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& halál anto vezetőjét letartóz
tatták. — Lisas hajsza a gyilko
sok útin. — A gyilkosság egész 

biztosan boszti műre volt. 

I Jílidassy Emil girardi magyar 
%kletetnber gyilkosait még min
dig turcsi három város rendőrsé
ge. A mult kedden meggyilkolt 
A erencsétlen magyar mát a te
metőben alussza örök álmát, de 
gyilkosai szabadok. A nyomozás 
és o New Castleben csütörtökön 
j&egtartott halottkémi vizsgálat 
majdnem minden kétséget kizá
rólag megállapította, hogy a gyil
kosság boszu müve volt. Alex 
I$ose, ola.62 taxitulajdonost, aki a 
4*«halál automobilt" hajtotta, a 
vizsgálat után gyilkossúg gyanú
ja miatt letartóztatta a new castlei 
rendőrség. Előzetes tárgyalást.a 
JÖvő héten tartanak ellene. 

A vizsgálat során koderiilt, 
hogy Hose sokkal többet tud az 
ügyről, mint amit elmondott. Ki
hallgatása alkalmával többször 
ellentmondásokba keveredett és 
njível rokona volt annak az olasz
fák, akit Hidassy néhány hónap 
előtt automobiljával véletlenül 
halálra gázolt, biztosra veszik, 
hogy része valt a gyilkosságban. 
Jíefcsemer falucskában akadtak 
tanuk, afeik látták a gyilkossá!? es
téjén a "halál gépet," ezek Rose 
áílitásávál szemben, hogy öt a 
gyilkosok revolverrel fenyegették, 
llOgy ne merjen hátra nézni, azt 
vallottá^:, hogy Rose hosszabb 
idei* beszélgetett két emberrel és 
«tán nyugodtan megkérdezte, 
hfi*y merre van azavt Youngstown 
f^é, a helyett, hogy a rendőrség-

Hámory Tivadar, a közismert 
Hámory Gusztáv bankár fia, a hé
ten utazott Franciaországon át 
Magyarországba, hogy édes apja 
bankházát ott képviselje és hogy 
*7ámos amerikai mogbizotást ott 
elintézzen. 

A szibériai foglyok 

Március Idusa 
. . ' ' *.'.?• i <• >"** • * • 
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A YOlftTGb'fOWl MAGfJtHSÁG HAZAFIAS LELKESEDÉSSEL ÜNNEPEL 
TE MEG MÁRCIUS 16-ÉNEK ÉVFORDULÓJÁT. — A BEFOLYT ADOMÁ

NYOK ÖSSZEGE 359 DOLLÁR ÉS 65 CENT. — AZ ÜNNEPI MŰSOR 
MEGNYERTE A KÖZÖNSÉtt TETSZÉSÉT 

Méltóságteljes, lelkes es benső- J Sándor bátyjának. A fülbemászó 
ségos ünnepe volt a magyarság- j dal la mu szerzemény nagyon tót
nak e hó 14-én, vasárnap délután j szett a közönségnek, a moly an* 
a Kossuth Körben, a hol március i jósan megtapsolta az előadót. 

Vasárnap és hétfőn országos gyüj- idusának évfordulóját ünnepelte j jenkins biró beszéde után Ge-

TÁNC 

• A Kossuth kör helyiségbon 
szombaton este "Nemzetközi 
Tánc" lesz. Bovle kitűnő tánc
zenekara szolgáltatja majd a ze
nét. Belépt idij férfiaknak f>0 
cent, nőknek ingyen. Ruhatár 
Ifi cent. Az este fénypontja egy 
wnleer verseny lesz. melyre a ren-
dt<zfi két dijat tűzött ki. 

tés. — A Nagy bizottság értekez
lete. 

Vasárnap éi hétfőn amerika-
*zerte minden magyarlakta helyen 
gyűjtenek a szibériai foglyok ha-
l elszállításának költségeire. A 
gyűjtésre a felhivást az Amerikai 
Magyar Szövetség boesátotta ki. 
Xagy összegekot kell összegyűjte
ni, hogy az Amerikai Vörös Ke-1 
leszt utján megszabadíthassuk 
^injaiktól azt a 20 ezer hadifog
lyot, akik most Vladivosztok és 
környékén várják a szabadulást 
itletve a költséget, mely fedezze 
hazaszállittatásukat. 

