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atya volt a diakónus és Ft. Re-
seterits József so. bethlehemi 
plébános a segéd diakónus. A 
széttartás mester >Ft. Rickert Er-

• itő.ó loraini plébános volt. 
Jjt szentbeszédet Ft. Tanos Im

re, ya clevelandi Szent Erzsébet 
eg^iáz plébánosa tartotta. . Ta* 
no9^ fö.t^ elsősorban tolmácsolta 
Sc%embs clevelandi püspök 
részvétét és sajnálatát afelett, 

*hog^ nem jefénhetett meg sze
mélyesen egyik papjának temeté
séig liiert ugyanaznap Cleveland
ba^ kellett egy másik papját te-
mefni. Ftl Tanos a magyar klé
rust és a'? amerikai magyar ka-
tholikusok nevében vett bucsut 

"Várlaky főúrtól, kiemelve nagy 
emkerszeretietét és komoly, egy 
egész emberöltőt felölelő fárad-

'^latatlan' munkásságát. 
Á gyászmise alatt az egyház 

iskolájának gyermekkara énekelt 
-az ;apácák vezetése alatt. Mise 

utáin mégegyszer elvonult az óri
ási gyászoló közönség a koporsó 
előtt, amelyet astán lezártak. 
Már közel egy óra volt, amire 
a több mint száz automobilból 
álló" gyászmenet megérkezett az 
allentowni katholikus temető ká
polnájához, amelynek kriptájá
ban helyezték Várlaky főurat 
örök nyugalomra. Mellette nyug
szik két neves magyar plébános, 
Érdujhelyi és Paulovics főurak. 

A már emiitett papokon kivül 
ott voltak még a következő ma
gyar papok: Ft. Fekety András, 
Bethlehem; Ft. Molnár Antal, 
Bethlehíjm; Ft. Galambos Jó-
izsef, Throop, Pa.; Ft. Szabó 
Ferdinánd. McAdoo, Pa.; Ft. 
Sasé Károly, Lehigton, Pa.; ]?t. 
Derfiko Zoltán, Fairport Harbor, 
O. ; • Ft. Jaszay Benvenuto, Al
pha; N, , J,; Ft Cserniczky Ist
ván, Bridgeport, Conon.; Ft. 
Nág[y László, Allentown,* Pa.; 
Ft. Dr. Mosonyi Lipót, Buffa
lo, t^í. Y.; és Ft. Horváth Egi-
dusi. Bethlehem, Pa. 

- Víárlaky Sándor nyugalmazott 
plébános 1861 december 11-én 
született Aranybányán, Sáros 
megyébeji. .Középiskolai tanul
mányait Eperjesen végezte, a 
honnan a kassai szemináriumba 
került, mert már gyermekkora 
óta ja papi pályára vágyódott. 

A- papi tanulmányok befejezte 
titáijl 1884-ben, éppen Péter és 
Pál I napján, a magyar aratás 
kezdetén szentelte fel áldozár 
pap|>á Sehuszter Konstantin 
püspök és Sárospatakra nevezték 
ki ^if4^fimk00tésSbb Toicsvá-
ra jme*^T«f>í annak é« azután 
Csékére jutott plébánosnak, ahol 
közel hat évig működött nagy si
kerrel. Megelőzőleg két főúri 
háznál volt és tanító és 
ilyen alkal«iá$!sban beutazta 
Európát. .,{*#?«*& az amerikai 
nytgjtivéá ~ iitieljrnek engedve, 
190| julius 4-én érhetett, ;Ame^v 

rikáta és mindig előszeretettei 

emlegette, hogy éppen a legna
gyobb amerikai nemzeti ünnep 
közepette szállott - Var* tij; világ 
partjára. > ' í . 

