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HAMIS TŰZJELZÉSÉRT $100 
BÜNTETÉS, 90 NAPI BÖRTÖN 
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Peter B. Mulholland $100 pénz-
büntetőre és 90 napi börtönró 
Ítélte Harry Parker, 33 éves, 116 
W. Myrtle avenuei lakost, aki jó
kedvében arra vetemedett, hogy 
& Wayne ave. és Etic st. sarkán 
elhelyezett tüzjelzökésziilék vész-
ÍQjggantyuját meghúzta, mely 
cselekedetét több járó-kel& i& meg 
erősítette a biró előtt. 

teremben, éjfélkor felmegyünk a 
templomba rövid óihitátot tárta-
ni. Uj-év reggel 10.30 kezdettel 
uj-évet megnyitó istentiszteletet 
tartunk. Január 2-án, A2az szom
baton d. u. 2 órakor egyháztaná
csi gyűlés és leszámolás. 

A Keresztyén Bs. és Egyh. Égy-
letnek az évi gyülése jan. 2-án, 
azaz szombat éste lesz öiegtártva, 
szeretettel elvárunk minden tagot 
ezen gyűlésre. 

AZ ALLIANCE. O.-I MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Lolli ész: 
f KRUCHIÓ ANTAL. 

wfiim I mil I 

Karácsonyi ünnepünk minden 
tekintetben kielégítő volt, ugy 
lelkileg, mint anyagilag meghoz, 
ták hiveink áldozataikat, ifja ink 
sxép alkalmi énekkel emelték hi
veink lelkét Istenhez. Urvacsorá-
val élt 86 testvérünk, 23-al keve
sebb mint az elmúlt évben, dc 
öröm volt azt látni, hogy az ifjak 
teljes számban járultak az Ur-
aaztalához. Ünnepi ajándék volt 
$156.31, ezzel nagyon meglehe
tünk elégedve a rossz gazdasági 
vlszon3rok miatt. Délután is meg
töltötték a testvérek a templo
mit, majd gyermekeink énekel
tek öröm, énekeket és verseltek a 
karácsonyfa alatt, jgy a kará
csonyfa ünnepélyünk teljesen be-
nyult az estébe, minden jelenlévő 
gyermek kapott ajándékot. Á ké
nyeret és bort ez alkalmrá ÖZv. 
Bandi Miklósné ajándékozta. De 
örömmel szemléltük azt is, högy 
testvéreink a bűnbánati Istentisz
teleteken is mindig szép számban 
vettek részt, úgyszintén a másod
napján az ünnepnek. 

A Lorántffy Zsuzsanna temp
lom segélyző gyűlését január hó 
2-án tartjuk meg a d. u. könyör
gés után, szeretettel kérjük test
véreinket arra, ihogy szívesked
jenek megjelenni a gyűlésen. 

Ó-év utolsó estéjén évet bezáró 
iilentisztelet, utánna előadás a 

FARRELL, PA. 
GYŰLÉS UTÁN 

OLVASSA AZ AMERIKAI 
MAGYAR HÍRLAPOT 

Nem mulaszthatom él, hógy 
meg ne emlékezzek a Farrelli El
ső Magyar Betegsegélyző Egylet 
évi gyűléséről, amely 1931 dec. 
204n folyt le, még pedig minden 
tagnak a megelégedésére, s a ré
gi tisztviselők munkáik méltány
lására. Ezt bizonyítja az is, hogy 
az ellenőr kivételével a mult évi 
tisztikart újból megválasztották: 
elnök: Antal István, alelnök Kú
ti Tamás, pénztáros Irimiás Já
nos, pénzt, ellenőr Papp Márton, 
beteglátogatók Sharonban Kapoo-
esi István, Farrell'ben Faragó Ist
ván, női beteglátogatók Szakács 
Györgyné, teremőr Papp Mihály. 

A tisztviselő választás Rev. Jó-
zsa Károly korelnök és Kuti 
Tam4s korjegyző ténykedésük 
aiatt folyt le, s amidőn a gyűlés 
a legpéldásabb rendben véget ért, 
az egylet érdemes elnöke az össz-
tagságot, valamjint azok családját 
vendégül látta az általa lőtt gyö
nyörű kilencven fontos szarvasból 
készült vacsorán, amely teljesen 
ingyen lett adva az egylet tagjai 
és családjaik részére. Ezen kitűnő 
vacsorát az egylet buzgó nőtagjai 
készítették a legjobb tudásuk sze
rint. Köszönet munkájukért. De 
különösen köszönetet érdemel az 
egylet elnöke, akinél a, tagtestvé
ri és baráti szeretet megnyilvá
nulása ennyire mutatkozott. Bár 
másut is követnék a szeretet eme 
példáját, ugy sok félreértés ki 