Youngstown és környéke úttö
rők voltak a szibériai mozgalom
ban. Most som maradunk majd 
<1. A nagybizottság tagjainál 
vannak gyiijtőkönyvek, a temp
lomokban lesznek nagybizottsági 
tagok, akik átveszik az adomá
nyokat. A lelkipásztorok erről 
fognak prédikálni vasárnap. Ado
mányokat elfogad és nyugtáz az 
Amerikai Magyar Hirlap szerkesz
tősége, 320 West Federal street, 
Mihók Sándor, a Szabadság iro
dájában, 336 West Federal street 
és TZess Testvérek youngstowni, 

,yalaniiüJUí?ast youngstowni üzle
teiben. A nagybizottsági szibé-

meg a nagytermet színültig meg
töltő közönség. 
« Három óra votl, amikor Ba
la skó György, a Nagybizottság 
alelnöke megnyitotta az ünne
pélyt, a mely az amerikai és ma
gyar Hymnusz eléneklésévél kez
dődött. A műsor számokat Ne-
ményi Miklós, a Nagybizottság tit
kárja jelentette be és elsőnek dr. 

tagjai 309 dollár é» 55 centet szá
moltak össze. ' 

Az adományozók névsora a kö
vetkező : 

25 dollárt adott: Barta Péter, 
renday Lászlóné iilt le a zongorá- j 12oo Salt Spring Road. 
hoz és sajat kisérete mellett egy, jq dollárt adott: Gzene Gábor- ütközött egy villamos kocsival 
régi kuruc nótát ^.nekelt el pom- ! és a Iiiberty Raisin Oo., Km*** 
pásan esengő, ti*Rta szép hang-' ? 

ján. Vége-hossza nem volt a 

Borzalmas halál 
B&fÖco József automobilja össze-

tapsnak, amely esak akkor ült el, 
amikor Várlakv Sándor római-
ka tholikus plébános állott a dobo
góra. Lelkesítő, hatásos szép be
szédet tartott a Szövetség érdeké-

A. Győr megyei Ka jár község-: 
bői származott ide Danko József, 
aki a Pittsburgh és Lake Erie 

Pessenlehner Antalt, az Amerikai j ben és bebizonyította, hogy a 
Magyar Szövetség titkárját mu- , Szövetségre minden amerikai ma
tatta be a közönségnek, a mely- j gvarnak szüksége van. Az elis-
nek soraiban Frod Warnock pol- hJerés tapsaiból fcőven kijutott 

te tnent volna és a gyilkossétrot riai a^pban, amelyből 2000 dol 
feljelentette volna. A két gyilkos,lárt mf'- az ™s?A olkiildtiink a 
feesaemerben eltűnt és Rose elő-!ílán követség utján, jelenleg kö-
Mör házahajtott Girardra és ott 5 zel 1 ezer dollár van ismét, ezt 

erre a célra fordítjuk. 
A nagybizottsági tUztviáelők 

megbeszélést tartottak szerdán es-

gármester és David J, Jenkins bi-
ró is helyet foglaltak. Dr. Pes-
senlehner angol nyelven magya
rázta meg a nap jelentőségét, reá 
mutatva arra, hogy a békeszerző- el meglepő együttesbon. Zúgott 
dés milyen sérelmeket jelont a;a taps és igy a ráadásból is kiju-
magvarságra néz\re. Hatásos és jtott, aminek á közönség nagyon 
pompás érvekkel fűszerezett bo-'öi-üit mert alig tudott betelni' a 
szédét néhai Roosevelt Tivadar dorók dalárdisták..pompás, össze-! 
azon angol nyelvű nyilatkozatának ; vágó és szabatosai? előadott, ének-

berg Gyula tulajdonos. 
5—5 dollárt adtak: Xagy Pé

ter. Deménv István, Keszler Ven
del (East Youngstown), Török [ vasút egyik szorgalmas munkása 
Ferenc, Bubla János (Hubbard, I volt és Struthers mellett lakott í* 
0.)» Németh Ferenc, Szabó Ká I bátyjánál. Danko Istvánnál.. | 
roly, Szalav József, Molnár La-j E hó*14-én hétfőn este a munfffi-í 
jos, Bakos Sándorné, dr. Présen-1 ból hazajövet aít mondta a báty-
telmer Antalné, Báfory Péterné, j járiak, hogy sürgős dolga van. 
Zola-A. (Struthers. O.) | Felült a Ford automobiljába é^ 