Az akkor még java erejében 
levő fiatal pap a pennsylvaniai 
Bethlehembe ment, ahol rtieg-
szervezte a római katholikus ma
gyar hitközséget és kevéssel 
utóbb megszervezte a Northam-
tonban levő hitközséget, a közeli 
Palmertonban pedig íiék egyhá
zat alapított. ' V 

Várlaky Sándor plébános majd 
nem kilenc esztendőt töltött 
Bethlehemben mint plébános, 
majd onnan az Indiana állam
ban levő South Bend város ma
gyar római katholikus hitközsé
ge élére került, ahol három és 
fél esztendőt töltött, majd, rövid 
ideig Connellsvillé-beri volt, — 
amikor a clevelandi egyház me
gye püspöke Youngstownba ne
vezte ki plébánosnak 1946 már
cius 9-én. 

Tizenhat munkában töltött 
esztendő jellemzi néhai Várlak^ 
plébános youngstowni munkás
ságát. 1931 december 1-én le
mondott magas korára való te
kintettel a youngstowni plébá
niáról és nyugalomba vonult. 

Ekkor a Pennsylvania állam 
Northampton városában lakó ro
konaihoz vonult vissza, de te-* 
metéséről a clevelandi megyés 
püspök jósága gondoskodott. 

Várlaky Sándor hónapok óta 
betegeskedett már és kevéssel 
halála előtt látogatta meg Mon-
signor Eördögh Elemér Toledo-
ból, Monsgr. Dr. Nagy Dezső 
Detroitból, Tanos Imre Árpád 
clevelandi plébános, Rickert Er* 
nő loraini pléb\*os, akiktől meg
ható módon búcsúzott el, mint
ha csak érezte volna, hogy nap
jai még vannak számlálva. 

A boldogultat Budapesten élő 
nővére, Lukács Jánoshé, s^ül 
Várlaky Gizella és öccse, Vár
laky Béla siratják. Itt közeli ro
konai voltak: Ambrózy Béla és 
neje, Várkoy Irma, Ambrózy 
Ede és neje, Ambrózy Matild, 
Mike Mária asszony, Kiss Má
ria asszony, Stern Emilia asz-
szony, Legáth Lilian asszony és 
Komjáthy Mária asszony, akik 
kikísérték utolsó útjára - ví|w 
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A ^áftélli Rómái Kath. Női 
Egylet október 7-én tartott őszi 
rózsabálja kitűnően sikerült. 

A nagy és tágas Menerchor 
Hall majdnem kicsinek bizonyult 
a nagyszámú közönségnek. Ami 
a legjobb bizonyítéka annák, 
hogy a Női Egylet mindig azon 
fáradozik, hogy a mulatságaikon 
a közönség jól érezze magát. 

E mulatságról szóló tudósítá
som hiányos lenne, ha meg nem 
említeném, hogy ez alkalomra 
Kukoda János (Pulasky, Pa.) 
magyar testvérünk* egv szép ma
lacot ajándékozott a Női Egy
letnek kisorsolásra. A. szeren
csés nyerő Mrs. Irimiás volt. A 
mulatság, melyen a zenét Divin-
tva zenekara szolgáltatta, a leg-
példásabb rendben az éjféli órák
ban éítv%et. 

nagy számban, jelenne meg. Ked
ves magyar testvérek, tegyük 
már egyszer félre a nemtörődöm
séget, különösen akkor, midőn 
ily szép és nemes ügy megvaló
sításáról van szó, s akkor bizo
nyára eredményes munkát tu
dunk majd kifejteni. Jöjjenek 
minél nagyobb számban és győ
ződjenek meg, hogy lehet ered
ményes , murikát végezni, ha ösz-
szetarturik. * "•/ , „w ^ 

GYŰLÉS ELŐTT 

Már; most meg kívánom em
líteni mindazoknak, kiket a She
nango Völgyi Magyar Amerikai 
Otthon és Polgárok Körének 
ügye érdekel,, hogy folyó hó 22-
én tartja rendes gyűlését, amikor 
is a negyedévi működés ered
ményéről és az október 21-én 
tartandó báli elszámolás es sok 
más fontos ügyek kerülnek na
pirendre, amiért is kívánatos len
ne, hogy a magyarság fe gyűlésen 

