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íTRENTONI és roeblingi 

MAGYARSÁG TÖRTÉNELME 
Irta: Orosi Antal, a trentoni "Függetlenség" c. hetilap 

kiváló szerkesztó-tulajdonosa. 

(S) Megjelent a Függetlenség 15 éves jubileumi 
albuma diszes kiállításban, magában foglalva Trenton 
és Koebling i^agyarságáiiak történelmét. 

A tanulságos és minden amerikai magyarra nézve 
nélkülözhetetlen qjnlék-albmnot irta és kiadta Orosz An-
•tai, a trentom "Függetlenség" c. hetilap szerkesztő-tu
lajdonosa, a kitűnő ujságiró. \ , 

Orosz Antal ismeri Trenton és RoeMing törtjeimét. 
4'magyarságnak az egyleti életben való fejlődését, virág
zását, Ö az, aki részt vállalt a treutoni magyar egyletek 
vezetéaébeiíi s nemcsak díszét fogadta el a tisztségeknek, 
iiancm a velük járó munkát és erkölcsi kötelezettsége
ket is. 

Aki Trenton és Roebling fejlődésével es rokonszen
ves magyarságával meg akar ismerkedni, nem nélkülöz
heti Orosz Antal 120 oldalas, 400 fényképpel és illusztrá
ciókkal ellátott könyvét, amely Trenton és Roebling nia-
gyarsagának történelmét, egyleti életét és fejlődését tár
ja az olvasó elé. A könyvnek nagy "éírdeme az is, hogy 
anyaga teljesen önálló kutatáspkon és személyes tapasz
talatokon alapul. Trenton és Roebling teljes múltja és 
j'íicue megelevenedik ebben a kitűnő munkában, amelyet 
fczerzöje példátlan áldozatkéseséggel adott ki. 

• * * 

Oross Antal erősen bélyegzett stilsájátesságánál fog
va Í£ ott kereste tárgyait és alakjait, ahol legközelebb 
értiabban a körben, amelyet legalaposabban ismer, leg
jobban megért és legmelegebben szeret: az amerikai ma
gyarság körében. 

]STe feledkezzünk meg soha erről az érdemről, ha 
Oiosz Antalt emlegetjük. Ne feledkezzünk meg róla, hogv 
Orosz Antal hűséges fia fogadott hazájának és az ameri
kai magyarságnak, aki szive mélyéig érzi Trianon igaz
ságtalanságát, mellyel a magyar nemzetet sújtottak. Ö 
az, aki szeretne fáklyát gyújtani, hogy legyen a sötétség
ben tévelygők útmutatója, hogy legyen a rabszolgaság-
hó zábói a magyar nemzet ki vezetője. 

Büszke lehet Trenton és Roebling minden magyarja, 
hogv van egy Orosz Antalja, aki gyönyörű és emlékezetes 
csokorba fűzte a trentoni és jroéblingi magyarság törté
nelmet. 

A diszes kiállítású könyv ára $2.00. — Megrendelhe-
: A. J, Orosz, 200 Genesee St., Trenton, N. J. eimen. 

SZENT ISTVÁN MAGYAR 
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Köszönet a Kossuth Körnek, 
íhogy volt Bzives bizonvos ruha
darabokat kölesönö2$i' 
toeseink játékához! 

Mr. Pitliknek hasonlo értelem
ben köszönet, hogy a bethlehe-
met volt wzives kikölcsönözni. 

Vasárnap este kedves kis tár
saság jött össze a Szent István
otthonban egy kis 25 centes hur-
Ita-kolbász vacsorára. A húsfélét 
{Vereb Ándrásné hitközségi ta
lpunk ajándékozta. Hát bizony az 
tttofeé kis darabkáig jobb hazába 
N'áadorolt minden. Isten fizesse 
jVerébué kedvességét! Vacsora 
mán aztán, tánera perdülitek öre-
&eiitk. jOsak a Gyurit nem, lehe
tett ráJrirni, hogy a feleségét 
joegtáncoltasta .. *• U*y iiaen* 
w óra .tájban «6eiúiesen haza-i 

tértek valamennyien egy kedves 
est emlékével. A muzsikusoknak 
is tisztelet jár, mert pár órára el
feledtették nyomorúságunkat... 

