Isten áldása le 
gyen a hü munkásokon. 

Az Árvaházban megtartandó 
nőegyletck gyűlésére farrell-sha-
roni nőegyletünk Csomor Albert-
nét és Lam'ber Emanuelnét nevez
te ki, míg a sharps viliéi nőegy le-
tünket 'Nagy Gáborné és Tóth 
Jánosné kénviselik. A fentieken / 
kívül a gyűlésen jelen lesz még a 
lelkész és a neje is. A kiküldöt
teket a gyűlésre ap egyházi hiva
talos temetésrendezője, Podolszki 
András viszi el autóján szíves
ségből. 

Szombaton este vadhws valóra 
lesz abból a hatalmas szarvasból, 
amelyet a lelkész teritett le a 
szarvasvaidászat alkalmából az el
ső napon, és amelyet az egyház 
részére ajándékozott. A vacsora 
nyolc órakor kezdődik és annak 
izletességét biztosítják azok, akik 
az elkészítését elvállalták: J:mcsó 
Sándorné, Szatináry Józsefné, 
Baba Jánosné, Bordy Sándorné és 
Bíró Józsefné. ^JLind^nki sziveden 
látott vendég. 

Vasárnap szívesén Tátott ven
dége volt egyházunknak l)r. 8. A. 

'Kirkbride, aki váratlanul betop
pant hozzánk. Beszédet intézett a 
vasárnapi iskolásokhoz, fejteget
vén előttük nemcsak a lecke fon
tosságát, de különöseu azt, hogy 
mennyire kötelességük ismerni és 
tudni anyanyelvüket: a magyar 
nyelvet. Majd az istentiszteleti 
szertartáson is részt vett. ígéretét 
bírjuk arra, 'hogy é lió 20-án, va
sárnap este megjelenik közöt
tünk és előadást tart juliusi szent 
földi útjáról, amelyre már most 
bátrak vagyunk felhívni egjrház 
tagjaink s ismerőseink figyelmét. 

Az Igmándi kispap szereposz
tása a hét folyamán lesz s az elő
adása pedig január utolsó vasár
napján. 

Karácsonyest! Ünnepélyeikre 

Nőegyletünk a szokásos társas 
összejövetelét e héten szombaton 
este fogja tartani Boda Andrásné 
otthonában a West street 203. sz\ 
.alatt. Ezek az összejövetelek min-
xlig kedveltebbek és látogatot
tá bbak kezdenek lenni s hisszük, 
hogy Bodáék otthonának legki
sebb zuga is el lesz foglalva. 

Az egyházi bazárt vasárnap es
te fogjuk ismét tartani a prezsbi-
térium v legutóbbi határozatából 
kifolyólag. Aki még nem hozta be 
ajánlatát, erre az estére akár 
pénzértékben, akár pedig termé
szetben megteheti azt. Ha egyhá
zunk tagjai és jóakarói most is 
olyan szép számmal fognak ;neg-
jelenni, mint eddig tették, az 
eredmény sem fog elmaradni. Ta
lán az összes tárgyakat fogjuk 
értékesíteni tudni ezen az estén. 

Mult szombaton volt a prezsbi-
térium december havi gyűlése. 
Ekkor lettek a novemberi bevéte
lek és kiadások átvizsgálva s az 
eredmény november hónapról 
megállapítva. Eszerint volt az 
egyháznak: $199.Ü6 bevétele, az 
októberi maradvánnyal együtt: 
$252.30, kiadása; $139.16. így a 
tiszta maradvány novem'ber vé-8 

gén: $113.14. 

OLVASÓINK 
KÖRÉBŐL 

s. 
(E rovatban közöltekért som a szer. 
keaztöség sem a kiadóhivatal nem 

vállal felelősséget.) 
V 

ELSÜLT A. NAftX AGYTT! 

T. Szerkesztő ur! 
Előre tudtam, hogy egyes urak 

felsorakoztak, beálltak tüzér-offl-
cer-oknak és nagyban loadolták 
az öreg ágyút, de azt nem gondol
tain volna, hogy elsütni is lesz 
bátorságuk az ágyút. De hál' Is
tennek ez is megtörtént; elsütöt
ték, de hogy volt-e teli találat ©7 
még a jövő titka. 