ITÜSOROS ÍSTÉLT 

A Farréll-Sharoni Dalkör erő
ben készül e hó 29-iki műsoros 
estélyére. hogy minél szebb, mü-
vésziesebb programot nyújthas
son vendégeinek. Ugy a dalárda, 
mint a magánszámok elsőrendű-
ek. Énekeseink legjavából válo
gattuk ki szereplőinket. Ezen
kívül sikerült az estélvre Ak-
ronból két vendégszereplőt nieg-. 
nyerni Miss Bende Ilonka rádió 
énekes és Cvengrus Jolánka sze
mélvében. Cvengrus Jolanka ez 
alkalommal egy más szerepben 
mutatkozik be, lehet, hogy köz
kívánatra táncol is. Az előadás 
utolsó száma egy tréfás egy fel
vonásos színdarab lesz. Aki sze
reti a. tréfát és szórakozni akar. 
ezt a darabot nézze meg, min
dén mondata vig, ötletes, talpra 
esett. A szereplők szeretik a da
rabot, igy tudásuk legjavát fog
ják adni. ,Prbgramunkat teljes 
egészében csak- aaí Utolsó héten 
közöljük. f 

YOUNGSTOWNI 
FÜGGETLEN MAGYAR 
REF, EGYHÁZ 

GÖR. KATH. SZÜRETI BÁL 
LESZ MOST SZOMBATON 

•:o :-
MAGYAR KÁRPLTOS . •flf Jónnek a téli hónapok,, amikór 

a család és ismerősök többször 
összejönnek, szükség iftán több 
jó bútorra. Ne aggassza, ha bú
tora nincs teljesen jő karban, 
mert azon könnyen léhét segí
teni a régi székek és díványok 
újra behúzásával és- megjavításá
val, ami nagyon kevés költségbe 
kerül, ha azt Schwartz Árpád 
óhazában tanult kárpitos méster* 
rel végezteti. Régi bútorait elő
nyös feltételek mellett becseréli 
ujakra.: Mindenkinek a saját Íz
lése szerint késajít elsőrendű kár-
Jfítozott bútorokat |i jlegjutányo-

Folyó hó 14-én, azaz szomba
ton este rendezzük a nagysze
rűen előre megtervezett szüreti 
bálunkat hitközségünk javára a 
Ward's Baking Co. jól ismert 
Mahoning Avenuéi tánctermében 
este pont hét órai kezdettel. 
, A bálnak kimagasló pontja 
lesz a kis gyermekeink magyar 
tánca, melyre Tóth János kán
torunk a gyermeksereget szaktu
dással betanitotta. Bizonyára 
tömve lesz a terem, mert a szü
reti bál nálunk el sem képzelhető 
vidám, magyar táncot lejtő apró 
gyermekeink nélkül. Sokan le
szünk. Minél többen jöjjenek hát 
az érdekes bálra; a belépő díj 
alacsony m%g a férfiaknak is. 

A második érdekessége lesz a 
bálnak: Fedor Jánosné derék hi-
vőnk egy nag^ kosarat ajándé
koz a hitközség javára, mely 
tömve lesz minden jóval, szőlő
vel és egyébbel. A gyermekek 
mögött fogják yinni rúdon, mint 
azt a bizonyos bibliai igéretföldi 
szőlőfürtöt. Aki aztán "többet 
ad" érte, azé lesz! Készüljünk 
hát *ez érdekességre is. 

A harmadik nagyszerűség lesz 
a bálon, a bál lelke: a pompás 
zene. A zenészek játszanak, hogy 
meg sem állanak. Lesz tehát 
mulatság, lesz elég a kedvtelés
ből egész éjfélig. • . < 1 

Ezennel meghmirítr Minden 
magyart és nemzetiségre való te
kintet nélkül minden^ Ráncolni 
vágyó táncost. 

^ ̂  Rendezőség. 

^ 

JTELHIVÁ* 
if*', 

n 

fCérem. &z összes magyar szár
mazású demokratákat és a Ma
honing megyei Magyar Dempr 

krata Klub tagjait, hogy a í< 
évi október 29-én> va$árna< 
után megtartandó közös gyűlé
sén okvetlen megjelenni szíves
kedjenek. Minden magyar szár^ 
mazásu amerikai polgár tartsa 
kötelességének ezen gyűlésre el
jönni, hogy politikai • jogainak 
kellő használatára itiegfelelő fel
világosítást kaphasson. A gyűlés 
fielye később lesz tudatva. 