2—2 dollárt adtak: Molnár Un-; elhajtott. Mikor a Poland ave-
dertakin^r fo.. Szabó János, Uj-1 nuen vezetett az utja, egy ellen-
lakv György, Mátyás József (E. j kező irányból jövő villamos kocsi-

. , , , , , , , Youngstown. O.). Kish András, val került szembe. Természetesen 
lett, nehany magyar notat enekelt i r . ^ '^i r • n ' i i i • i ^ • i i 

^ ^ rr XA I *'•'a.lf,íi|' Cscpkc Lajos, Csopke j ki akart term, de hogy es mint 
Balázs (E. Youngstown, O.), Bo-1 történt, azt a tanuk som tudják 
nish András, G. V. Hámory, Ga-! megállapítani, a kocsija összeüt-
jetzkv Miklós (E. Youngstown,! között a villamossal. Dankó ki-
Ohio.) : repült a kocsiból és eszméletlen 

1—1 dollárt adtak: Balaskó , 'l'apotban szállították a City kór 

Várlakv plébánosnak, a ki után a 
Kossuth Kör dalárdája, Babinsz-
ky András karaagy vezetése mel-

jjeíentette a gyilkosságot, pedig 
fctja Yoníigétownon át vezetett és 
itt ifi bejelenthette volna. Ez ál
tala gyilkosok mintegy 4 órányi te a Kossuth körben a vidéki ak-
e'jtérntat nyertek. A detektívek !'ci6t A megbeszélésen 
éhből arra következtetnek, hogy résztvett Shamu Gyógy közismert 
#of* okvetlenül ismerte őket és 1 Kharoni üzletember is. A tiszti-
.öísz^játszott velük. A youngs- j kar határozta, hogy szívesen ál-
Jtéwnl rendőrség is letartóztatott j Ht össze kitün» niüsoros hangver-
*Íty szerb embert, akiről azt hit- i senyt a Rharon» Farrell és Sharps 

felolvasásával fejezte be, a mely 
bon Roosevelt a legnagj'obb elis
merés hangján nyilatkozik a ma
gyar népről és a magyar kultúrá
ról. 

Fred Warnock polgármester 
volt a következő szónok, aki elis
meréssel nyilatkozott a magya
rokról é«4á magyar történelemben 
való' jártasságát igazoló Okfejtés
sel hangsúlyozta, hogy a magyar 
nép szabadságszerető faj, a mely 
évszázadokon keresztül a keresz
ténység és a kultura harcosa volt. 
Zugó tapsok jutalmazták a be
szédet, a melynek végeztével Jen
kins biró lépett a pódiumra. 

Jenkins biró a Borsod megyei 
Xádasd községben járt egy évig 
iskolába és annak idején jól tudott 

számaival. -«F fo 

^k. hogy fényt tudna deríteni a 
fcrilkosfiág titokzatos részleteire, 

ezt az embert későjkb ismét 
szabadlábra helyezték. A nyomo-

, • V' . .. . 

K MUNLTAVLSZONYOI: 

A iséabiány egyre tart, de a mun
ka kioé jobban xaegy a héten. 

