w-i T"'

W' •

É

*5*3^V~ '>

* "»

*

• « * *í

'Vijmr*

-W
. • .

• • . . ) » . .

•

. • •

•

t<H^

'"FT!* * ^
...»

••

«' 4,

«, .

;•

.,•

1

'? > ?'

- * r'

'/

'

*

'Wrj-wTUtT' •wr-HrTTWir*; j|

1920 OKTOBER 7.

Hirek a ref. egyház

Október hatodikán

Lelkész: Gereaday LAszló. Mahoning Ave. Telefon Boll 142, Automatic 4297. Gondnok Oéresey Sán
dor, 413 Dakota St. Tolefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Av0- Telefonjai,
mint a lelkészé.

VÉRTANUK GYŰLÉSE AZ ARADI SÍKON
Irta: Szécskay György
•Októberi gyásznap komor éjszakája
>
Megint ráborult az aradi határra . . .
Sóhajt az öszi szél, a mint ott, lebben el
-- Vértanuk szent földjén, — hol a magyar kebel
Siratta bár gyászát, nemzetünk nagyjait,
Megenyhült, mert — ott nőtt a remény és a hit!

Bizakvó remény, hogy — a vértanuk vére

Sy

Hajh! Hol van most a hon? . . . Nincsen Sí&t, émk romja
S boldogság helyett im, — jutott siralomra!
Rablóknak hordái támadtak reája
És — Csonkaország lett magyarok hazája,
Kákóezi, Tökölyi, Bethlenek szép földje,
Cseh, oláh, rác jármát hurcolja most nyögve I
Vértanuk szent földjén, Aradnak határán
A magyar nemzetnek lelke sir most á'rván
S a Maros is mintha zokogna medrében ...
Arad körül — oláh őrszemeid az éjben ...
Minden porszem, fűszál, melyre rálép lábuk,
Szégyentől lázongva — csak átkot szor rajuk . *»•-•

Negyedévi közgyűlés. Ahogy

hirdettetett is a szószékről, a reájik következő vasárnapi istentisz
telet után közgyűlést tartunk,
melyen ez esztendő harmadik
negyedének pénztári kimutatást
vizsgáltatik meg. Ezúton is fel
hívjuk a híveket
kérjük a tel
jes számban való megjelenésre.
Keresztelések. Szeptember hó
ban kereszteltettek meg fegyhá
zunk kebelében a következő kis
dedek.
1. Borkó Mihály és neje, Veres
Juliánná leánykája Piroska lésí
Juliánná névre. Ker. sz.: Veres
Imre és neje, Gulyás Regina.
2. Sebő Lajos és neje, Bosnyák
Borbála leánykája Olga és Má
ria névre. Ker. sz.: Belenszky
József és neje, Bosnyák Zsuzsánna.
3. Demják Ferene és- neje, Gaál
Borbála fia Lajos és Ferenc név
re. Ker. sz.: Sebő L ajos és neje,
Bosnyák Borbála.
4. Kopácsi Pál és neje, Mátyás
Amália leánykája Ida névre. Ker.
szül.: Mezei Lajos és neje, Fejes j
Borbála.
5. Veres István Nilesból és ne
je, Móricz Eszter leánykája Er
zsébet és Eszter névre. Ker. sz.:
Boda András és neje, Fülöp Er
zsébet.
6. Kopcsa Mihály és neje, JDarai Anna fia Gyula és Ferenc
névre Ker. sz.: B. Tóth Italos és
neje, Darai Borbála.
Okt. 3-án kereszteltetett Laka
tot* Péter és neje, Jeney Erzsébet
fia András és László névre. Ker.
sz.: Kovács András és neje, Fe
kete Borbála.

A hányszor fegyvere a magyarnak nem volt,
A gálád oláh had — mindig hős volt s gyilkolt,
Védtelen magyarral most is el tud bánni
S lelkét is börtönbe akarná most zárni,
Lerombolva mindent — jövőtől! rettegve —
Mi magyar int múltra, gyászos, bus: jeleaíe , . .
Hitvány, rongy ellenség! •. • Nem éri föl eszszel,
Hofey bárha gyilkolni, kinftmi merészel,
0 sa k — a test fölött van és lehet hatalmas
S a lelket megölni — hiában akarja ....
Élőket zsarnokok sokszor letiportak,
J>e — boszut állottak a lelkek, a holtak!
S most is ... a véres évforduló éjjelén . . .
Hiába van szurony az^oláh fegyverén!
A föld is megnyílik — hol a bitók álkak \
És . . . előlebbennek ők ... a Tizenhármak...
Pamjanics az első ... a többi utána ...
Aradi vértanuk tizerfháram árnya . . .
Felhőkön áttörnek a holdnak sugári
S im körül az árnyak sokaságát látni,
Majd, mind — vértanúi voltak a nemzetnek
,
S mind, mind az aradi sík felé lebegnek:
Férfiak, gyermekek, aggok, nők és lányok ...
Szánjukra nincsenek UJ MAGYAR határok!
Zrínyiek, Frangepán, Martinovics jönnek
Élén- a végtelen mártir-árny-özönnek ...
"
Nagyjai, hősei — árva nemzetünknek
Aradnak mezején mind, mind összegyűlnek . . .
Nincsen más nemzete ennek a vilagnak,
Melyből ennyi jutott vértanúhalálnak!
Tatárnak, töröknek, Habsburgnak, osztráknak
Kardja, és bakói — mily rendeket vágtak!
Cseheknek, oláhnak, rácoknak gyilkai
Mint ölték a magyart, ezreit irtva H
Hősök és gyermekek, anyák, aggok vére
Mily bőven hullott a haza szent földére!

