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Ezt a példát ki 
hajlandó követni 

Ress József karácsonyi ötlett, — 
Ötven dollárral megváltotta & 

karácsonyi ajándék adást. 
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Mindenki ismeri You ngs town-
ball Ress Józsefet a "Dzsót" a 
népszerű Ress Testvérek magyar 
beszélőgép és lemez cég east 
youngstowni fiókjának vezetőjét. 
Dzsó, aki még mindig legényem
ber sokáig törte a fejét azon, 
hogy mit vegyen ajándéknak ka
rácsonyra rokonainak és isfherő-
seinek. A napokban mikor már 
nagyon fájt a feje a sok gondol
kodástól egyszerre n^entő eszméje 
támadl "Nem adok senkinek 
semmit" mondotta lapunk szer
kesztőjének, "cte adok ötven dol
lárt fordítsa szerkesztő ur jóté
kony célra és pedig ugy, bogv 
abból a lapjában az utóbbi idő
ben közölt segélykérők közt .egy
forma osztályt tesz". 

Így került hozzánk Ress József 
ötven dollárja, amelyet a követ
kező cimekre jutattunk el. A kül
dést ezúttal llámory Gusztáv ma
gyar bankár utján eszközöltük 
aki' a koronákat a jótékony qélra 
való tekintettel költség áron bo
csátotta rendelkezésünkre. 

.Csordás Mariska, Horpácsy 
Angyalka és Holler Mária 
(szegény budapesti jhi'vatal-
nok leányoknak) egyenként 
3.000 koronát, 

tt megjegyezzük, hogy a múlt. 
heti számban közölt levelük 
meghatotta Mrs- Spitznagel 
derék girardi előfizetőnket is 
aki mindegyik leány' számára 
egy-egy dollárt juttatott 
hozzánk. Mrs. Spitznagel de
rék magyar asszony, aki 
minden gyűjtésnél, minden 
jótékonyságnál előV jár a jó 
példával. Az általa adott 
pénzt szintén csatoltuk a fen
ti összeghez,amivel az egyen-
kiént 500 koronával zsapo-

• • rodott. 
*Éfedicti Jstváa hadirokkantok?, 

aki te&tét kinálta fel eladás
ra hogy gyermekeinek enni
valókról gondoskodjon 3,000 
koronát. , 

Üetrál Jenő, szegény hivatal
noknak aki családjával e-
gyűtt, éhezik 3,000 koronát. 

özv. Pollák Réláné, szegény 
öreg szegedi asszonynak 3.000 
koronát. 

Ruf Lajos, szegedi tüdővészes 
református tanítónak 3.600 
koronát. ' 

Özv. Taká<ís Jánosné, miskolci 
szegény özvegynek, akinek 
urát 1896-ban Pennsylvania 
államban gázolta halálra egy 
vomat 3.000 kSronáfc. 

Ress József tehát az 6 jó *szivé
vel és 24.000 karanájávai nyolc 
szegény segélyre szoruló magyar 
testvér karácsonyát tette boldog
gá. Barátai és rokonai1 bizonyára ; 
örömmel járulnak hozzá, hogy j 
ily módon váltotta meg a kará- j 
csonyi ajándék adását. j 

Az" amerikai magyarok között i 
hányan gondolnak a hazai szen
vedő nyomorultakra bőséges a-
jándék hozó Szent Karácsony ide
jében? 

Himory Gusztáv, magyar ban
kár ezúttal ismét bebizonyította, 
hogy a szive a helyén van. U-
gyanis amikor szerkesztőnk •el
ment hozzá, hogy a Ress József 
által adományozott pénzt elküld-, 

'•je, nemcsak hogy önköltség áron 
számította a koronákat, hanem 
meg mindegyik küldeményt meg
toldotta 1000 koronával, tehát 
összesen 8000 korona karácsonyi 
(adományt adott ennek' a nyolc 
szegény magyar férfinak, asz-
szonynak, leánynak és gyermek
nek akik közt a pénzt elosztottuk, 
így tehát összesen 4Í ezer 500 
korona mentv haza karáosonyi 
ajándékul a szegényeknek. 