! lenne szorítva az egyleti életből, 
fteméljük, hogy ezt majd meg

hozza a jövő. 
Vac ser a alatt Rev. Józaa Ká

roly, a nagyközönség Szeretet 
barátja, tosstmesteri minőségben 
és mint tág is méltatta ezén Bfém 
íhinden üftpi eeefnény jelentősé
gét. Beszéltek még áz egylet ál-
elnöke Kuti Tamás, Szabó Ferenc 
jegyző, Podolszki András, ífr. 
Ka us, Záborszki ístván, Szabó J., 
aki az egylet és tagság nevében, 
szép beszéd kíséretében egy va-
dász-kést nyújtott át viszonzásul 
az egylet elnökének, aki szép be
széd kíséretében köszönte meg 
ugy az ajándékot, mint azon sza
vakat, amelyeket ez alkalomomal 
hozzá intéztek. 

A nagy közönség ezután ázori 
reményben, hogy több hasonló 
kedves összejövetelekben lesz 
része l?J32-ben — eltávozott. 

Boldog uj évet kiván az Ame
rikai Magyar Hírlap olvasóinak 

Kuti Tamás, lap-képv. 

jük. Jelentkezni lehet minden 
pénteki dal-órán. Komlós Andor. 

IZBBKESZről ÜZENET 

K. A., Farrell. — Hirek bekül
dési határideje kedd délé 1$ óra. 
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ELJEGYZÉS 

FARRÉLL-SHARONI 
MAGYAR DALÁRDA 

Jelentem á Fa rr ell-Sharon 
környék összmagyarságának, — 
hogy az ünnepek alatt is szorgal
mas munkát végeztünk. Dalóráin
kat megtartottuk, szerdai napon, 
és dicséretére a tagoknak, vala-
menyien pontosan megjelentek. 
Uj év után a dalórák mint eddig, 
minden pénteken este 8-kor lesz
nek megtartva,. 405Idoho st.-
en. Az első magyar népdal-egyve
leg betanulásával megtörtük a 
kezdet nehézségeit, a második da
rabbal a Bor-dallal, folytatjuk a 
kezdő dalárdisták hibáit kiköszö
rülni. Tanulnunk sokat kell. Most 
olyanok vagyunk még, 'sajnos, 
mint a gyermek, aki most tanul 
járni. Bizonytalanok a hangban, 
mint a gyermek lépéseiben. A 
gyermek is megerősödik járásá
ban, mert gyakorolja, mi is a bi
zonytalanságot a próbák pontos 
betartásával, i parkodé ssal legyőz 
zük és reméljük, liogy néhány 
havi gyakorlás után egy szép kis 
programmal léphetünk a nagy
közönség elé, akiknek támogatá
sát, jóindulatát már előre is kér

Stilfc Családi körben tartotta 
eljegyzését f. hó 26-áft este Kuthy 
Gábor és neje fia Kuthy György 
hubbardi lakos Menyhért János 
és neje, youngstowni lakosok ÍM 
jos leányával — Ilonkával. 

Az eljegyzési ünnepélyt a je
gyespár — a nehéz viszonyokra 
tekintettel — a legszűkebb csa
ládi körben tartották a menyasz-
szony szüleinek házánál, 610 Ma
bel ave. sz. alatt, amelyen a vőle
gény és menyasszony szülein kí
vül jelen voltak: Szakács Lajos 
és családja, valamint Erdélyi An
drás és csáládja. Gratulálunk! 

A KILES, O -I KXPOSatitfOft 
BOYHÍZ 

Lelkész: 
dsÉPKE ISTVÁKj 

Templom á Weé; Second Street-én. 
.Parókia a templommal Szemben. 

BOLDOG UJ ÉVET KIVÁN 
BRAUN JÁNOS ÉKSZERÉSZ 

Braun János, akinek Hubbar-
don, a 12 N. Main Streeten van 
gyönyörűen berendezett éksze
rész üzlete és órajavitó műhelye, 
karácsony és uj év alkalmára 
oiyan gyönyörű kirakatot rende
zett a legszebb ékszeredből, me
lyeket fél áron álul árusitottá, 
— hogy fölváltott rendőri szol
gálatot kellett kirakatai elé. ner-
manenciába állítani a nagy nép
tömeg mellé, mely kirakataiban 
kiállított kápráztató ékszereiben 
gyönyörködött, hogy a kirakat 
üvegeinek biztonságát megvédje. 

