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Magyar karácsonyi ének
Ünnep van ma itt a földön, ünnep van awennyben,
Örüljön az egész világ, bánat clpiheujen-.
Földre szállott Jézus, szálljon égbe hálaének,
És kérjük áldását a szeretet Istenének.

"Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában
1 Hiszek egy Isteni örök igazságban,
* M..
Ámen'
CSONKA MAGYARÖRSZÁG NEíí OltSZÁ^
EGÉSZ MAGYARORSZÁG MENNYORSZÁG.

Ünnepeljen minden hü szív, ég, föld és természet,
Mert születésével Krisztus nagy örömet szerzett.
Hálát zengjen minden ajak énekkel hozsannát,
Dicsőit ve a kis Jézust és az ő sziiz Anyját.

Eljön-e Jézus ?

Örvendeztek a pásztorok, Bethlehembe mentek,
Ahová egy fényes csillag vezette el őket.
Ott találták a kis Jézust jászolyba fektetve,
Barmok által melengetett pólyákba helyezve.

!

!

Most is arra várunk, hogy eljön és megtanit bennün
ket újra szeretni egymást. Mert újra kell tanulni azt,
amit elfeledett az ember.
/
A sok száz bünteli nap után ákö^etkézik egy nap eb
ben az esztendőben is, amikor magunkba szállunk és mi is
elindulunk a királyokkal meg a pásztorokkal Betlehem
felé a csillag után.
:4,.
Meg kell tanulnia á Világnak újra. hogy szeretet nélkiil rideg terméketlen Szahara lesz a föld és>a rajta élő
ember elfelejt mosolyogni.
Ezért megyünk ismét Betlehembe.
A magyar már elfeledett mosolyogni.
«L

•

Magyar árvák csukló szava hangzik fel Te hozzád,
ITérző szivii bus anyáknak ajka rebeg imát.
(Születésed ünnepére adj nekik kenyeretV^
?V>gadd ismét kegyelmedbe árva nemzeteaft.

"

Szánd meg szép országunk', pb hagyd azt jjjl Veszni,
Ne a jött-inent ellenségnek darabokra tépni.
Tekints ránk s könyörülj, kérünk mint Teremtői,
Hisz ugy megbűnhődte már e nép a multat s a
jövendőt.
Halldd meg szegény hazánk népének sirását,
Ne engedd elveszni reá maradt jussát.
ígérjük, fogadjuk, visszakérünk Hozzád,
Pátrónáttk lesz újra a Te szent sziiz Any&át

•

A mi szenvedéseink elég nagyok már arra, hogy
megváltsa az Üdvözítő. Nekünk a szeretet ünnepe is fáj
dalmat fog hozni, mint annak a koldusnak, aki az utcá
ról, ablakon át nézi a karácsonyfákat és mezitláb jár a
hóban, ami másnak olyan széppé, hangulatossá teszi a
karácsonyt.
A mi imádságunkból soha se marad ki az óhajtás,
hogy: jöjjön el a Te országod .. ."mert"a Te országodat ép
pen ugy megrabolták, mint a miénket és a Tieddel talán
visszatér a miénk is. Hiszen csak azzal térhet viászá.
De addig legalább a mi mindennapi kenyeiüüket add
meg!

East Yüungstown, 1920 dec. 20.
,
KOSSUTH TISZTÜJJITÁS.
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* Karácsony ünnei>én — igy szokott eddig lenni — el
kokott jönni az ártatlan gyermekekhez és ártatlanabb
' gyermeked nincs, Uram, ma a-magyarnál. ^
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LESZÓLÁ8.
t Auyámastizouy katonája a'
Mindjárt bög, ha a kalapácscsal fejbeütöm!

Anya: Hát miért &ew jitszal a kis

Danival?

ROMÁN ANDRÁS.

t A magyar nyelv kitűnik azzal, hogy
egyrészt szóbőségével, másrészt hajié*
konynágával alkalmas arra, hogy ugyszólváii minden idegen szót nélkülöz
hessen fés .minden gondolatot — akár
milyen tudományos vagy különleges
legyeh — a saját szavaival kifejezhes
sen.