Vacsora után a férfiak egy ré
sze társaságba verődött. Szóba 
jött a határkiigazitás is a két 
hitközség között. Az elszakított 
pár család kézzel-lábbal tiltako
zott az elszakítás ellen. Ők a Szt. 
Istvánnál nőttek föl, ide "nőtt a 
szivük, a távolság kisebb é« a 
közlekedés könnyebb a Szent 
István felé . . . Evés közben jön 
meg az étvágy ... Ft. Nyiri 
most még ujabb darab átcsatolá
sáról ábrándozik. Azon is csak 
három-négy család volna. De ab
ból már nem lesz éiíekes halott... 

Szóba jött egy helyiség épitésé-
nek szükségessége is. Nincs, ahol 
egy kis előadást lehetne rendez
ni, ahol egy barátságos összejöve
telt lehetne tartani . . . 

A census megtörtént. A számí
tás egy hónapra szólt, de befeje
ződött nyolc nap alatt. Minde
nütt kedvelek, voltak az 

Szeretettel fogadtak. Megleptük 
őket igen sok helyt, váratlanul 
jöttem. Ifjuságunk is tiszteletet 
mutatott. Nem menekült a pap 
elöl. Ez a hitközség jó szellemé
ről tanúskodik ; . . Van remény! 

MAGYAR BEF0BUAX19 
E0YHÁ2 

Lelkész: 
*•- LAKY ZSIGMOND. 

Templom és parókia: 
737 Mahoning Ave. Tel. 39949. 

Közgyűlésünk. Évi közgyűlé
sünket a mult vasárnap tartottuk 
meg a délelőtti istentisztelet 
után. Amennyiben lapok utján 
egyházunk eseményeit hétről hét
re közöljük tagjainkkal, az egy
ház lelkésze csak nagyon rövid 
jelentést tett. Amennyiben a köz
gyűlés nagy munkáját a rendel
kezésünkre álló idő alatt el nem 
végezhettük, jövő vasárnap foly
tatjuk, s a jelentést a gyűlésen 
végzett munka eredményével kö
zöljük. 

Munkarendünk. Vasárnap dél
előtt fél 10 órai kezdettel vasár
napi. iskolát tartunk. Istentiszte
letünk pont fél 11-kor kezdődik. 
Délután a Lorántffy Református 
Nőegylet tartja rendes gyűlését a 
szokott időben, a . templomban, 
mert a gyűlésteremben a Verho-
vay Egylet kerületi gyűlése lesz, 
az iskola teremben a Bridgeport 
Szövetség gyűlésezik. Este 6 óra
kor a Napsugár Egyesület tartja 
rendes havi gyűlését. Ifjúsági 
áhítat fél 8-kor lesz. 

Pénztárunk mult évi állapota. 
Pénztárnokunk, Balogh Balázs 

jelentése szerint egyházunk be
vétele az elmúlt esztendőben $5,-
855.85 cent volt, az 1930-as átho-
zattal $6497.68 cent. A minden
nemű kiadások összege $5944 .28 
cent.. Ebben az adósságtörlesztés 
és kamat $1093>>3 cent is benn 
van. Mar iáváuy 1932-re $553.45 
cent. A; -1'ásnak $110.000-os 
vagyona ; n erre az összes 
adósság $3500. « egyébb adóssá
gaink ÖSÍ -;ege Eöyetelésünk 
van ugy $200. 

