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Magyarok autó
balesete. 

Három magyar fiatalember kifor
dult az automobilból. 

• KOLOZSI CSALÁD GYÁSZA 

A család legidősebb gyermeke, a 
19 éves Kolozsi József Ferenc, 

tüdőgyuladásban meghalt. 

Híradással voltunk már arról, 
hogy Tllés János honfitársunk az 
óhazába utazik. Illés csak szom
baton indul a new yorki kikötő
ből, de már kedden elbúcsúzott 
youngstowni barátaitól, mert 
előbb még New Jersey államban 
lakó barátait és útitársait akarta 
felkeresni. 

Kedden délután tehát Tlllés el-
bucsuzott barátaitól és felült Mar
tin Greenfield grocerys automo
biljára, a melyben még Séra Gá
bor és Tóth József foglaltak he
lyet. Alig haladt azonban az 
auto vagy száz lépést, egy hirte
len kanyarulatnál felborult és 
Greefield kivételével mindhárman 
kifordultak a kocsiból. 

Tóth Józsefnek nem történt 
semmi baja, Séra Gábor ellenben 
elég súlyosan megsérült a jobb ke 
ze fején, de ezenkívül megütöt
te a lábát is. Illésnek összevissza 
szakadt a ruhája és az arcán is 
zuzódásokat kapott. Szerencsére 
egyik sérülés sem komoly termé
szetű és igy Illés, miután átöltöz
ködött, kiment az állomáshoz és 
a barátaitól vett szívélyes bucsn 
kapcsán a vonatra ült. 

Hirek a ref. egyház 

A SZENT ISTVÁN TEMPLOM 
KÖRÉBŐL. 

Keresztelésélc. 1. János Ede, 
Snekszer János és Kovács Anna 
fia, szül. jul. 26-án. Ker. aug. 
8. Keresztsz.: Ilensperger József 
és Takács Mária. 2. Juliánná 
Jurkó János és Korinkó Mám 
leánya. Szül. jul. 26. Ker. aug. 
8. Keresztsz.: Dudás Imre és 
Ótmann Erzsébet. 

Ünnepek. Két szép és lélek;-
remelő iinnep előtt állunk. A a 
egyik lesz a jövő vasárnap, ami
kor ünnepelni fogjuk Xagyboldog 
Asszony napját, illetve annak az 
emlékét, amikor az Ur Jézus édes 
anyja.^a Fájdalmas Sziiz mennybe 
vitetett, hogy ott megossza Fiá
val az örök dicsőséget. A szent 
misék rendes időben lesznek. A 
kik áldozni óhajtanak, illetve já
rulni szeretnének az Urasztalhoz, 
jöjjenek gyónni szombaton este 7-
kor. — A másik ünnep pedig, és 
pedig igen magasztos ünnep, lesz 
a jövő vasárnaphoz egy hétre, az
az aug. hó 22-én. Ekkor tartja 
ugyanis. a Szt. István templom 
búcsúját, melyre minder: bizonv-
nyal nemcsak a helybeli, de a kör. 
nyéki magyarság is m^g fog je
lenni. 

A mi orgonánk. A mozgalom 
egészen komoly alakot kezd öl
teni, melyet B. Tóth József és 
Franczovszky Dániel indítottak 
meg egy díszes orgona megszerzé
sére a Szt. István templomba. K 
heten is a következő adományok 
jöt'tek be e célra: Haluska Jó-
zsefné $3, Bégányi Zsigmond $5, 
és Papp György $5. A nyári mu
latság is, melyet a Steeltonon él3 
róm. kath. magyarság rendez aug. 
22-én a Szt. István-bucsu napján, 
a Play Groundon, a Cernegie gyár 
mellett, sok jót igér és az érdek
lődés egyre nagyobb hullámokat 
ver fel. A vérmesek abban re-
nüénykednek, hogy ez a mulatság 
vagy mondjuk kirándulás, .1=1000-
ral fogja megduzzasztani az or 
gonaalapot, a higgadtak azonban 
azt mondják, hogy ők meg lesz
nek elégedve $500-ral is. Majd 
Megválik, hogy kinek lesz igaza: 
a vérmeseknek-e vagy a higgad
taknak. Reméljük, de necsak re
méljük, hanem dolgozzunk azon 
és rajta legyünk, hogy a vérme
seknek legyen igazuk. Gyeriink-
mindnyájan erre a mulatságra, 
melyet a Steeltonon lakó róm. 
kath. magyarság tart aug. 22-én. 
vasárnap délután 2-kor a PIÍIV 

Groundon az orgona alapra, hadd 
lássuk, ki fog győzni, a vérmesek-
e, kik $1000 tiszta jövedelemről 
beszélnek, vagy pedig a higgad
tak, kik örülni fognak $500-nak 

\ 
• Hí. •• 

Sulvos megpróbáltatás és mély 
séges gyász érte a Steeltonon la
kó és a magyarság körében álta
lánosan ismert Kolozsi József csa
ládját, mert a család szemefénye, 
a 19.éves Kolozsi József Ferenc 
három ftapi szenvedés után tüdő
gyuladásban meghalt. 