"De hagyjuk a panaszt ! En- jminden egyes adakozónak egy-egy 
gem tíoldoggá tettek az első se- Eíüléklapot küldött Péterfy, | 
gély nyújtással és frióst tovább,mely egy külön csomagban érke-
fólytatom az élet küzdelmet. Dol- zett Mihók Sándor.cimére. (103 
gozom' és dolgozom a családom-1 korona bélyeg volt á csomagon. 

PÉTERFY TAMÁS KÖS55Ö-
r-Y • NETÍ " 

A kiváló székely iró levélben kö
szönte meg a neki küldött segélyt 

Annak idején felhívást közöl
tünk lapunkban Péterfy Tamás, 
a hires székely iró érdekében, a 
ki öt kiskorú gyermekével a leg
nagyobb nyomor közepette ten-
gefti életét Budapesten. A felhí
vásnak eredmánye gyanánt 45 
dollár és 50 centet gyűjtött Mi
hók Sándor, a ki Péterfy régi kol
légája és a ki a pénzt november 
4-én el is küldötte Péterfy Tamás 
cimére. ; 

December 20-án, vagyis 46 nap
pal a pénz elküldése után megér
kezett, Péterfy levele Mihók Sán
dorhoz, amelyben elismeri a pénz 
átvételét és többek között a kö
vetkezőket írja: 
. "L?vele és küldemáöyis ugy 

meglepett, hogy alig bírtam szól
ni. Nagy dolog az, mikor öt gyer
mekes, ,1500 koronás havi fizeté
ses családapa az éhínségben 
messzirről nyújtott segitő kezet1, dakoztak a családja frészére. 
érez...." - I Itt említjük Tnn<r nzt is, hogy 

HETI KRÓNIKA 

^rt és eszméimért. " 
'' Ezek a sorok Mihók f?áhdof-

nak, a régi, jó kollégának men
nek! Nem akarok én hálálkodni, 
ugy sem lehet azt leírni, a mit a 
sziv érez.....* Köszönöm! Lesz 
gondom réfá, hogy ez a baráti sze
retet, mint példa adás, a jövő 
nemzedék részére tudomásul szol
gáljon és fen maradjon*" 

"Mihók Sándor, jó kollegám, 
igaz testvérem! Legyen áldva a 
szived! Legyen boldog az életed 
és ne feledkezz meg rólunk, nyo-
morgokról, az éhes öt gyermek
ről, és a becsületes magyar íróról, 
a ki ölel igaz szeretettel: 

Péterfy Tárnái," 
Miután a gyűjtött összeg na

gyobb része a Szabadságban kö
zölt felhívás folytán jött össze, 

Szerk.) Minden egyes Emlék
lapon a' saját keze aláírásával kö
szöni meg az adományt. Ezeket 
az Emléklapokat a youngstowni 
adakozók átvehetik Mihók Sán
dor irodájában (Bakos Sándor 
már átvette), a vidékieknek pe
dig levélben fogja Mihók továb
bítani, hogy igy minden egyes 
adakozó meggyőződhessen róla, 
hogy adománya illetékes kezekbe 
került. 

REFORMÁTUS SZÖVETáÉG 

Száll az ima a magasba 
Az áhítat szárnyán, 
Hogy szeretet legyen ur 
Ne pedig az ármány. 
Hogy az igaz ember győzőn 
Nem pedig az érdemtelen, 
Hogy a hivő uralkodjon 
Nem az istentelen. 

Kérges kezű munkásoknak 
Barázdás homloka, 
A templomok padjaiban 
Előre hajolva. 
Fehérkezü embereknek 
Meghajol roppan a térde, 
És mind együtt imádkozik 
Mindenki Ő érte. 

A HÁBORÚ KÖLTSÉGEI. 
Pénzügyminisztérium évi ^kimutatá-

- ' Hi 
stilt Államoknak szüksége a bábéra 
alatt vállalt kötelezettségek fedozé* 

s&ban látjuk, hogy a következő négy i sért A kimutatás szerint a világhábo- * 
évben éveként legalább 4 ezer milHóiru az Egvsült Államoknak 24 ezer 1# -
doll&r adójövedelemre van taz Egye-'millió dollárjába gerült. 

Lelkek mélyén sóhaj szál fel 
Nehéz, fájó sóhaj. 
Messze át az oceánon 

tláztflcar. 

ERŐSÖDIK A VEGYI" IP AB. 