FÜGGLTTJ > MAGYAR EV. 
BJSFVim^ JS EGYHÁZ 

i.- ész: 
BOB£ a £ES GYÖaor 

»reres 
Tempjonn > parókia: 

925 Ma1 mtng ve. Tel.: 66881 

Gyülek.3efci aptár. Jan. 14.. 
csütörtök eafce órakor a Nőegy
let ÖSSZÍ jtfvctei az évi programm 
megbes? Íéfeí' t -rgyában. — Jan. 
15., péntek tste 7:30, a vasárna
pi iskolai tanítók órája, utána az 
ifjúság rendes heti összejövetele. 
— Jan. 16., szombat d. e. 10 óra
kor a konfirniándusok oktatása. 
— Jan. 17., vasárnap d. e. 9:30, 
vasárnapi iskola, 10:30 istentisz
telet az egyházi és egyleti tisztvi
selők eskütételével. 

Évi közgyűlés. Az elnxult va
sárnapi istentisztelet végeztével 
tartottuk évi rendes egyházi köz 
gyűlésünket, melyen a lelkész és 
az elöljáróság megtette jelenté
sét. Azok adataiból itt közöljük, 
hogy 1931-ben egyházunkban tar
tatott 101 prédikációs istentisz
telet, Úrvacsora volt 7 alkalom
mal, élt vele 370 férfi. 441 nő, 
összesen 812 egyháztag, keresztel 
tetett 15 gyermek (10 fiu, 5 le
ány), házasságot kötött 4 vegyes 
pár, mind a négy egyházunk ja
vára való megegyezéssel, konfir-
máltatott 12 ifjú, halál eset hí
veink között — Istennek legyen 
érette hálál — egyetlen -egy sem 
volt. Évi teljes bevételünk volt 
$4605.85, kiadásunk $4591.00. 
melyből mintegy $2000 ment ka
matra és tőketörlesztésre, a töb
bi pedig a szükséges adóra, javí
tási, átalakítási munkálatokra, 
beruházásokra és a rendes folyó 
kiadások fedezésére. Közgyűlés 
volt 4, egyhájZtanácsi gyűlés 15. 
A közgyűlés a jelentéseket tudo
másul vette s azok felülvizsgálás 
és jóváhagyás céljából felterjegz-
tetnek az egyházmegyéhez. 

Az uj elöljáróság. A jelentések 
elhangzása és megtárgyalása 
után inegválasztatott az 1932. évi 
egyháztanács. Uondnok lett Ve
ress István, pénztárnok Ararga 
Zsigmond, ellenőr Kántor Péter, 
jegyző ifj. Szabó István, egyház-
tanácftoiok Juháaz Jw<Mt 

András, Nágy Péter, Nagy Ber
talan, &zalay Jóasef, Patkanóczy 
János, Almásy Gábor, Asztalos 
Áron, Varga Gyula, Kiss Mihály, 
Belenszky János, Cs. Tóth János 
és Kiss Ferenc. A közgyűlés kü
lön jegyzőkönyvi köszönetet sza
vazott a hivatalától három év 
után megváló Katócs János v. 
gondnoknak, aki igen nehéz kö
rülmények között hűséggel látta 
el hivatalát. A jegyzői állásra új
ra megválasztatott Katócs Ödön 
is, ki azonban elfoglaltságára hi
vatkozással az állást nem fogad
ta el. Az uj elöljáróság hivatalos 
eskütétele a ránk következő va
sárnapi istentiszteleten fog meg
történni. , 

Nőegyleti munka. Egyházunk 
Nőegylete az elmúlt hét csütör
tökjén tartotta számadó és tiszt
újító évi közgyűlését. Az egylet
nek az elmúlt évben teljes bevé
tele volt $686.20, kiadása $666.66, 
m,ely összegből az egylet az. egy
házhoz $595.00 adományt tett, 
ezenkívül segélyezte az árvahá
zat s az évet $19.54 maradvány
nyal zárta. Az elmúlt évi tisztvi
selőknek jegyzőkönyvi köszöne
tet szavaztak, majd megalakítot
ták az uj tisztikart a következők
kel: elnök lett Batáry Andrá-:né, 
alelnök Nagy Péterné, pénztár
nok Patkanóczy Jánosné, ellen
őr Póznár Jánosné, a jegyzői áj-
lás pedig betöltetlen maradt az 
e heti gyűlésig. A Nőegylet szép 
munkája, saját magát dicséri. 