A Kossuth Magyar közmüvelőcté.4i bgylet vasárnap este tartot
ta tisztujjitó közgyűlését az egy
let saját, helyiségében. Az 1921.
évben az egylet elnöke a minden
ki által »jól ismert Gagyi János
derék erdélyi magyar honfitár
sunk lesz. Titkárnak Shager An
talt és pénztárnoknak Brogli Ig
•
• ••
nácot választották meg. Az uj
A mi gvermekeink szemében á szenvedések könnye tisztikar többi tagjai' is olyanok,
fog csillogni most karácsonykor, nem az örömé. És ha akik szivesen dolgoznak az egylet
hozzájuk is eljön Jézus, akkor látni fogja, hogy jó helyre érdekében tehát remélhetjük,
hogy a Kossuth kör a jövőben
érkezett. Akkor látni fogja, hogy a világ, amelyik eze nagyabb haladást- fog fek&utatni
ket az ártatlan lelkeket ilyen szerenesztlenekké tudta ten mint az elmúlt évben*
,
ni, tokéJetesen megérett a második özönvizre.
Örömmel hallották a tagok,
Minden nap elmondjuk néhányszor, hogy* Legyen hogy az év végére az egylet tel
ineg, Uram, a Te akaratod, és ezt nem Te akartad igv, ez jesen adósságmentes lesz. A ha
másnak a müve. Ez a Gonoszé és küldd el, Uram, a fia talmas nagy terem és a megfele
lő nagy mellékhelyiséget tehát
dat, a Te szent fiadat, akinek^ a születését ünnepeljük, most még 3 és fél évig élvezheti \
hogy szabaditson meg bennünket tőlük*
/
#z egylet, vagy nagy nyereséggel
albérletbe is adhatja azt. A Kos.
a * j suth egylet vagyona ma megüti a
Messziről jöttünk oda„ ahol
fclünk.
bzabaa,] 77.500
™ dollárt, mert
w, or f aQ viári^tí
bérleti ^zpr.
szer
pusztaságból jöttünk. Amink volt, becsülettel szereztük ződés egymagában megér 5.0001
és becsülettel meg is őriztük eddig. A vérünket adtuk dollárt. Péli Ferenc pénztárnok
érte. És most elvették tőlünk. A szabadságot is, n mit a ,«z év végére elkészíti rendes évi
ír
pusztákról hoztuk magunkkal, amint egy évezred alatt számadását, amelyet a legközeleb
bi gyűlés fog felülbírálni. í)e azt
Inindent elvettek tőlünk, amit a pusztákról hoztunk ma már "bejelentette, hogy az egylet
gunkkal, ahol együtt keltünk a nappal és, együtt bolyong okvetlenül adósság nélkül végzi
tunk a csillagokkal. \
^
;
\
V f»z esztendőt. E2 azt jelenti, hogy
Ma nicies egyebüiá, Uraiig csak a fófötoV benned ^ $z év folyamán a rendes költsé
geken kivül mintegy 600 dollár
i /Miszülik egy Istenben, hiszünk egy hazában, hiszünk adóság lett kit'iaetve. A terem tel
így "isteni örök igazságban: a mi szép, szent hazánk feltá- jes felszerelése, a drága villanyos
iij^dásában s abban, hogy karácsony ünnepén, akikor fel- zongofftr a sok bútor min^L az
|öii a csillag, hozzánk? magyarokhoz is eljön a Te a fiad, egylet tiszta vagyonát képezi,

*r

;

Oh szeretett, áldott Jézus, ki hozzánk lejöttél,
Hogy a bűnnek tengeréből minket kivezessél.
Leborulva mi magyarok esedezve kérünk^*
Mentsd meg a sok Mreavedéstől azegény Magyar
népünk'.
'
:t -