Dacára annak, hogy a mult hét 
|égén és e hét elején nem nagyon 
jlivnltak a gyárak szén viszonyai, 
a munka mégis jobban jobban 
IJ&egy, mert az enyhébb időjárás 
következtében a házi szénfogyasz 
tils csökkent és igy a gyárak ne-
líány kocsi extra szénhez jutottak. 
4 hét elején ismét megindult a 
Republic Iron and Steel company 
J$e*semer telepe és a viszonyok 
Megjavultak a Sheet and Tube te-

tpén is. A legjobban a Brier Hill 
tel company telepein ment a 

ville környéki magyarságnak. 
Ennek a tervnek megbeszélésére 
a sharoni lelkipásztorok és egyle
ti elnökök a nagy bizottság kikül
döttjeivel értekezni fognak jövő 
héten. A hangversenyt április 
18-ra tervezik. Ugyancsak szóba 
$eriilt egy hangverseny rendezése 
East Youngstownban .is, ezt a ter
vet részletesen a nagybizottság 
legközelebbi gyűlésén beszélik 
meg. A márciusi ünnepélyen be
folyt $373.80-ból a szibériai alap
hoz csatoltatott Bartha Péter 
ajándéka $15. Kiadás volt $24.-
50. , a nagybizotság péztárába 
utaltatott $34.30 és az ^merikai 
Magyar Szövetségnek $300. 

j György. Géressy Sándor, N. N., j házba, a hol néhány órai szenve-
_ , il'roglv Ignác, Korán János, Kán- ; (^s ntán meghalt- As autója 

A következő szagot Ger^nday J for pt^tor Mrs> vaskó. Belenszkv ! Persze összetörött. 
László, a költői lewii református 
lelkész foglalta le, fc kit a legna-! , „ . , . T, TT ., 

u .. t*. . ' vuii, Sztupar A. Jozset, Haidu 
gyobb csendben hallgattak meg. i T, ,r ,, T- » v..u., ;v,.. 

, ,, 1,1, . , ^ Ilona, Molnár József, Kollos Odon. 
Magas szarnyalasui lelkesítő, tü- T' * A , , " I ,v ' Rati József, llles István, Nagv 
zes beszede . ma&pral ragadott 
mindenkit és igy éiwielö, hogy az 
imnepe^tetéshől b^p^^^ivette^ 
részét. Géressy Jnzsefné nZép ma
gyar ruhába öltözve táncolta el 
ezután a magyar szólót Rigó ze
nekarának kísérete mellett. Iga
zán kár, hogy kevés ideig táncolt, 
mert a közönségnek nagyon tet
szett * szépen ellejtett tánc. 

Ifj. Séra Gábor lepte meg ez
után a közönséget1 egy saját szer-

, Jánosné, Zámbó János, Fehér Ist-

Péter, Som Tmre, Kováes Mihály, 
Jámbrik Tstván, Friedman Sán
dor, Bogdáiiy fíabl, f^nesro Jám#;: 
Kovács Mary, Zámbori István, 

A megboldogult ember 32 éves 
volt. A szülei odahaza meghal
tak és itt esak a bátyja, Danko 
Tstván siratja, a ki Molnár ma
gyar temetkezési vállalkozóval 
szépen eltemettette a szomorú 
xíggj- • ácW'iv.éráL t em Mo1 -
nár halotti szobájában volt fel-

Ondó István, Bors Oornél, Penka ! állítva, a honnan a református 
Lajos, N. N., Szadav Benjámin-

; né, Mihók Sándor, Jarabik Jó
zsef, özv. Markovits Péterné, Vá
jó Mihály, Kolozsváry József, 
Omeisz Károly, Varga János, Ta
kács István, Luterán János, 
Friedman S., Laszó Tstván, Kői 

tomjJomba vitték, ahol Gerendav 
László lelkész megható módon bú
csúztatta el a korán elhunyt em
bert. 

VILLAMOS McDONALDBA 

zeményü versének elszavalásúval.! ].ír Amir.iSi ij0,.vAth Antal, End- i A matt hítm a J 
A pompás és hatásos verset la- rS(,y. Cornél (Pift^unth. P«.). Trombulí mé 

UANKO TISZTELETES UTJA. 
Éíliéten kapott levélben arról 

értesít bennünket Hankó M. Gyu
la, a református egyház volt lel
késze, hogy március 25-én induló 
hajóval, tehát már a jöv<) hét kö
zepén, indul Európába sok ma-

|iuuka, m.g a Oarage Steel Co.Uvar fmberr(., több hazai 

§*ylátszik mindijf kar onnyi sze- ,aosbil!8tással 

§et, hogy nem kell az üzemet re
d u k á l n i a :  . . . . . . .  . .  