Vasárnapi iskola. Az első heti
hez arányítva most vasárnap 25 
százalékkal töbj) volt már a va
sárnapi iskolában megjelent gyer 
mekek száma. Felnőtt ifjuságunk 
tagjai közül pedig szintén mind 
többen jelentkeznek arra, hogy 
őket osztályvezetésre betanitsuk, 
aminek készséggel teszünk ele
get. Reméljük, hogy a következő 
vasárnap ismét emelkedni fog a 
résztvevők száma. Szeretnénk el
érni azt, hogy egy iskolás gyer
mek sem hiányoznék a vasárnapi 
iskolából. 

Az adakozás Uj rendja. Egy
házközségi közgyűlésünk egyhan
gúlag elfogadta nzt a javaslatot, 
mely a persely és egyháztagsági 
dijaknak az úgynevezett dupla-
boríték rendszer szerinti adomá
nyozásra vonatkozik. Ezek sze
rint tehát, amityen gyorsan csak 
lehet, esetleg már február első 
vasárnapjára, elkészíttetjük a 
borítékokat s eljuttatjuk azt 
minden egyháztaghoz. Nem akar
juk itt a helyet elvenni arra, — 
hogy ezen rendszernek jóságát 
bizonyítgassuk. Megtettük ezt a 
közgyűlésen és meg fogjuk tenni 
legalább négy következő vasár
napon a templomi hirdetések so
rán. Most csak annyit, hogy tag
sági dijban az idén sem kérünk 
többet mint tavaly, vagyis sze
mélyenként havi egy'dollárt és 
pedig ugy, hogy a tagsági dijat 
külön tegye meg a tiszta refor
mátus családnál a férj és a fele
ség is, ami által mindketten tel
jes jogot biztosítanak magulinak 
az egyháznál. (Szeretnénk látni 
azt is, hogy 18 évet túlhaladott 
ifjuságunk tagjai, akik ugyan 
szüleikkel élnek esetleg, de már 
maguk is kereső foglalkozást űz
nek, nagyobb számban biztosíta
nák maguknak a rendes egyház-
tagság jogát. Borítékot fognak 
ugyan kapni az ifjabb évjáratú 
konfirmáltak is, tőlük azonban 
nem yárunk egyháztagsági dijat, 
hanem csak azt, hogy persely
adományaikat, amit eddig is meg
tettek, ezentúl a borítékba te
gyék, mert így a borítékok szá
ma, alapján minden penny ado
mányt ki tudunk majd mutatni. 
Tekintettel azonban arra, hogy a 
borítékok elkészítése időbe kerül, 
addig mig azok meg lesznek, kér 
jük híveinket a régi rend szerint 
adakozásra. Az idők nehezek s 
nekünk minden hónapban meg 

xvannak a magunk folyó kiadásai. 
A lelkész bejelentése. Közgyű

lésünk berekesztésé után,- a még 
jelenlevő gyülekezetnek a lelkész 
a következő bejelentést tette: 

Számítottam arra, hogr azokat, 
miket mondani akarok ^ közgyű
lés berekesztése előtt fogom mon
dani ^ gyülekezetnek, nem bir-
pam azonban elka&kuii * vágy-