Braun János, az ismert magyar 
ékszerész kijelentette, hogy ő bí
zik Hubbard, Youngstown és kör
nyékének jobb, virágzóbb jövő
jében s a magyar nép boldogulá
sában. 

Braun János, aki továbbra is 
a magyarság szives figj-elmébc 
ajánlja dúsan felszerelt ékszer
raktárát és precíziós, modern 
órajavitó műhelyét, ezúton kiván 
Boldog U j Évet Hubbard, 
Youngstown és árnyéke össznia-
gynrságMwik. 

Karácsonyi ünneplésünk az ün
nep jelentőségéhez méltó hangu
latban folyt le. Mind a három is
tentisztelet eléggé látogatott volt, 
különösen az első nap délelőtti. 
A helybelieken kivül örömmel lát 
tunk ismerős arcokat AVarrenből, 
iNewton-Fallsról is. S ami a fő, 
legtöbben bennmaradtak az Úr
vacsora osztásra is. 75-en vettek 
részt a szent vendégségben, mely
re a kenyeret Demeter Ferenc és 
neje, a bort pedig Vajda An
drás és neje ajándékozák "VVar-
renből. A kuvert adományok ösz-
szege 51 dollár volt. — A délután 
ni hálaadó istentisztelettel kap
csolatban tartottuk meg a gyer
mekekkel a karácsonyfa ünne
pélyt. [Énekeltek, szavaltak a 
gyermekek s aztán kilett osztva 
közöttük az ajándék, melynek 
beszerzéséhez ez idén az Ifj. Kör 
is hozzájárult. A . karácsonyfát 
ez évben is Sorbán József ajándé
kozta. 

Kántálóink ez évben is felke
resték híveinket hajlékaikban 
éneklésükkel, köszöntőjükkel. — 
Mindenütt szives és meleg fogad
tatásra találtak s fáradságuk 
szép sikerrel is járt. $66.85-t 
gyűjtöttek egyházunk javára. 

Szinelőadás. Karácsony har
madnapján, azaz vasárnap este 
adta elő az Ifj. Kör a Megtérés c. 
3 felvonásos, karácsonyi vonatko
zású szép színdarabot. Basemen-
tünk teljesen megtelt érdeklődő 
közönséggel. A következő ifjak 
szerepeltek a dara'bban: Petrócz-
ki Lajos, Fülöp András, Kuhó 
Erzsébet, Kis Ilona, Kis József, 
Nagy János, Pirigyi János, Pi-
rigyi Tstván, Braun József, Gaj
dos János, Bartik Mihály, Juhász 
János, Karácsony János, Gecse F. 
és Péter Béla. Mindnyájan szépen 
megállták helyüket. 

Hétfőn este társas összejövetelt 
tartott ifj. Körünk. A Kör tagjai 

ft meghívott vendégeik és a né
hány számmal szereplő zenekar 
összeseit 38-at tett ki. Kellemesen 
telt el az egész este. 

Pressbitérinmnsk január 9-én 
tartja meg évzáró gyiiléáét. 

Közgyűlésünk pedig január 
10-én lesz megtartva az istentisz
telet végeztével. 

E héten ó-év utélsé estéjéit év
záró, uj-év napján pedig fél 11 
órakor uj-évet megnyitó istentisz
teletet tartunk. 

KONZULI KERESTETÉSEK 

Az alant felsoroltak felkéret
nek, hogy saját érdekükben vagy 
személyesen vagy irásbelileg je
lentkezzenek a clevelandi m. kir. 
konzulátus hivatalos helyiségé
ben, 1529 Union Trust Bldg. Hi
vatalos órák 9-től l-ig. 

Iferger Miksáné sz. Klein Ilona, 
Eger, Cleveland, O. Tarczali Pál, 
Nagyhalász, Cleveland, O. Lovas 
Lajosné sz. Szűcs Mária, Eger, 
Youngstown, O. Reskó János, 
Vajdácska, Cleveland, Ó. Almer 
Mihály, Sásd, Akron, O. Kozma 
József, Budapest, Columbus, O. 
Mogyoroós Mihály, Köbölkút, To
ledo, O. Pongrácz János, Vaszar, 
Toledo, O. Papányi Antal, Szom
bathely, Cleveland, O. Pálfy Pál, 
Alsónyeregyhftza, Cleveland, O. 
Wieman László, Alliance, Cleve
land, 0.' 