A Kereskedelmi-'Miilisy.tírium'-jelen
ti, hogy november hónapban -Ö uj vé
gy éazeti gyár alakult az Egyesült Ál
lamokban 50 ezer dollár vagy nagyobb 
alaptőkével, melyek. vegyszerek, festé
kek és orvosságok gyártásával és el
adásával fognak foglalkozni. Októbejf 
hónapban 14 vi> vegyészeti gyár uyii-t 
meg Amerikában. V 
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A Református Szövetség yo
ungstowni 22-ik fiókjának tagjait 
már most figyelmeztatjük, hogy 
a ^yasárnapi gyűlés helyett, amely 
iaz egyház rfagy ^bazárjára való | Repiil a sok sóhaj. < 
tekintettel elmarad január hó És mig a templom csendjét 
1-én szombaton este tartjuk tiszt- Uz áhítat szálja, 

azért Péterfy Tamás a Szabadság- jujjitó közgyűlésünket a ref. egy-j^ megváltást miüden ember 
hoz küldött köszönő levélben név j ház gyüléstermében. Minden tag Imádkozva várja. 

szerint ís nyugtázza, hogy kik a- tartsa kötelességének * Baegjele-1 * * * 
Odahaza a vizén till 
Halk suttogás ialik, 
Valaki egy hideg zsákon 
Utolsót vonaglik. 
Vézna, gyenge kis gyermekek 
Sirva körül állják, 
Haldoklik az édes anyjuk 
A Megváltót várják. 

• * * * 

Mélyen beesett szemükből 
A könnyek peregnek. 
Éhségtől gyötört testükkel 
Hidegtől remegnek. 

'Csont kemény kis darab kenyér 
Az a vacsorájuk, 
Szakadozott újság papír 
Az egész ruhájuk. 

Utolsót lehelt az anya 
Hideg lesz a teste, 
Lassan rá borul a házra 
A sötétlő este. 
Jön a gyászolók serege 
Testvér, rokon, barát. 
Hogy utoljára láthassa 
A kiszeavedt anyát. 

• • # • 

Összetákolt deszkák közzé 
Teszik a halottat, 
Koszorú? hát honnan volna? 
Hisz az elmaradhat. 
•1 ön a pap és búcsúztatja 
jMegcsuklik a hangja, 
| Mikor a sok gyermek sirás 
Szivet marcangolja. 
| • * • 

! Koppant nehéz, fájó hangon 
ÍSzóI a búcsúztató, 
|3lely az érzéktelen szivet 

1 s mélyen megható. 
! Egyszerre csak köny pefeg le 
jA papnak arcáról, r 

i liS arany igazság zendül 
jlíemegő ajkáról-

|  * # » . . .  

J >fé sírjatok árVa leikéi: 
1 lisz ma van Karácsony. 
Alínden, ember bizakodva 

! < sak Megváltót lásson, 
I Hiszen tul az Óceánon 
;1s magyarok laknak, 

I Ivik az árva gyermekekért 
I nádkozva adnak. é 

« • • 
j 
Ategtorpan a papnak s&ava 

' A könnyek elülnek, 
| Az agyongyötört szivek meg 
; 1 iizva könnyebülnek. , 
I V halottnak fakó areáii 

Mintha mosoly lenne, 
i Is tul a nagy Óceánra 
Számos sóhaj menne. 

• •. • 

[Amerikás magyarjaink 
•Haljátok, tudjátok? v 

; 1 logy az ó-hazának népe 
jBizva néz reátok. 
| Karácsony szent ünnepén 
Uíondoljatok vissza, ^ 
Hogy ma koldus otthon, ícl a 
i i^za vizét isíiza. 

Afiiideii niagyar, néM. is ti&fret 
( sak tíz centet adjon, 
Hogy a sok árva szivében 
Boldogság fakadjon. 
Mert a ki a szent Karácsonyt 
Sziv nélkül ünnepli, 
Az az Tsten háza helyett 
A börtönt érdemli. 

DOLLÁROKAT KÜLDHET 
Budapestre, továbbá olyan helyekre, ahonnan Magyar- < > 

, ország fővárosába utazhatnak az amerikai bankjegyek 
átvételére. , . •, i 

KORONA PÉNZKÜLDÉS 
bármely községbe, az elfoglalt területeken is. Ugy 
idolláxokat, mjjut \koronákat utalványnyat, vagy táv
iratilag eszközlünk. 