Mátyásy István 
1 a Magyar Demokrata 

Klub elnöke. 

SPORT HÍREK 
Eldöntetlen' eredményt éft el 

a youngstowni football csapat va_ 
sárnap Akronban az ottani ma
gyar csapattal szemben. Szép és 
élvezetes játék volt mindkét rész
ről és mindkét csapat a tudása 
legjavát ádta. hogy csak győz
zön, de jobb eredményt elérni 
nem tudtak. így az első félidő 
eredmény nélkül mult el. A má
sodik félidőben erősebben indul 
a játék és eredményt hozott 
mindkét részre. De ezután már 
csak mezőny játékban telt el 
az idő további része. A bajnoki 
pontokból igy mindkét részre 1 
pont maradto ^ * 

Az eredmény Igy .maradt }:1 
vagyis eldöntetlen. /* 

A jövő vasárnap a csapat itt
hon fog játszani a Harrison 
Field-en, ha közben nem lesz 
kupa mérkőzés kisorsolása. Kér-' 
jük a sportot látogató közön
séget, hogy figyeljék a hét végén 
az angol lapokat, melyekben je
lezve lesz, melyik, csapat fog itt 
játszani. " 

Kérjük a sportot pártoló kö
zönséget, hogy nagy számban 
megjelenve buzdítsák a csapatot 
a győzelemre. J, " 

Tisztelettel * 
vezetőség. 

MOZGÓFÉNYKÉP ELŐADÁS 
A MAGYAR OTTHONBAN 

Október 15-én ritka látványos
ságban lesz része a youngstowni 
magyarságnak. A Zsigmond 
Mozgófény kép vállalat a West 
Sídéi Magyar, Otthonban 
remek filmet fog bemutatn 
tanulságos és szórakoztató 
lástörténelmi fplyételt. A renié 

teljesei öj.feh'étH'éi Ééúig 

Youngstownban nem Volt bemu
tatva. Hogy mindenkinek lehe
tővé tegyék a kép megtekintését, 
a helyárak igen méltányosak. 
Felnőttek 25 centért, gyermekek 
pedig 10 centért több mint 2 
órán át gyönyörködhetnek a 're
mek képben. Az előadás este 6 
órától lesz megtartva és ázt a 
West Sidei Polgári és Sport Kö
rök javára rendezik. 

«Lelk^sz: ^ 
Borsy-Kerekes György 

$26 Mahoning Ave Phone 66891" 

Ujbori urvacsora. Október 
utolsó vasártiapján, 29-én terít
tetik meg a szent asztal a buzgó 
liivék számára, majd a templomi 
hirdet ísek szerinti nndben bűn
bánati ístentiszieh uket tartuu^c. 
Készítsek in-ignk^t a hívek, h 
méltó vendégei lehessenek adce-
gyelem asztalának. 

Gyülekezeti vacsora. Nöegyle-
tűtik hűséges asszonyai gyüle
kezeti vacsorát készítenek elő 

•október 29, vasárnap estére. Jó
féle magyaros hurka-kolbásszal 
vendégelik a megjelenőket. A 

•vacsora jegy ára mindössze 35 
cent. Csak 80 jegyet bocsátot
tunk ki, melyet már is árusíta
nak asszonyaink. Ez lesz az őszi 
szezonban első vacsoránk, bizo
nyára el i| kel minden jegy. 

Szervezés. A tizenkét evet már 
betöltött, de a 16-ot még meg 

(nem haladott serdült korú fiaink 
jés leányainkból cserkész csapa-
jtokat óhajtanánk szervezni. A 
belépők havi 20 cent ellenében 
rendes tagjai lesznek az Ameri
kai Magyar Református Egyesü
letnek, honnan befizetéseik ütán 
$300.00 biztosítást élveznek s 
fejenként $3.00 cserkész ruha fel
szerelési segélyt is kapnak. 
Ajánljuk ezt a szülők figyel-
tnébe. 