Temetések. 1. Rendes Berta

Magyarnak születni, ah, mily sokszór biin volt,
Melyért a gyermek is kínhalállal lakolt . . .
A hazát s fajunkat védeni kik merték,
Azokat gyilkosok hányszor leteperték . . . !
Nemzetünk virágit hányszor letiporták
Zsarnokok bakói, megvadult gaz hordák . . . !
t

lan, Rendes Bertalan és neje, Ibos
Irén 4 hetes fiacskája. Halál oka
tiidőgyuladás.
•
2. Iiubbardról — Hegedűs Al
bert, Hegedűs Lajos és neje, Miske Juliánná 3 hetes fiacskája.
Halál oka tiidőgyuladás.
3. Booth Robert, Booth István
és neje, Gonda Anna 7 éves fiacs
kája. Automobil gázolt,a el a «zegény kis fiut.
4. Clevelandból hozták Youngstownba eltemetni egyházunk egy
ik régi presbyterét, Ésik Lajost.
Hosszas szenvedés után 45 éves
korában aákbetegség vitte ki az
érők horából. Az egyház elöljá
róságát Géressy Sándor gondnok
képviselte. A temetésen araeri
kai és hiagyar zászlóival egyetem
ben a Petőfi egylet is részt vett.

Fölsikolt Damjanics hangja most az éjben
1 'Miért is haltunk hát bitón, hóhérkézben?
Martalóc gyilkoktól mért halt ilf sok magyart
Légiót mért ölt meg börtön . . . vérzivatar f
Mindnyájunk vére csak hiába hullt volna?
Miért van hazánk most — újból eltiporva ... 1"
"A mikor a magyar független lett végre.
S Habsburgok százados rabláncát letéjptej
Legdrágább részei a magyar hazának
Nyögik rut jármát cseh, oláh, rác hordáknak . . . ?
Hol vérünk hullott, a magyar — üldözött vad?

Vértanúk! Ifest vérek) Tűrnünk ezt nem szabad!''

"Vértanú társaim! Sírunkból kikelve,
A helyünk ezentúl a magyar bus lelke!
A magyar lelkekbe költözünk be újra
S nem szününk tüzelni a ma£y*ix — boszura!
. Zivatart támasztunk, melyben jaj lesz annak, A kit a villáma ér e zivatarnak!"

SOK CSOMAGOT KÜLDJEK

i
—
. Lapunkban is megjelent a mult
héten az ingyen postacsomag kül
dési felhívás. Ennek hfetása alatt
száz és száz youngstowni magyal
küldött csomagot hozzátartozón
nak karácsonyi ajándékul az. óhazába. Az express társaság t'eV
adási irodájában csak ugy tolong
tak a magyarok mult, szombaton.
Hozzávetőleges számítás szerint
legalább 500 esoaiagot küldtek
v
Youngs to wnból.

"Ijelkünk leszperzselő tüze a villámnak

S jaj lesz a sirunkat tipró gaz hordáknak . . . !
A magyar eddig csak folyton megboesájtott
És ezzel nevelt csak árulót, zsebrákot,
Ezentúl máskép lesz . *, ! Az irgalom fáját

Kidönték azok, kik föloszták Hazáját!"

]gy szólott Damjanics s a válasz szavára
Magyarok országát szélvészként bejárja,
A vértanuk lelke szétárad a honban ^
S nemzetünk ereje e bus siralomban . *. t
Vértanuk szelleme hiv most uj csatára,
Magyarok! Készüljünk a — föltámadásra!

^

MEXIKÓBAN.

