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EAST YOUNGSTOWN 
Zdill András temetése 

i » , 

Ezerötszáz személy vett részt a megható gyászszertartáson. Az 
•gyletek zászlókkal rukkoltak ki . A feleségé a megyei börtön ab-
laic&ból nézte a gyászmenetet. Z dillnét valószínűleg elsőfokú gyil

kosság cimén fogják vád alá helyezni. 

Lapunk egyik közelmúlt szá-
mában beszámoltunk arról a csa
ládi tragédiáról, a melynek hőse 
Zdill Andrásné volt, a M férjét 
meglőtte. " # 

Zdill Andrást a Szent Erzsébet 
kórházba vitték, a hol kétszer is 
beszélt, tudósítónkkal, a kinek azt 
mondták az orvosok, hog* csoda 
teámba megy az, hogy a szeren
csétlen émber él, mert hiszen a 
felesége golyója éppen, a szive 
alatt fúródott a testbe. ' 

Az orvosok elhatározták, hogy 
meg fogják operálni Zdillt, hát
ha megmentik az életnek f Az 
operációt végre is hajtották, 
azonban Zdill néhány órai szen
vedés után meghalt, az elmúlt 
szombaton. 

Temetése hétfőn délután ment 
végbe East Youngstownban a 
Bright avenuei, lakásáról. Még a 
legidősebb lakosok sem emlékez
nek ilyen temetésre, mert a leg
szerényebb becslés szerint leg
alább 1500 ember volt jelen a te
metésén, persze nemcsak magya
rok, hanem minden nemzetiségű 
egyénék] A ravatalra koszorú
kat helyeztek: Hriczu János, 
Pitlik János, az east youngstowni 
Összmagyarság. azután a helybeli 
Verhovay Segélyegylet és a Ben-
tvoodi Szűz Mária Egylet fiókjai, 
a melyeknek a megboldogult tag
ja volt. 

A megható gyászszertartást Su
ba Ernő magyar görög-katholikus 

' lelkész végezte a háznál Valvó 
Péter'és Román András kántorok 
segédlete mellett. A gyászoló 
közönség valósággal zokogott fő
leg Román András megható, sa
ját szerzeményű buc&uztatója 
alatt. A szertartás befej<\ztév<8 
megindult a menet East Yoiöngs-
townból és a hosszú Wilson ave-
nuen keresztül haladva a Mahon-

•ing avenuei templomba vonult, 
onnan pedig a Calvary temetőbe, 
a hol örök nyugalomra helyezték 
a jobb* sorsra érdemes embert, a 
kit otthon Szabolcs megyében az 
édes anyja fog siratni. 

Á templombv menet a gyászoló 
tömeg utja a BodrcJman Streeten 
vezetett keresztül, a hol a megyei 
fegyház van. Az egyik ablakból 
Zdill né, a gyilkos feleség is nézte 
a vasrácsok mögül a gyászmeiie
tet. Mikor meglátta a zászlókkal 
kirukkolt hatalmas tömeget, ar
cát kezeibe temetve, ott hagyta az 
ablakot. 

A temetéssel kapcsolatban be 
akarunk számolni arról is, hogy 
kik adakoztak arra a koszorúra, 
a melyet az east youngstowni 
összmagy&rság nevében helyeztek 
a ravatalra. Az adakozók névso
ra a következő: 