TÖBB PÉNZ VÉRONTÁSRA. 
MINT JÓTÉKONYSÁGRA 

milliókat lehetett pár ntp tÜtt 
összeszedni, nem az irgalmasság 
cselekedeteire, haném emberpuss* 
titásra, a vérontásra. 

Igen, megértjük: a jótékony
ságban ninesqp annyi pénz, mint 
— a vérontásban . . . S \ 
Magyarok 
Naptára 

JANUÁR 2. A Nilesi Első Magyar 
Férfi és Női Bs. Egylet táncmulatság* 
a K. of I'. Hallban. Rigó muzsikál. 

JAlfUAR 10. A Lorántffy Zsuzsán-, 
na Nőegylet műsoros tea-estélye AR 
egyház klubházában. Kitűnő miüsor 
zeneszámok. 
JANTJÁR 30. A Magyarok Nagyasszo
nya Ifj. Körének farsangi jelm«as-bálja 
saját termében, 547 N. Bella Viitá 

HAJDÚ JÁNOS 
ÜGYVÉD ÉS KÖZJEGYZŐ 

706 Realty Bldg. 
Phone 31789 

Tel. 3-1789 

Nagy büszkeséggel emlegetik 
az amerikai lapok, hogy a most 
lefolyt jótékonysági kampányban 
körülbelül 50 millió dollár gyűlt 
be az ország nagyobb városaiban. 

Ötvenmillió dollár kétségkívül 
igen nagy pénz, de ha tudjuk, 
hogy az amerikai munkás szövet
ség elnökének becslése szerint 
ni;a nem kevesebb .mint hét és fél 
millió munkanélküli van az or
szágban, akkor már nem va
gyunk annyira elragadtatva ettől 
az összegtől. Különösen akkor 
nem, ha tudjuk, hogy a háború 
alatt milyen számlálhatatlau ezer-

EUROPEAN TRAVEL BUREAU 
DANISH JÓZSEF 

Bus. Phone 35911 Res. Phone 36115 
Közjegyző — Biztosítás — Real 
Estate — Pénzküldés — Hajójegy 

Iroda 
19 E. Boardman Street és 11 Queen 

Street off Wilson. 

Mátyásy J. Istvan 
MAGYAR ÜGYVÉÖ 

ÉS KÖZJEGYZŐ 
Phone 30324 wi 

211 Realty Bldg. 
Yonngstown, Ohio 

PHONE 44431 

Joseph Friedman 
ügyvéd és közjegy*# • 

210 STAM3AUGH BLDG. 
Youngstown, Ohio. 

KEZDŐDIK 
SZERDÁN JANUÁR 6-ÁN, D. U. 2 ORAKOR 
TUÖ 1 U g> 1 U\l FURNITURE COMPANY 
1 IIC L* 11* Am 11IX 123-125 W. Commerce St., Youngstown 

Teljes Bútor és Szőnyeg Raktárát fogja ajánlani 

NYILVÁNOS ARVERESEN NYILVÁNOS 
Darabonként Kerül Mindéig Eladásra a 

Rendkívüli Ár Áldozat! Egy 
riAHÜfa mim 

t 
Szép ajándékot leap minden 

hölgy, aki január 6-án, szer

dán d. u. 2 óra előtt megje

lenik az üzletben. Ajtók nyi-

t tása 4. u. 1 órakor* 
\ & 

2 ÁRVERÉS NAPONTA! Pontosan d. u. 2:00 órakor és este 7:30-kor 

FIGYELEM! 
ZIEGIIEB FEBBNG NAGYON 
SZÍVESEN Alá, MA&YAÉ 

VEVŐINK ÉS PÁRTOLÓINK 
. RENDELKEZÉSÉRE. 

CAHN'S 
AZ ERIÉ ÁLLOMÁSSAL SZEMBEIÍ 

. > • i •• • 'íií"* 

123-125 West Cóltti«l«*c6 St. ; 

fIGYELJE A RÁDIÓ 
PROGRAMMOT 

-

figyelje Rádió programmunSáf, 
iielyet a WKBK leadó áHom&s tóvéü*-
! i t  m i n d e n  d é l u t á n  3  ó r a k o r ,  j a n u á r  6 ,  
teerda délutáni kezdettel, közvetlen 
összeköttetéssel az üzletből. -. , 

"" '• *.*41*;" 

t 
Égy értékes bütördarab 

* 

lesz itigyéh adta min-

íleb árverés álkalínával. 
»f5 
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JOHN J. YUHÁSZ | 
Magyar biztosító Ügynök mixiden/óle 

biztosítást el véges 
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