földö^í*

Kereste fel ax ARANY
KERESZT PATIKÁT

(GOLDEN CROSS PHARMACY)
361 East Federal Street

As egyedüli és legnagyobb magyar gyógyszertár Ohio államban

Olyasóinkat is bizonyára érde
kelni fogjá az adó fizetésének
határ ideje, épen azért tudatjuk
s>' következőket:
A városi, személyes, real est«te
és speeial adót 1921 január 1-től
kezdve január 20-ig kell megfi
zetni a jnegye házában levő adó
hivatalban* A megyei adót máris
kell fizetni, tehát a kinek Youngstown városon kivül van propertije, az jól teszi, ha mielőbb beviszi
az adót az adóhivatalba.
Hogy a különféle adók köfül
ne legyen kavarodás, aaért azok
a kik háí, vagy telek után fizet
nek, azok fehér adócédulát kap
nak. A személyes jövedelmi adót
sárga cédulán állítják ki, a spe
eial adót pedig, mint a milyen a
legutóbbi választáson megzavazott könyvtári és városi tisztvise
lők fizetését •; kiutaló adó, rózsa
színű céduán tünteti fel az adó
hivatal.
.
n
A ki nem akar adőjá titán 10
százalék büntetést fizetni, az jól
teszi, ha figyelmére méltatja a
fentieket.
•

>•

A BZENT ISTVÁN EGYLET
TAGJAIHOZ.
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27c
Expeller, 35c helyett .. .
25c
Pain Expeller, 70c helyett.
50c
Sloan's Liniment, 70c helyett .. ..
•*55c
Sloan's liniment, Í0c helyett ....
30c
Vinkó gyógy bor, $1.25 helyett
$1.00

Fletcher's Castoria, 40c helyett ..
. U* * •'

*.

..

Partola, $1.10 helyett .. ....

50c
50c
25c

Bulgár Tea, 65c helyett
Liliom Soap, 35c helyett
3 darab egy box
Liliom Cream, 50c helyett .. .. ..
Triiffief bór
Cintori#

$1.00
$1.30

Bosak,....

=§

Vasboí, $1.25 helyett

=
m

Legfinomabb francia csokoládé, 1
font, $2.50 helyett

V

$1.25
$1

í
M

• Parfümök, Toilet settek40% engedmény p

lgsennel felkérem a Szent Ist
ván egylet tisztikarának nevében
tagjainkat, hogy karácsonyi szent
ünnepi nagy misén szombaton
délelőtt lehetőleg teljes számban
és keresztjelvénnyel jelenjenek 4»«
meg és foglalják el helyüket az
egylet zászlói mögött a Szent Ist
ván templomban.
;
Balaskó György, elnök.

SAMUELS
HIKES GYÉMÁNTJAIRÓL ÉS OKAIRÓL

Küldjön nekik hitele/*, törvényes irát ;t Amerikából En
nek az írásnak az alapján adja ki az ó-hazai hatóság az útle
velet és a budapesti amerikai misszió az Amerikába való be
utazási engedélyt.
A törvényes if ásókat elkészíti é# jjÉSodent, elrendez
LOSCIIITZER ÉS ENGEL.
'
Küldjön nekik elegnedÖ pénzt is, hogy fégyefl M¥éí fizetníök az útlevélért-a hazai hatóságnál és a beutazási engedély
ért az amerikai missziónál. Pénzzel mindenütt könnyebben
boldogulhatnak.
A PÉNZT GYORSAN, BIZTOSAN KÜLDI ÁT MINDIG
LOSCHITZER ÉS ENGEL.
Karácsonyra és uj évre szánt küldendő pénzét küldje
most, hogy azt kellő időben megkaphassák és amire szüksé
gük yan, megvásárolhassák.

A korai karácsonyi ajándék rásárlók, akik már most fel
keresik üzletünket, hogy az óriási és remek választókból ajánkaikat kiszemeljék, jól cselekszenek, m#*$ iHMÍk, akik elősnör választanak, a legjobban járnak.
'
*
„
Üzletünk természetes megnagj'obbodása mindig nagyobb
és nagyobb választékot nyújt SAMUEL*S-nél, mint máshol
karácsonyi ajánlékokat vásárlók számára.
A mi U.J HELYISÉGÜNK több alkalmatosságot nyújt
árra, hogy áruinkat bemutassák és hogy politosabbüa éé fi
gyelmesebben kiszolgáljuk.
Amikor órát vag} r gyémántot Vesz, menjen csakis jó hirii
fttszerésrhez. Olyanhoz, aki minden tekintetben felelősséget
vállal mindazért, arait önnek mond. A SAMUEL cég 27 év
Slatt a becsületesség és megbízhatóság hírnevére tett szert ©
ebben a tekintetben az elsők között áll Youngstownban;

Forduljanak teljes bizalommal hossánk,

LoscHitzer &. Engel

Mi jól vásárolunk és mert cgysssersmiud NAGYKERES
KEDŐK is vagyunk, nagyban veszünk, valamint az a körül
mény, hogy pem vagyunk a főutcán, lehetővé teszik, hogy
méltányosabb árakat szabjunk, miut mások.