A' gylrak rengeteg orderret" 
rendelkeznek. A mostani rossz 
fzálitási viszonyok azonban igen 
hátráltatják az elkészített anya
ik szállítását, de a héten erősen 
dolgoztak és sok kész acél hagyta 
eí a lUgD' gyárakat. NUesban a 
liéten megiHdnlt a Falcon Steel 
Co. telepéa két uj skeet tőül ás 

Kr szerdán «e4llitétt4k els^í 
« nőé) lt»e««Iiet. )«QÍS »o){ira 

%e|iodTjJ a munka a Nswtos 
leel tíómpany telepén is.s 

»4- -- >«- -C' 

Hankó tiszteletes 
# detroiti Bolla & Son ismert ma-
*gyar hankcég bizalmi embere és 
az ő képviseletükben utazik az ó~ 
haza minden részébe. 

Ha valaki még akarna valami 
megbízással hozzá fordulni ,ugy 
még a héten irjon neki. Cime: 
2218 West Jefferson avenue, De
troit, Mich. Szerenesés utat kí
vánunk Hankó tiszteletesnek és 
remUjiík hegy Magyarországon 
is fag Mireánk gondolni éi hogy 
Mkere® néha-néha soraival, me
lyeket elvesen Ito^ünk^jd la-
ptink hafiibjain. v .. "* 

magyarul. Most is sokat megért, , , . , , ... ....... 
de beszélni nem' tud. Igy tehát í"1? m.fS ie 3^en ozo ju . ^eia.joiáh . 
angolul beszélt, de a mit mondott, * 7 .°r SZaval°; ® ; Pa lay József, Fermendzsin János, 
ízt olyan meggyőződéssel és sze- ,1

?, l  
pes® zf>l°s . taPsokkal Lengyel András, Tomanics 

retettel mondta, hogy a közönség ^mlen Lajos t-ne- f Györpry, Rendes András, Balogh 
nem győzött eleget tapsolni a nép- ezután egy régK kuruc ma- ^j^zsef, Markó Vasilie, Vaskő Fe-
szerii birónak. "Pártolom én is1 8.yar n"tat A? ° P°«ipá.san esengő renc, Balla Károly, Krok Béni. 
i Nemzetek Ligáját, de olyant, a ZUS ingJan' a .^ly | Menyhért József, Mikó Pál (Niles; 

melyben minden egyes nemzet | ̂ mte na£y°n ^^ett a kqzon- o.), Juhos József (Niles, O.), Ze-
benne van," mondta*á biró "és; g11. , • | lena József, ifj. Dupeza Antal, N. 
bár nem vagyok jós, mégis meg Mihók Sándor tartotta a záró- ^ N., és a következő east youngs 

beszédet. Tüzes, lelkesítő és han-, towni lakosok: Redovav • János 
gulatos beszédének megvolt a Murányi József, Sztankó József 
hatása. Az ünepély a Szózat ,«!* id. Kiss Sámuel, Micsko Zsigmond, 
éneklésével ért véget. | Kelemen Pál, Boroczky Pál, Kán-

A pompás iinepi műsor nagyon | tor Dániel, Tomory, 'fetván, Be
elégedve." A közönség tüntető j tetszett a közönségnek, a mely j roczkv József. 
lelkesedéssel ünnepelte a magyar! nagyon meg volt elégedve és szi- 60—50 centet adtak: Szalay Jó
érzésű szókimondó derék hirőt.. ívesen adományozott a bejáratnál | zsefné, Vincze Mihályné, Gilák 