Készülődés ft bazárra. Nőegy-
letűnk elmolt heti gyűlése meg
beszélte a bazár rendezésének 
részleteit. Az idén $50-t kész
pénzben is ki fogunk sorsolni a 
megjelenők között. És pedig 
ugy, hogy három szelvényes je
gyeket bocsátunk ki 25 centes 
árban. A szelvények mindegyike 
egy-egy estére szól, mint be
lépő jegy és részt vesz az $50-os 
sorsolásban, mely mint door-
prize kerül kiosztásra. * Első es
te, amikor az ajándékozott élő 
állatok bíngózása lesz, $1, $2, $3 
és $4; második este, amikor a 
tárgyak vására lesz $1, $2, $3, 
$4 és $5; a harmadik este pedig 
amikor a bazárt táncmulatsággal 
fejezzük be 4, $5, $6 és $10 ke
rül kiosztásra a szerencsés szá
mok tulajdonosai között. Egy 25 
centes jegy tehát mindhárom es
tére érvényes s amellett, hogy 
belépő jegyül szolgál, egyben 
részt vesz a sorsolásban is mind-

f • 
három este. A jegy-füzetekből 
juttatunk minden egyes egyház
tagunkhoz s elvárjuk, hogy azt 
'vagy maga váltsa meg, vagy 
árulja el ismerősei körében. Az 
első két este rádiót állítunk be 
a terembe, á harmadik estére pe
dig egy kitűnő zenekart szer
ződtetünk. A jegyfüzetek hama
rosan készen lesznek s jól teszi 
mindenki, ha jó előre biztosítja 
magának a számokat; mert csak 
mérsékelt mennyiségű jegyet bo
csátunk ki a sorsolásra. 

Ifjuságunk bálja. Ifjúsági egy
letünknek már régebben behirde
tett magyar bálja november 18-
án nem a Wards Hallban, ha
nem szintén a West Sidei Ma
gyar Otthonban lesz. Már is 
nagyban buzgólkoda»k|t;> í$>gy 
teljes sikerük legyen^ ' v -

Kérelem. Mindenki tudja, 
hogy milyen óriási erőfeszítése
ket kellett tennünk az elmúlt há
rom esztendő ajatt egyházi mun
kánk zavartalan vitele érdeké
ben. Azt is nagyon jól tudják, 
ogy sem a templomi hirdetések
en, sem ujságközleményekben 

nem nagyon panaszkodott a lel
kész, akinek vállára pedig a leg-^ 
nagyobb gond nehezedett s aki
nek személyileg a legnagyobb le
mondást i kellett tanúsítania^ 
Most sem panaszkodni és nem 
köretelődzni kívánunk, csak egé
szen egyszerűen bejelentjük, 
hogy szükségeink sürgősek és 
nagyok, tegye meg hát most egy
háza érdekében mindenki a leg
többet, amit csak megtehit. Kér
jük és várjukI 

A NILESI 
KEI?. EGYHÁZ HÍREI 
Kqzlt: Csépka| István lelkész 

Lakát 106 — 2nd >t. Nile*, O. 

Közgyűlésünket a mult vasár.-
nap tartottuk templomunkban az 
istentisztelet végeztével. Lelkész 
jelentésében^ elterjesztette a har 
madik ' negyedév eredményét, 
mit a közgyűlés tudomásul vett. 
E szerint julius, Augusztus és 
szeptember hónapokban $344.20 
bevétele és $327.64 kiadása volt 
egyházunknak s a maradvány 
szeptember végén $16.56. Gyű
lés elfogadta a presbitérium ja
vaslatát, hogy. november első fe
lében bazárt tartsunk egy házunk 
javára. • .. .. • • 4 ^ • v • 

Jövő vasárnapi -este fél nyolc
tól kezdődőleg előadás lesz tem
plomunk basement jében. Első 
felében műsorunknak 1849 ok
tóber 6-ika emlékének fogunk 
adózni szavalatokkal, .énekszá
mokkal, beszédekkel. Második fe
le egy egyfelvonásos színdarab 
előadásából fog állani. A szerep
lők egyházunk fiatalságából ke
rülnék ki. Az élvezetes műsor 
meghallgatására és a velünk va
ló együtt ünneplésre tisztelettel 
hivja meg az egész magyarsá-
got egyházunk vezetősége. A 
próbák e hét estéin, szorgalma
san folynak. 