Csikós József és Tomory István 
3—3 dollárt adtak, Csíkos János 
és Fekete Miklós 2—2 dollárt. 
Török Ferenc, Kovács Mihály, 
Szűcs Lajos. Lebota Antal, Kiss 
István, Crow Jenő, Belkus and 
Kiskoczky, Szőlösi Mihály, Ta
kács József, Takács János, Ra-
fány András, Kanarik Albert, 
Gyetvay János, Németh Imre. 
Ilajdu András, öazdig István, Ro 
mán András, Pankotai István és 
Molnár István temetkezési vállal
kozó 1—1 dollárt adtak. Mezei 
Imre 65 centet adott. Kontra Ist
ván, Boroctfky Pál, Varga József, 
Tarka Pál, Sztanko Demeter, Bo-
roczky József, Eszenyi Mihály, 
Pajtok László, Újvárosi Lajos. 
Baksa Béla, Pálóczi János. Fedor 
János, Cseszok László, Driszko 
János, Tóbiás János, Szabó 
György, Lukovszky Kálmán, Bor 
dás János, Sztana Flóra, Kranacz, 
ky Ferenc, Gazsó József, Majlát 
Mihály, Laskay Mihály, Hengs-
perger István, Pajtók Miklós és 
Valter János 50—50 centet ad
tak, Seffer Károly, Heri János, 
Török József, Minacsi'k Péter, 
Tomory Lajos, 25—25 centet ad
tak, György Tomás 15 centet 
adott. Az adományok Összege 
43 dollár % cent, a koszorú ára 

pedig 25 dollár volt, tehát az igy 
fenmaradó összeget 18 dollar és 
95 centet Tomory István a' gyer
mekek gondját viselni fogó gyám 
kezeihez juttat. 

A gyászszertartás folyamán, a 
mint fentebb emiitettük, Román 
András, az egyik kántor, megha
tó és könnyeket fakasztó búcsúz
tatót énekelt, amelyet saját ma
ga szerzett. Ez a búcsúztató olyan 
szép, hogy helyén valónak talál
juk leközölni teljes siövegében, 
a mely a következő: 

Bosszu&lló gyilkos tört az életemre, 
Golyót röpített a bánatos szivembe, 
irigyelte tőlem gyarló életemet, 
iíögy felnevelhessem árva gyermeki-

• 

Kedves kis árváim, hogyha most tud
nátok, 

Hogy örökre ittliagy hü éiles áuátok, 
Nem nyújt vigasztalást apai szavaim, 
Nem ölel fel többet reszkető karjaim. 

Verhovay egylet tiszt- és tagtársaim•, 
Tihozzátok szól inpst utolsó szavaim, 
Legyetek hü gyámja árva gyermekim* 

nek. 
Neveltessétek fel a közbeesületnek. 

Benwood, W«ftt Virginia, Sküz Mária 
Eftytet, r - ^ 

Tihozzátok szól tagtársi tisztelet, 
Az Isten áldása kisérje éltetek, 
Azért, hogy irántam íttiiByi v«#lr jót 

tesztek. 

Szeretétt jódként &bí és kedves családja, 
Kedves roltoríáiin ?s sók "jő bftí&tja, 
Az Tsteu áldása kisérje éltetek, 
Nefcés fájdalmamban sokat enyhítet

tek. 

Bgvleti tagtársak és 8ök jó barátok, 
Akik mostan gyászos koporsómnál áll

tok, 
Hullajtsatok könnyet kopor

sómra, - • 

kér
lek, 

Boesátd meg éfi nekem niadea vétkei
met, 

Hogy Hozz&d a raenybe én M feljut
hassak, 

rízent fiad, Jézussal örökre áldhassak. 

Kedves, édes anyám, ki olyan távol 
vagy, 

Ki sem sejthetted szomorú s©rsottí*t, 
.Gyermeki áldásom szálljon fel az égbe, 
És nyugodjál bele gyászos helyze

tembe. % 

Román András csodálatos szép 
; búcsúztatója valósággal megfog-
; ta a lelkeket, mert még azok is 
| sírtak, a kik nem tudtak magya
rul. Olyan nagy hatást csinált 
reájuk Román András vallásos 
szívből fakadó búcsúztató éneke. 

A minden tekintetben kifogás
talan temetést Molnár István, a 
magyar temetési vállalkozó telje
sítette, a melylyel mindenki meg
elégedését a legteljesebb mérték
ben kiérdemelte. 