Az utóbbi két angol nyelvű be- Balaskó Györgynek és Bende János és N. N. 
<zéd között Mihók Sándorné, fér-! Györgynek a ruhájukra tűzött kis Ezen felsorolt összegek a koper-
jének zongorakisérete mellett, j szalagokért, dacára annak, hogy iákban voltak, míg a többi pénz 
elénekelte dr. Mihók Ernő azon i nem volt beléptidij. Ugyancsak \ a bejárónál folyt be. 
zeneszerzeményét, a melyet a j szépen megteltek adománynyal az | Youngstown magyarsága ismét 
'vrasznojarszkban sínylődő Géza j ünnepély folyamán kiosztott kis i kitett magáért és megmutatta az 
kapitány öcscsének ajánlott és a' koverták is, upry, hogy az űnne- j amerikai magyarságnak, hogy 
melyet a napokban küldött ide pélv végeztével u Nagyizottság : hogyan és mint kell esHekodni. ; 

Mahoning és 
mértnökségnél 

György, Szilágyi István. a Sharon and Cleveland Rapid 

vagyok győződve arról, hogy a 
mai békeszerződés csak ideigle
nes jellegű és a magyarok egy-két 
év múlva olyan uj békeszerződést 
kapnak, a melylyel meg lesznek 

Szende Béla Szintársulata 
HELTAY MIKLÓS, rendező. KAUTZ ISTVÁN, karnagy. SZENDE BÉLA igazgató. 

1920 Márc. 21-én 
vasárnap este, pont 8 órai kezdettel 

YOUNOHSiTOWBAN, A KOSSUTH KÖBBEÜT 
azire kenil Bakonyi és Huszka 3 felvonásos operettje, az 

Aranyvirágf" 
HELYÁRAK: $1.40, $1.00 ÉS 85 CENT 

Ne mnlaassa el megnézni e remek előadást, mert aa**) astbbet 
régen nem látóit %rUsáX» UmerSsdt éi e} 
el^adéar^ flstves megjelenését tía*teletid IsUri 

BogdAwy GAbor. yowotowBl 
Fényes dlnleUb! üj jtííatvki tammé» mm*> 
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Transit Company nevű cég be
nyújtotta terveit egy uj villamos 
vasútra vonatkozólag. A terve
zett villamos a Salt Spring roadon 
menne M-'Donaldon át Niles és 
Warrenbe és volaa egy Szárnyvo
nala Girardba is. ' 

Az uj villamos rendkívül fon-
tps előnyt jelent azoknak, akik a 
Steelton vidékén laknak. Sok 
magyar ember bir házzal vagy te
lekkel a Salt Spring road tájé 
kán. Mihelyt a villanyos kiépül 
és a munkát már a nyáron meg
kezdeni tervezik, a birtok értéke 
az uj vonal mentén és a környé
ken rendkívüli módon fog emel
kedni. Igen sok munkás ember, 
iki ma íryalog jár be a Carnegie 
gyárba vagy a Brier Hillbe, ez
után vilamost fog kapni és a mc-
donaldi gyár is jobban megköze
líthető lesz. 

VERHOVAY 108 

Szita. József 
hirtelen haláfa 

összeesett az utcán és azonnal 
meghalt. — Szívbaját állitóliaf 
egy ellene intézett támadáe mér

gesítette el. 

:*Í 

*'1* 

% % 

Szívszélhűdés iée«^íte mefétih 
este a Dollar Bank külföldi osz-
fálvának derék mag var könvvelő-

* * 

jét, salfai Szita Józsefet. A sze
rencsétlen ember, aki halálával ' 
özvegyét és két kis gyermekét bo
rítja gyászba, éppen várta a sha-
roni villamost, hogy Earlv roadon 
fekvő lakására menjen, amikor 
szive felmondotta a szolgálatot. 
A7. East Federal Streeten járóke
lők látták, amint megtántorodik. 
»'s a kövezetre roskad. Odarohan
tak hozzá, de már nem segíthet
tek rajta. Pár pere múlva jöttek 
a rendőrök és Virág rendőr, aki 
jelenleg a patrolon teljesít szol
gálat pt, gyorsan a Szent Erzsébet 
kórházba hajtatott, de az orovo-
<ok csak a beállott halált állapít
hatták mesr. Péli Ferenc magyar 
M>itő vállalkozó volt egyike az 
ősöknek, aki Szita segélyére sie
tett. DőrzKÖlte kezét, de hiába. 
O nem ismerte Szitát. A kórházból 
Orr halottas kamrájába vitték az 
''lete delén elhunyt magyart, mig 
Virág rendőr, aki látásból ismer- > 
íe Szitát, értesítette szerkesztőn
ket, hogy a ysaIáddal tudassa a , 
:/.omoru eseményt. Ez megtör-
fént és egy órával később Szitáné, 
iki vacsorára várta haza urát, a 
halottas kamra hidge márvány * 
isztalán látt* viszont urát. Szitá
ié fivére, a 11 Saranac avenuei^-

városba Szitánéf.  