GYÖNGYSZEM 

Áldás a tanulás, de áldás a fe
ledés is. Ha nem volna feledés, 
nem lenne tanulás. Ha nem feled
nél, végigtanulnád egyszer a 
könyvet 'és aztán cserbenhagy
nád; elkészültél vele és már bir
tokba vetted; nem érdekel többé. 
De minthogy mindennap felej
tesz, mindennap vissza kell térned 
a könyvhöz, hogy pótold, amit el
felejtettél. És ime, igy a feledés 
visz vissza a tanuláshoz 

nak, hogy megvárjam a közgyű
lés befejezését. Amikor ugyanis 
az idők egy kicsit megnehezül
nek, igen sok gyülekezetnél ab
ban szokták látni a bajok orvos
lását, hogy a lelkész csekély fize
téséből akarják elvonni azt, ami 
az adakozás lecsökkenése követ
keztében mint hiány mutatkozik. 
Boldog vagyok, hogy a mi gyü
lekezetünk munkám méltánylását 
azzal is megmutatta, hogy ezt a 
kérdést még csak elő sem hozta, 
tudván azt, hogy amikor á hely
zet megnehezül, akkor a lelkész
nek fokozottabb gondja, baja és 
munkája van, hogy a gyülekezet 
élete rendes mederben maradjon. 
De mert tudom azt is nagyon jól, 
hogy az egyház tagjainak is ke
vesebbje van most, mint máskor 
volt, minden külön felkérés nél
kül már az elmúlt esztendőben is 
megtettem azt, amit megtehet
tem,, adakoztam az egyház javá
ra fokozottabb mértékben s jól 
lehet feleségemmel tavaly is ket
ten tanítottunk, csak egy tanítói 
tiszteledijat vettünk fel. Meg fo
gom tenni tehát az idéa is azt, 
amit megtehetek.'1, v 

HELYREIGAZÍTÁS 

HORVÁTH MABGTKA BETEG ÁLLAPOTA || 
Horváth Margitka, a Pro Hongarta helybeli fiókjának jegyije 

állapotában — mint velttnk kfellk — némi javulás állott be. A tehetoéeee 64 « 
kedves magyar leány továbbra is gondos orvosi keaelóst igényel. Jobbulást kiv.V 

MEGVÁLASZTOTTÁK A 
•v VÁROSI TISZTI ORVOST 

Mark E. Moore polgármester, 
kinevezte Dr. N. J. Nardacci 
helybeli orvost, a városi tiszti or
vosi állásra. " 

Dr. N. J. Nafdétd. - alt* V# 
Jeanette Drive sz.# alatt lakik, 
utóda lesz ezeh állásban Br. H. 
W. Weinberger, 2424 Elm St. sz. 
alatti lakosnak, aki tiszti orvosi 
minőségben működött Joseph L. 
Heffernan volt polgármester 
zsime alatt. 

Mark E. Moore polgármester 
ugyanakkor kijelentette, hogy 
a városi kórházakban kezelt be
tegek költségeit a legalacsonyabb 
alapra fogja helyezni. 

SZÍNDARABOT RENDEZNEK i 
AZ "INGYEN TEJ ALAPRA" 

A iWest ' Bide Improvement" 
Club január hó 27-én, szerdán esi ' 
te színdarabot és változatos pro* -
grammot rendez az " Ingyen Te^„ 
Alapra" a Chaney high schoo|^. 
színháztermében. 

A rendezőség tisztelettel kéltig 
különösen a West Sideon laka 
magyarságot, hogy minél számof* 
sabban jelenjenek meg ezen jóté* 
konycélu előadáson. . . 

, LEGYEN OTtl 

JAN. 24-ÉN LESZ JAK. 
A DEMOKRATÁK BANKETTJ* 

LEGYEN OTT! 

Mult heti számunkban a Magya
rok Nagyasszonya lutközség hí
reinek " Végleges hatir iuegálla-
pitás a két róm. kath. magyar hit
község között" c. Ijíréb-oi kima
radt az alábbi rész,mely törde
lés közben belekerült a Oanipbelli 
Baptista hitközség hitei közé, — 
melyet készséggel •kfy'ilju). 