Zdill Andrásné és Pollák Fe
renc ellen kedden és szerdán tar
totta az előzetes vizsgálatot Dr. 
Jones halottkém. Zdillnét első
fokú gyilkossággal fogják vádol
ni, védője Friedman József ma
gyar ügyvéd. 

ház azért rendezi ezt a mulatsá
got, hogy kifizethesse utolsó 500 
dolláros adósságát. Ebben a ne
mes törekvésében előreláthatólag 
mindenki támogatni fogja, annál 
is inkább, jnert akkor Youugs-
town mind a három magyar egy
háza adósságmentes lesz. Az a 
testvéri szeretet, a melylyel a gö-
rog-katholikus egyház a másik 
két magyar egyházzal szemben 

mindig és állandóan viselkedett, 
bizonyossá teszi, hogy a támoga
tás nem marad el, a melynek ré
vén a magyar nyelvnek és a ma
gyar szónak tesznek szolgálatot 
azok, a kik mulatságon megje
lennek. Lapunk mai számában 
közölt hirdetés részletes híradás
sal szolgál a lőulatság részleteire 
nézve. 

PÉNZT 
KÜLD 

Magyarország 
minden részébe 

A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRAK MELLETT. 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKA% 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya 

X* B. BURGEE, Mgr. 

PETŐFI GYŰLÉS 

Felkérjük a Petőfi Sándor egy 
let összes tagjait, hogy a vasár
nap délután 2 órakor a Crow-féle 
hallban kezdődő rendes havi gyű 
lésre pontosan és lehetőleg teljes 
számban jelenjenek meg . 

A tisztikar nevében 
Tomory litván, elnök. / 

II SELL BROS" 

4 20 

Megelég*,; 

dettségéért 
jótállunk 

ízléses Szövet-Választék 
Nézze meg a ruhakereskedők kirakatait és hasonlítsa össze 

az azok által kiállított divatokat és mintákat, ami finom szöve
tcinkkel és legújabb divatmintáinkkal. A Ml" RAKTÁRUNK
BÓL EGÉSZ NYUGODTAN VÁLASZTHATJA ÉPPEN AZT, 
AMIT ŐHA.IT, AMELYET ÉPPEN ÜGY KÉSZÍTÜNK, MINT 
AZT ÖN KÍVÁNJA, A SAJÁT MAGA ÁLTAL VÁLASZTOTT 
JD1VATM1NTA SZERINT. 

ÖLTÖNYÖK MÉRTÉKE UTAK 
SZABVA ÉS VAEVA 

$35 és feljebb 

Sell Bro's 
270 WEST FEDERAL STREET 

ALKALMI VÉTEL 

Hat szobás ház, furnace, gáz, 
viHany, viz, pores elől és hátul, 
igen jó karban, olcsón eladó. Ára 
csak $3,800. Cím: Frank Black, 
72:} Farnbauer Court. Telefon, 
Auioin;ilif To:!,Sí. 

Influenza 
Ellen a Legjobb Orvosságot 

Készíti a 

MEGVÁLTÓ PATIK 
VOUNSSTOWNI MAGYAR 
GcYÓGYSZERTÁI 
15 SpTii^ CoTn-mo-rvJ. 

kü.iímle$es-

^OTnorre^ul&tor 

g*TORVOSI RECEPTEK 
mérsékelt árak mellett. 

IGYON 

TIP-TOP 
ITALOKAT 

R O O T  B E E  R  
B I R C H  B E E R  
G I N G E R  A L E  

csapon vagy üvegekben 

Bell Main 155 Autó 3177 

DB. B. A. DALBBV 

a magyarság által jól ismert orvos 
visszatért a katonai szolgálatból és 
ismét átvette vtgl orvosi irodájá-

: aak TCMtlsét. • 

279 East Federal Street 

BETEGSÉGEKET 

GYÓGYKEZEL MINDENNEMŰ 

s* .}! A mai világ csodája, amely egészséget, pénzt, 
«)• időt és piunkát takarít. • Az a kémiai folyamat, ame-
& lyet a Werth Mor Laundry Tabletták idéznek elő, 
| azonnal megtisztítja a ruhát és szennyest bármily 
i piszoktól. 