BOJTUS A BELGA KATONÁKNAK tekintet nélkül. Mindé* * fronton töl
tött hőna'p6rt 1914 áugusztua elseje
A belga képviselőház egy uj tör 1918 uovember 11-e között 75 frankot
vényt szavazott mog, • mely szerint kapnak a katonák, mig a tartaléknál
tainden belga .katon», aki íreszt vett vagy hadifogságban töltött hónapok
$ bábomban, bonust kaj> rangra való ért 50 frank jár ki nekik. •
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Jó Bútorok, KályháH, SpóroK és Szőnyegek
ársíkon
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KÉT SZOBA BÚTOR d»JOQ CA
EGYBEN
ÉJSZAKA HÁLÓ, NAPPAL PARLOR

Október 6-ika. Október 3-áíi,

vasárnap délelőtt ünepelte meg
gyülekezetünk október 6-át, az
#radi vértanuk halála évforduló
ját. Ez évnek minden napuja
égy-egy keserves gyásznap hal
dokló nemzetünknek. Ép azért
kell kétszeresen is megtartanunk
nemzeti ünnepeinket, hogy erőt,
hitet és reménységet merítsünk mi
felnőttek a régi dicsőség emléke
ssetéből s főleg, hogy tanítsuk gyer
mekeinket szeretfni apáik nem
zetét, lelkesedni az ezeréves cson
kult hazáért, dolgozni, küzdeni s
ha kell — meghalni is érte.
A gyászistentiszteletet a Cam
bridge Springsröl hazatért lelkész
végezte.

Megváltást hoz Árpád küzdő nemzetére . . .
Hiv/)k nagy, szent hite, hogy — a véres rogböl
Magyarok szabad s nagy Hazája támad Ht> • .
A vértanuk vérének kiomlott, dus árja

A magyarnak örök jog — a boldogságra!
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Itfexikó City-ben aieptewbér min#YílkSti P.1,000 malommunkás, cigarcttogyári alkalmazott és nyomdász sztrájk*
ba lépett, hagy a borzalma* drágaság
nak • megfelelő fizefeésfr vfriasialE ki ma
guknak,

HINTASZÉK
Ruganyos ülés, bőrrel be. frn
Qr*
•onva. Speciálisan .. .. ..V •

ENGEDMÉHY
MASTER-TONE
beszélőgépeken

Két incse» oszlopos ágy.. .
Rugó $6.75, matrac $9.00

$16.75

BESZÉLŐGÉPEK ÉS LEMEZEK
EDISON, COLUMBIA és MASTERTONE

Jöjjön- be és kérje Zeigler urat, ő jól beszél magyarul

EZ A KÁLYHA
Speciális áron
Kern a kis fajta

$11.50

20% I.vonií^. $70.00
Kis lefizet&ire hetettffctat

238-240 WEST FEDERAL STREET

AÁZ-MELEGITŐ
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Mindenkihez, aki otthonát gázzal fütif
*.•
:
itt Youngstownban

N

EM RÉGIBEN a helybeli gáz társaság kinyilatkoztatta, hogy a télen nagy gázhiány

—

lesz. Ez a gázfogyasztóknak nagy aggodalmat okozott. A mult tél rendkívüli hide
gében száz és száz család kénytelen volt elhagyni otthonát és ismerősöknél vagy
Izállodákban keresett oltalmat a hideg elöl.

A mi mérnökeink éveken át tartott kísérletezés után
:
behoztak egy uj rendszert

Mi
%

1

Annak tudatában, hogy ilyenek a körülmények, a mi mérnökeink egy uj szisztémát
dolgoztak ki; amellyel a Mahoning, szenet égető furnace-t beállítják olyan házakba is* a
melyeket eddig gázzal fűtöttek. A tervek egy évvel ezelőtt készültek el és már a mult té'len számos házban megtörtént az átalakítás. Az uj szisztéma sikere nagy és a Mahoning
.i szisztéma a gáz égetőkkel kapcsolatban a legjobbnak bizonyult. Ha az idő nagyon hideg",
:
ifi' mindkét furnace használható, mig bármelyiket használhatja enyhébb időben.
V ^

Nyitva szerdán, csütörtö
kön
és szombaton
ecte^' ' '
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Azon vevőink kényelmére, akik Trém látó
gathatják meg Poland avenuei irodánkat és
mintaraktárunk&t a rendes irodaórák alatt,
ezek nyitva lesznek minden szerdán, csütörtö- ^
kön és szombaton este félhéttől félkilencig és
szombaton délután kettőtől félötig. Jöjjön el
'

fyr::h-

és mi elmagy &rs^ziik a Mahoning furnace ösz
előnyeit.nr
. •, ,
''í'> ' f
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Vegye a kelet felé haladó Poland averfuei
kftrét a Public Sqúaren, szálljon le a Oedar _ ,
street és Poland avenue sarkán és sétáljon fél
blokkot nyugatra. Ha telefonál, hiv ja: Bell
-t
telefon, Main 2332 vagy automatikr^
ós At; .
egy en^berüqk la^ásáp . is szivesen íeHwrem. ^
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