Alinak idején, mikor a Youngs
towni Polgári Klubbot m'egala-
líitottuk; kijelentettük, hogy nem 
leszünk sem Republikánusok, sem 
Demokraták, hanem mint az an
gol'mondja: Independent-ek le
szünk s megmaradunk a Youngs
towni Magyar 'Polgári Klub re
zsim alatt, hogy senki be nem 
f oly ásol hassa polgári kötelessé
günkkel szembten «zabad akara
tunkat. . f 

Sajnos azonban, most azt kell 
tapasztalnom, hogy a youngs
towni magyarság még jobban lesz 
szétforgácsolva, mint annak előt
te, mert most egy néhány, minden 
kákán csomót találó ur megala
kította a Youngstowni Magyar 
Demokrata, ^Klubbot. 

Kérdem: -— mire jó ez ? Vajjon 
nem vagyunk már igy is eléggé 
szétforgácsolva? Még jobban 
akarják, hogy szétforgácsolód
junk? . 

Elismerem, hogy készülődnünk 
kellene minekünk is, magyarok
nak a jövő évi nagy választási 
har.cra, de hát szerény vélemé
nyem szerint nem ilyen alapon: 
hogy minél több és több minden
féle néven nevezendő politikai 

vérünk családja ajándékozott, gyermekeink is ItSszülnek s a pro- jklufobokat alakitsunkr hanem 

VEGYEN HITELBE 

*100,000 Raktár 
Gyémántok, Órák, Ébresatók, Ezüstáru, Ékszerek, Ruhák az Egén Csa

lád Részére, Sportcikkek, stb.-t Kényszerítve Vagyunk Eladni 

-tői Y2 árig és kevesebbért 

*. 

Fizessen 
1932ben 

Vegyen 
Most 

ESEEZn 

fl4-os Érték 

45c Lefizetés 
50c Heti 

Eázásmentes, köves 
mozgás, jótállás. 

969.00-os ÉrtÜe 
$1 Heti 

ILegujabb kreáció, 18 
kr.-tos menyasszonyi 
eljegyzési és jegy
gyűrű, kombináció 
$100 Készlet $42.00 

$15p Készlet $68.00 

$17.50-es Érték 

45c Lefizetés 
50c Heti 

SBöves, rázáamentes 
derékszögű mozgás, 

jótállásfial. 

CREDIT 
TO ALL YOUNGSTOWN 

Vásároljon most Karácsonyra—és jegyezze meg, hogy nincs sziv-
rehatóbb, mint adni vagy kapni Karácsonyra egy órát vagy ékszert— 
nem azért, mert mi mondjuk—ezt az évek hozzák magukkal és a mi 
önfeláldozó áraink és föltételeink ezen rendkivüli kiárusítás alatt. 

Szemek Vizsgálata, Szemüvegek Illesztése a mi gyakorlott 
DR. N. H. DOYLE által. 

East Federal St. 

Youngstown Legnagyobb Készpénz és Hitel Üzlete 

ren 
Karácsonyi Játékokat 

Karácsonyra az összes gyerme
kek szeretnek játékokat, Termé
szetesen ön sohasem hallott az 
alább megjelöltekről—de még mi 

• 

sem. De az ön gyermekeinek már 
a legtöbbjéről tudomása van—s 
ezek nyugtalanok, hogy Kará
csonya megkapják ezeket. 

Népszerű Játétkok, $1 Darabja 
Játékpuska, $1 Lópatkó készlet, $1 
Hidas csónak, $| 
Bika egy kinai 

műhelyben, $t 
Hajó koronggal, 
Nyilas lövő, $1 ; -
'Árva Anna, $1 " t 
Ihdiánusok, $1 
Állat betűrend, fi 
Hajtócsiga, $1 

Pollyanna, $1 
Lindy repülő, $1 
lánta kacsa, $1 
|Iokum, $1  ̂
Rulettjátékul 

-Arthur király, $1 
gyermek kapitány, |l 
Tíz kuglizó bábu, $1 

Több Darabból Álló Játékok—50*, 

* éJ-'
% 

,/ 

Lottó játék, 50c 
Betüjáték, 50c 
Checkers, 50c  ̂
Kötél hajitó, 50|̂  ̂
Eummy, 50c 
Gyermek vadászok, 5Óc 
Kalózhajó, 50c 
Kiütött Andy, 50$, 
Birkózók. 50c * ' 

•- Jéíéíc Város-ííegyedik Emelet 

'Komikus tiz bábu, 500 
Kalózok, 50c 
Lópatkó készlet, 500/ 

Mátékpuska, 50c 
fíajitó korong, 50c ; -
Jack és Jill, 50$ t" 
fialászok, 50c  ̂ . 
Kastélyok, 50c *'< 
Boldog hajósok, 50c 
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