Próbálja ki. Kap egy do
bozzal akármelyik grocery-* 
fen 25 centért.. Ha egyszer 
használta a Werth Mor ino-
Só tablettákat, akkor min
dig használni fogja őket. In
gyen mustra dobozzal kap
hat a 

VSK ÓM Y 

•tiíHEC l-.fúlK 

\ HEALTH 
1 LASOft 

WAKE 
HANDS 
sorts* 

fijUaOW IHraCTOKfc 
SAVI 

SOAP 
Widi Every So* 

| U'1' I •' m 

f 
s 

i 
1 «• 

Front Street 
Market Ház-ban 

Bízzék benne. Az ön füszer-
kercskedöje órusitja;-

GARANTÁL ÉRTE A 

•*;v' t, - , '  ,'T HE '  ' •  '  " •  

"WÉBTHMOR MRC.CO.i '•"* . .V ' ' ' 
SOLF MAHUFACTUR^HS OP > > 

WERTHMOR LAUNDRY TABLETSV^ 
BARBERTON, OHIO. 
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A Boldog Otthon Háttere 
l|/í-'' •' ' •' -y '• * 

Semmi sem járul annyira Hozzá otthonai) ;tk hatásához és kiüséjehez, lyiitif. 

Fali Papir 
Ezt látrja reggel, délben és este, az év minden napján. Ez képezi hátterét az egész csa-

lálii életnek. Saját magának és családjának tartozik avval, hogy csinos és derűs papírral 
fÉpirozza otthonát. 

Most az ideje, hogy papirozzoú. A mi raktárunk csupa ioj és tetszetős papírokból áll. 
Ajánljuk, hogy jókor válasszon, amikor még minden mintából van. A szükséglet nagy, as 
áru kevés. 

Ha szüksége van festék vagy varnisra, forduljin hozzánk, nálunk mindent megtalál. 
A Davos gyártmányú festékek, vamisok, szijatít #s festő szükréglstek eigyedáru-

iltói. ~ 

•Házfestés és Díszmunka-

The Mc Ternan Co. Inc. 
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IS. H. PAGET, üzletvezető. 

A HÍDON TUT 

609 MARKET STREET. Mindkét telefon. 

SZENT GYÖRGY NAPI BÁT m» 4 

A magyar görög-katholikus egy-
hú mulatsága a Kossuth Körben 

lesz. 

A Szent Györgyről elnevezett 
magyar görög-katholikus egyház 
e hó 26-áu, azaz hétfőn este 7 órai 
kezdettel nagyszabású táneumlat 
ságot rendez a Kossuth Körben. 

A rendezőség, élén Druga Já
nossal, mindent elkövet a siker 
érdekében és ha a jelek nem csal 
nak, akkor hétfőn este zsúfolásig 
megtelik a nagyterem. Az egy-

Miéit be(eg, ha lehet magán segiteni! 
< • ' 

i; Mi a legjobb, legbiztosabb és legmegbízhatóbb gyógyítási módot ajánljuk önnek, 
i: Százak kerestek fel fájdalmakkal és szaggatásokkal, melyek éveken át kinozták 
ü őket és ma egészségesek, vidámak# Jöjjön el ma és mi bebizonyítjuk ezt önnek a 

Röntgen-sugár felvételek által. II- 11A III II ATIlIftin 
Bármily betegségben szenved, forduljon QH, | Ay L H« uTRAND 

hozzánk teljes bizalommal es mi becsülettel BOM FIFTH FLOOR, DOLLAR BANK BUILDING 
]j helyt állunk magunkért önnel szemben. office: Auto, em, Beii ism. 