Nőegyletünk e hó 22-én tart
ja rendes havi gyűlését délután 
fél 3-kor a ^vasárnapi iskola he
lyiségében. -

Á KÖZÖNSÉG KÖRfiBÖL 

$ ' ^FELHÍVÁS ; 

ÍA MAÓYAR ANYÁKHOZ 

Alantirott sajnálattal kell tu
domására hoznom a youngstowni 
magyar testvéreknek, hogy a mai 
generációban még mindig van
nak emberek, akik apró gyerme
kekhez hasonlóan viselkednek, 
nem gondolván meg, hogy az 
eldobott szóért felelni is kell 
majd. Sok jő lélek szívesen hall* 
gatta gyermekeinket Magyar 
Házunk felavató estélyén. 
egy meggondolatlan anya sza
vával sok jó lelket megzavart. 
Gondold meg, anya, mit. szólsz 
ki;a szádon, mert a gyermek a 
legkedvesebb vendég a mi Ufunk 
Jézusunknál is. 

Megjegyeztem annak az ányá-
nak szavaiból, hogy ő nem ma
gyar gyermekeket jött a magyar 
társaságban hallgatni, hanem an
golokat. Mi pedig, magyarok, 
büszkén tekintünk vissaa arra 
az estre, amikor az angolság szí
vesen jött hozzánk és jól érezte 
magát a magyar társaságban. > 

Szerencsétlen magyar az, aki 
a jelen és a jövő generációnak 
nem örvend, pedig a mi gyerme
keink lesznek a mi utódaink és 
ők lesznek a jövő társadalom ma
gyarjai, ha nem ugy fogunk gon
dolkozni, mint az a szerencsét
len magyar anya, aki gyerme
keinkhez a színpadra felkiáltott 
és elkedvetlenítette őket. 
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VASÁRNAP, OKTÓBER 15-TŐL 
Í"CHAMP//TO ONE • • • 

^AmCHUMP"TO THE OTHER, 
Te Swtpos, the news

boy, "Chuck" Connors • 
. was the Bowery's big x 

, shot. To Stovo Brodi*,- 5 

he was fust small timo. 
But it was all in fun(oh, 

yeah?), and when it 
. cam* to a show-down, 

both came through. 
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M- SCHCNCK 
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GEORGE R A F T i  • •  

JACKIE COOPER "A 

FN WMY * PERT KEITON 

BOWERY 
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UNf*H> ARTISTS 
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A 
118 EAST FEDERAL STREET 118 

SZOMBATI SPECIÁLIS ÁRAK 
| Pácolt nyúzott Sonkák" 

jE egész vagy félben, fontja ..... 

\> !-

t CÍA 

>• » 

r Pácolt 

5 Szalonna 
S egész vagy fél, fontja 

11c 
S Borjú 

i Karmonádli 
S 3 font 

E Disznó, sültnek 
s 8—354 fontos tfarabk 
I fontja 

9c 

Bárány 

Karmonádű 
fontja 

10c 
Bárány 

V-". 
Comb 
fontja 

-

10c 
Fiatal 

Marha-máj 
szeleteivé, 2 font-

25c 
i A LEGJOBB LEGOLCSÓBBAN 

Fiatal 

Disznó-szív 
fontja 

6c 
Friss 

Sirloin Steak 
}6 ökörből, fontja 

12c 
Priaa 

Hambursrer 
4 fent 

25c 
HUGHESNEL 
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BixIerKenyér 
A* tgészgég ragyogó napjait jelenti 

ÍZLETES ÉS JOBB ' 

YOUNGSTOWN VEZETŐ PÉKSÉGE 
TÖBB MIYT P£L ÉVSZÁZADON AT 
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