HAJÓJEGY BÁRMELY VONALRA 
Okmányok beszerzése t$ őhazai ttgyek elintézés*. 

DOLLÁRBETÉTEK 
után 4 százalék kamatot fizeti. Bármilyen ttgytib- \ [ 
bajos dolgában forduljon hozzám btzalomimb. 

KISS EMIL, Bankár ' 
133 Second Avenue, New York, N. Y. 

13 
U.S. S Y S T E M  B A K E R Y  

Miért fizot IS cp.itet egy krnv<'rért, 
mikor ugyanezt a kenyeret moy kapja 
iniiylig frissen 13 CENTÉRT. 

ila nálunk vesz süteményt, pénzt ta
karít. Fink Károly, tulajdonos. 

A Front Street Market Házban. 
C 

' V- v . 
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Darael iin 
"Comfy" 
Papucsok 

A puha, rendkívül 
kényelmes minták, a 
melyeket legjobban 
kedvelnek. 

^*agy választék férfi&k, adk 4s gj'ermekek papucsai
ban, minden szia ét divat. 

Papucsok a harmadik emeletMft 

Walk-Over Ajándékok 
Divatos lábbeli újdonságok mindig kedvelt karácso

nyi ajándékok voltak. Csattok, szárvédők, "TWEE-
DIE" magas <>ipök és sok más ajándékuk valók kap
hatók üzletünkbea. 

207 W FEDERAL ST 

Óhazából most érkezett legújabb 
lemezek darabja S1.25 

ÉNEKLI KIRÁLY ERNŐ-
070—Valamit súgok magának—Sürü csillagos az ég—Holdvilágos, csillagos az éjszaka. 
672—Nincsen annyi tengercsillag az égen—Kondorosi csárda mellett.—Mondja meg annak 
' a kis lánynak. 

836—Árva rózsa virágzik—Iszom bort, iszom sört—Nem ettem én ma egy eb et—Felgyúj
totta ma Babosok tanyáját. 

1453—Szóljatok kis levelek—Ok .drága szép kis muzsikák. 
n1456—Szervusztok lányok—Elment (Háborús.) 

1459—Hurrá fiuk! Ma utoljára—Estére indul az ezred (Hábortis). 
1465—De jó volna hazamenni—Nemsokára (Háfcortis). 
1466—Katica bogár csárdás—A zombori 23-as regimenttel (Háborac). 
1424—Mintha piros rózsa eső—Dnyeszter vize (Háborús): 
1431—Csókolom a szived csücskét—Altit egyszer az éjszaka rabjává tett. 
1432—Jaj Zsuzsikám—Lágy az ici-pici párom. 
1170—Gondviselő* édes atyám—Kis kertemben kiviritott, 
1228—Lehullott az őszi rózsa levele—Csak egy kislány. 

GÖNDÖR AURÉL HUMORISTA 
597—Részeg ember keserve—A házaló. 
599—A huszár kardja (Csak felnőtteknek). 
690—Hogyha engem Ferenc József ismerne—Cigány nóta. 

Besorozták a rajkómat bakának. 
884—Pinkász a fogorvosnál—Cigány a lóvásáron. 

1204—Minden, ember igy csinál—Masszirozónő. 
.530—Doktor ur—Szabad-e bemenni. 

* 542—Leánynéző a Magyar utcában, I.—II. rész. 
'546—De jó volna egy nő—Nü Ná .... 

1419—Hölgyeim, hagyjanak békét nekem—Zeppelinen járok. 
1450—Besoroztak engem is katonának, I.—XL rész. 
1451—Vasárnap várom a bakám—Elment. . * 

CS. ÉS KIR. GYALOGEZRED ZENEKABA 
601—Rákóczi induló—A brucki tábori induló. 

1000—A diszó'rség felváltása> (magyar vezényszóval). 
Egy, kettő, három .... , ^ 

920—Népdal csárdás, Sárgarecece induló. Tekintetes nr. -
RÁCZ LACZI CIGÁNYKIRÁLY ÉS ZENEKARA. 

1401—Nem hivlak én vissza—Te adtad az első álmatlan éjjelt. * 
Feketeszáru cseresznye—Temetőben láttalak meg legelőbb. 