"Egy érthetetlen a íttepállapi-
tásban, hogy hogyan keri í be a 
Falls Ave.? Valószínűleg a Maho
ning Ave.-t érti a püspök a csak 
tévedésből kerülhetett K a Falls 
Ave. Iía a dolog igy .1 . akkor 
egész a ' Mahoningig tartoznak 
South Side-ról az nj hitközség
hez.'* \ ' 

KITŰNŐEN SIKERÜLT 
A LORÁNTFFYAK ESTÉLYE 

Január 10-én tartotta a Loránt
ffy Zsuzsánna Nőegylet müsoro* 
tea-estélyét, amelyen nagyszámú 
vendégsereg jelent meg. Az estély 
ugy erkölcsileg, mint anyagilag 
fényes sikert aratott. 

Az estélyt Vaskó Istvánné el-
nöknő nyitotta meg. Üdvözlő be-
rszédet mondott Nt. Laky Zsig
mond lelkipásztor. A színdarabo
kat Csete Sándorné pénztárnoknő 
rendezte és jelentette be. 
"A modern feleség" e. vígjá

ték szereplői voltak: Pálinszky 
Jánosné, Csatlós Gáspár é£ Csat
lós Miklós.. 

"A művésznő elégtételt kap" 
c. szinmü szereplői voltak: IÍU-

therán Jánosné és Csatlós Miklós. 
Rendező és iSugó volt Csete Sán
dorné. 

Szereplőink 4 legjobb tehetsé
güket nyújtottak kedves vendé
geink legnagyobb megelégedé
sére. A zeneszámokat pedig ked
ves zenészeink: Kuthy György, 
Kuthy ^Sándor, Szakács Béla, 
Szakács Géza-és Zsirka Mariska 
játszották. Színdarab után a Nap
sugár Egylet ifjú leányai szolgál
tak fel teát és süteményt. 

Köszönetünket fejezzük ki a 
szép műsorért. Lutherán Jánosné 
alelnöknő köszönetét fejezte ki a 
nagyszámban megjelent vendég
seregnek, mely elénekelte a ma
gyar Himnuszt, melynek végezté
vel az estély véget ért. Mindenki 
egy kellemes este emlékével tá
vozott el. 

Cgete Sándoraé, pénztáros. 

OLVASSA AZ AMERIK4I 
MMYlfl HÍRT, A POT ( ' 1 ^ 7 ""T •' • .w 

PÉNZKÜLDÉS HAJÓJEGYEK 

ÉRTESÍTÉS! 
Miután p. Commercial Bank egyesült a First National Bank

kal, mely bankokat a Union National Bank átvette és a Unien Bank 
nen^-rendelkezik külföldi osztállyal, ennélfogva újból megnyitottam 
pénzküldési hajójegy és köajegyzői irodámat as alanti cim alatt. 

Felkérem t. honfitársaimat, ha pénzt akarnak küldeni as 
ó-hazába, vagy hajójegyet óhajtanak vásárolni bármely vonalra, 
vagy ha közjegyzői ügyek elintézésére van szükségük, forduljanak 
hozzám teljes bizalommal, ugy mint a múltban. 

SIGMUND ENGEL 
33 South Champion St., Youngstown, O. 

(A gáz és villany irodák közelében) 
IRODA NYITVA REGGEL 9-TŐL DÉLUTÁN 6-IG 

Államilag engedélyezett iroda. 

ÁRVERES! 
OHIO 

FURNITURE CO. 
Beszünteti üzletét 

$75,000-°* 
raktár 

Bútorok, Szőnyegek 

Árverése 
folyamatban van! 

Jöjjön be és válasszon ki magának azon tár
gyat, anj-elyet kíván—a legszebbet 

^ — és vegye meg az árverésen 

az ön saját áráért 
V&lóban—Egy alkalom az egész életre l 

2 árverés naponta 
Délutá* Este 
2—4»ig 7:30—9:30-ig 

Naponta Gyönyörű Ajándékok > v 

Ajtók nyitása minden nap 1 órakor. 

OHIO FURNITURE 
COMPANY 

1315 East Federal St., 
Youngstown, Ohio 
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