Sfllfai Szita József, régi bara-
•rvai nemesi család leszármazott
ja volt. Pécs közelében született 
4-3 évvel ezelőtt és Pécsett nevel
kedett. Odahaza is bankhivatal
nok volt és több 'baranyai szövet
kezetben és bankban foglalt veze. 
tő állást, addig, mig nyolc évvel 
•zelőtt elvette az amerikai szüle-
^ésii Szloboda Etelt, akivel otthon 
'smerkedett meg. Youngstownba 
hat évvel ezelőtt jött a Szita esa-
'ád. Szita sok ideiir Hámory 
Gusztáv Phelps streeti bankjában 
mint pénztárnok-üzletvezetö mű
ködött. Később a Tod Cemetery 
Association könyvelője lett és kö
rülbelül másfél évvel ezelőtt lépett 
íi Dollar Bank szolgálatába. Csön
des, előzékeny, szorgalmas ember 
volt és hirtelen halálának hire 
nemcsak megdöbbentette kollegá
it és ismerőíieitj de igazi gyászt 
okozott. . • 

 ̂ ** " ' * * " 

feleségén kiviil két gyermeket, 
a 6 éves Edwardot és a 4 éves Ju-
liát hagyta árván Szita. Az ó-
hazában két fivére, Tstván és La-
jos veszik majd korai halála liiréC 
Szitát pénteken délután tengetik. 
Temetését a magyar Molnár Un-" 
lertaking company rendezi. Nt. 
Gerendav László fog offieiálni é* 
1 szerencsétlen magyar embert & 
Tod temetőben fogják örök 
?alonira helvezni. **; , ^ ^ 
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Rendkívüli gyűlés lesz szombaton 
este. 

Felhivtek a Verhovwf ügylet 
t08-ik fiókjának tagjait, hogy 
\z alapszabályok értelmében el-
"endelt, március 20-án, szomba-
on este hét órakor megkezdődő 

-endkivüli gyűlésre okvetlenii1 

íelenienek meg a református 
^pryház gyüléstermében. A gyű
lés tárgya: 

1- Jegyző választás. 
2. A konvenció elé kerülő 

ügyek meg^vitatás*. 
3. As alapszabály médositások 

megbeszélése. 
4. Delegátus vtlaaztá*. 

t>ebr6c{Hy Andráa, elntik. 

a . 4 f f í. * 4 
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Érdekes megjegyezni, hogy Szi-
a erős szivba.iát egy ellene mint- t 
'gv két évvH intézett támadásnál^ 
Midta he. Ugyanis , összeveszett j 
-olt házigazdájával és amikor $ 

Szita előbbi lakásából kiköltözött, 
nég a bérleti szerződés lejárása-; -4 ^ „ • -i •<&;•£• 
'lőtt, visszament egyes elfelejtett % 
lolgokéft. A házigazda, egy ué-
^et ember, megtámadta és kapá
val agyba-főbe verte, ugv, hogy 
Szita hetekig az ágyat uyorat* é» 
a'nagy izgalomtól szívbajt kapotfr 
Szjta kárt,érité«éj*t bej>erelte a né-
Uietet és a 1h í'ósá g eeenj Hert^ 
£V)00 jj^rtéiitést itélt neV<» WÍV" 
TÁG *Z ESLLFÜDTÍEK UYELC ORVOS 
értő véltaiényét hallgatták . 
Az ,Ü«Í 
áll. . . /-> 

•¥; 
éí 

Hoffer András, titkár. 
d if--.-,•• ••..-•'k * > « , , < *' *? 17 * ^ * '---'A 
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