1405—Álom keringő—Őszi álmok. 
» 1406—Sürü csillag fent az égen—Nem akar ag ökör csorda legelni. 

f 1407—Rácz Laci csárdás-variációi. 
604—Vörös bort ittam az este—Százforintos bankó., - ' 

1096—Gyors csárdások, I.—II. rész. 
1468—Megjött a Sára—Vasárnap várom a bakámat. 

KARÁCSONYI ÉS TEMPLOMI ÉNEKEK 
3564—Mennyből az angyal és Pásztorok, Pásztorok. 
1549—Csendes éj—Szűz Mária a világnak. u 
1550—Krisztus Jézus született—Erős várunk az Úristen* * V 
4140—Szűz Mária Hazánk Reménye-r-Salve Regina. 
8727—Oh Seregeknek Istene—Szeretlek szép Szűz Mária. 
3236—Oh, életünk reménye—Boldog Asszony-Anyánk; 

- 519—Jövel ó hivő sereg—Oh jöjjetek. 
521—ln> arcunkra borulunk^-Boldoga^zony anyánk. • 
52ü—Mint a szép hiives patakra—Erps vár a mi Istenink, 

; ::sis:U: l;s:á^fsteK:£5i«hi^sg£is; isii Es 

pennikből lesz a 
dollár 

I RESS TESTVEREK 
408 WEST FEDERAL STREET YOUNGSTOWN, OHIO, 

A Pennsylvania vasút allomással szemben. 
3418 WILSON AVENUE EAST YOUNGSTO^ OHIO 

, , ' Kérje Vagy reqdelje meg a fenti számoka^. ^ 

/ A DIÁK TRAGÉDIÁJA. 
Nagyenyeden Baitha Józsefet, á. 

Bethlen kollégium hetedik osztályának 
tanulóját, a román őrség agyonlőtte. A 
<liák a román prefektus ablakába tű
zött ki széles magyar nemzeti szinü 
szalagot. Tette közben érte az őrség és 
agyonlOtt*. a u&k tuUuía. 

Az elv vezette az East Ohio Gas Com-
amikor a fokozatosan emelkedő gá® 

^ij szabást ajánlják. Ezen diszabás szeri íjé 

a nagv fogyasztó fizeti a legmagasabb díj
szabást és a kis fogyasztó a legalacsonyabb 
díjszabást. Ez a fokozatos díjszabás nieg-
hasszabitana a természetes gáz életét, a-
üienyiben a nagy fogyasztót takarékosság
ra kényszerítené. Bizonyára fokozni fogja 
a készletet a konylia részére mert megállí
taná a gáz használatát a furnaceben. 

Minden év a mellyel meghosszabitjuk 
a gáz életét számos megtakarított dollárt . 
jelent & konyha #íizeKiszámláján. 

FELEMELT ÁRAK MINDIG CSÖK
KENŐ FOGYASZTÁST 

EREDMÉNYEZNEK. . 
Erői mindenki meggyőződhetett az ,el-

Mmlt hónapokban. A magas árak miatt óva-? 
tosabban vásároltunk é skevesebbet, vet
tünk mint azelőtt. . 

Öreg ruháinkat tovább viseltük. A régi 
cipőket kekerestiik a szekrények aljából es 
megjavítottuk őket. Kevesebb cukorral be- * 
értük, kevesebb tojást használtunk és meg-, 
vontuk* magunktól a fénvüzési cikkekotN 

* 1 
amelyeket azelutt használtunk. Amit igy 
megtakarított link az éppen olyan korcsot 
mintha nehéz munkával szereztük volna. * 

Minden dollár amelyet azáltal tkarit', 
meg, hogy meghosszabitja a természetes 
#áz szolgálatának idejét és igy hátrább tol
ja azt a napot amikos költségesebb tüzel#-

, ̂ nyaggal kell majd helyettesíteni, éppeö 
Olyan jól megérdemelt dollár mintha' sA 

munkájával kereste volna meg. 
Így "tehát végeredményben a fokoza? 

t)san emelkedő díjszabás ? pénzt • tíikarii . 
önnek. ;: ^ 
ll ^Nyilvánosságra hozza az fiast Qhi 
Iras Company.) 
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