PÉNZKÜLDÉSI. HAJÓJEGY. Éft JOGÜGYI IRO0ÁJA
336 WEST; FEDERAL STREET
YOUNGSTOWN, O.

Nálunk megtalálja a legszebb és legjobb GYÉMÁN^O'XAf, ÓRÁKAT, ÉKSZEREKET, EZ ÜST N"EMÜ EK BT,
lZt;STÖZÖTT EVŐESZKÖZÖKET, FALTÓRÁKAT, IMDÓN* SÁGOKAT, ELEFÁNTCSONT TOILET KÉSZLETEKET
stb. Mindezek a JegjoHb mtnősegben és exclusiv mintákban.

ARCADE VIRÁGOK

Ne felejtse %ol,

Nagy választék karácsonyi virágokban és
kossorukban.
Ha elhozza ezt a hirdetést, 25 centtel olcsóbban
kapja a virágokat.

niijunk találja a le^nagj'obb jegy;

választékot**: " , ' •

EGV ÁR MfNDENKINKK, ALKU NÁLUNK NINCS
•
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810 LE, üzletvezetőd
fi HIPPODROME ARCADE
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' az uj helyiségben

\

városháza közelében.

^

megbízhatóság otthona^

^
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Automatikus Telefon 6991
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Tessék a pontos számot keresni, nehogy a
közelben levő talján patikába tévedjen be.

JöHetnek már az Ó-hazából

'

jjj

Csakis 8 napig érvényét
leszállított árak !

Mikor kell megyei és városi adót
fiaetni?

A pásztorok leborulva a kis jászol előtt, ""
Énekekben magasztalták az édes ÜdvÖzitőt.
Adtak neki ajándékot, ami tőlük tellett,
.Hogy ezzel is vigasztalják az égi kisdedet.

Karácsony ünnepén — igv szokott eddig lenni — el
sfokott jönni áz ártatlan gyermekekhez és ini is látni szok
tuk az Ő képmását a -gyennekek szemében. A betlehemi
v gyermek visszatér a föleire, hogy a sorvadó szivekbe uj
életet öntsön, mei-t a krisztusi szeretet légen csak frázis a

Olvassa el és pénzt fog megtakarítani.

MZ ADÓFIZETÉS IDEJB.

•

Hiszek Magyarország feltámad ásábagU,

Hozza ide receptjét
megtakarít

Youngstown város legnagyobb
római katholikus temploma a
Wood Streeten l^vő Szent Co
lomba templdm, fc, melynek E4 V
ward E. Hears a plébánosa.
A köztiszteletben és népszerű
ségben álló derék plébánost; Farrelly clevelandi római katholikus
püspök & napokban kanonokká
nevezte ki, illetve léptette elő. Az
elmúlt héten csütörtökön nagy
papi értekezlet volt a püspöknél,
fi melyen vagy 400 plébános vett
részt,* és ezen az értekezleten ne
vezte ki a püspök > kanonokká
Rev. Mearst. Hatáskörébe Youngs
town, Akron és Elvria katholikussága fog tartozni és uj minőségé
ben It püspöknek fog segédkezni.
Az uj kanonok, nemcsak mint
pap, de mint ember is általános
tiszteletnek örvend városunkban
és pedig felekzeti kiilömbség nél'
kiil, azért megérdemelt előléptetetése alkalmából elhalmozták 4
I
' .
• legjobb kivánságokkal.
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Minden levelezői sut alábbi dmre k CbUoM:

tJJ KANONOK.

A'Szesrt (jolumba tempíoüfl
nosát kononokká léptették elő.
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