A megboldogult itt született 
Youngstownban. Édes apja, Ko
lozsi József a Zemplén megyei 
Erdőbényére való, édes anyja, 
született Henczel Mária pedig a 
Zemplén megyei Sárospatakra 
való. A szülőkön kivül öt test
vére: Annuska, Tlonka. Etelka, 
Béla és Magduska siratják. A 
rokonok közül a következők gyá
szolják: Özvegy Henczel Jánosné 
liagyanyja, özvegy Kvíz Kálmán-
né nagynénje, Bram Józséf nagy
bátyja, youngstowni lakosok, 
Dankó Jánosné nagynénje, Du-
quesne, Pa., Németh Lajos unoka
testvére Youngstownból, Mátyá-
sy József bérmakeresztapja 
Youngstownból, Bálint József ke-
resztapja Erdőbényén és az 
ugyanott lakó két nagybátyja, 
Kolozsi István és Koloz.si Imre. 

A megható gyászszertartást 
Várlaky Sándor római katholikus 
plébános végezte fi 702 Steel street 
alatti gyászházból, a honnan a 
rengeteg, nagyszámú gyászoló 
közönség a Wilson avenuei temp
lomba vonult. A halottat a Kál
vária temetőben, helyezték öröl: 
nyugalomra. 

Koporsó vivők voltak: Durda 
István, Kuczkó István, Balogh 
István, Molnár István, Pak Li-
jos, Bram Margit, Tóth Erzsike, 
Durda Margit, Németh Juliska* 
Pintér Mariska, Kohut Margit 
és Madacsi Etelka. A temérdek 
szép koszorút és virágot: Szesze 
Mariska, Sándor Erzsike, Benis 
Margitka és Poznár Julia vitték. 

A megboldogult szülei: Kolozsi 
József és neje hálás köszönetet 
mondanak mindazoknak, a kik 
a.•temetésen résztvettek, különö
sen pedig azon leányoknak és 
fiuknak, akik a koporsót és a vi
rágokat vitték és a kik koszorút 
adtak és pedig névszerint a kö
vetkezők. Henczel Jánosné, nagy
anyja, egy szép keresztet, Kviz 
Kálmánné egy szép koszorút, 
Bram József egy szép koszorút, 
Török József szép koszorút, Mé
száros Bertalan, Tóth Erzsike, 
Molnár Tstván és Magdics Béla 
egy-egy koszorút. Tóth István 
automobillal segítette a gyászné
pet vinni, Balogh Mihály és Ke-
nyisley Gyula egy-egy szép csok
rot adtak. Köszönet illeti az Ohio 
Worksban dolgozó munkástársait 
is, a kik igen szép koszorút, küld
tek. 

A megboldogult Kolozsy F. Jó
zsef bucsut vesz valamennyi ro
konától, jó barátjától és munka
társától. Isten veletek! 

Lelkész:  Geron' lny László.  Ma 
honing Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 - Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a leikész 6. 

Aug. 15-én tartjuk az istentisz
telet keretében a konfirmációi 
vizsgát. Jelenjenek meg a hivek 
minél nagyobb számmal. Ez al
kalommal a vizsga miatt csak kö
nyörgést tartunk. 

Aug. 22-én uj kenyéri hálaál
dozatra az ur szent asztala meg-
terittetik. Ez alkalommal fog
nak először áldozni a most kon
firmáló gyermekek is. 

Temetés. Aug. 5-én temettetett 
Nyári Gáborné, szül. Antal Tío^'i-
lia 40 éves korában. Rák beteg
ség vitte el e fűidről eme Vesz
prém megye Tök községben szüle
tett asszonyatyánkfiát. 

REF. FÉRFI 
EGYLET GYŰLÉSE 

A tisztikar nevében felkérem 
a református férfi egylet tag
jait, hogy a vasárnap délután az 
egyház gyiiléstermében megtar 
tandó gyűlésre okvetlenül és mi
nél nagyobb számban jelenjenek 
meg, mert azon fontos ügyek ke 
riilnek majd tárgyalásra 

Sebők Gábor, elnök. 

lovánt. Ez a két őrmester jei-?n-
leg ismeretlen helyen tartózkodik. 
Egy másik vád szerint Andó Mi
hály csabai építőmestert szintén 
meg akarta fojtani ez a két őrmes
ter, de az erős emberrel nem bír
tak. Sternschus Andót, aki pa
naszra ment hozzá, a betegszoba 
ban állítólag őrizet alá helyezte, 
ahol állítása szerint kétizben mér
gezett fekete kávéval akarták meg 
itatni. A Sternschus elleni bűn
ügyben Fojtik György kétegyhá-
zai és Kiss János zsadányi fold 
míveseket letartóztatták és be 
szállították a gyulai iigészség fog 
házába. Fojtik és Kiss azt vnl. 
lották, hogy Csabán, ahol nem
zetőrök voltak, 1918 november 
7-én Sternschus felbujtásúra 
agyonlőtték Budai János 46. gya 
logezredbeli őrmestert és ezért a 
főtörzsorvos - városparancsnoktól 
száz-száz korona jutalmat kap* J<?. 
Fojtik a mult lió 19-én Budapest
re ment és itt Sternschus állító 
lag 40.000 korona hallgatási dijat 
fizetett neki. Ebből a pénzből 
31,000 koronát megtaláltak Foj-
tiknál, a többiért disznót vásáí«-ií. 
A városban ez az esemény annál 
nagyobb feltűnést keltett, mert 
Ilazai-Sternsehus egyike volt a 
legnépszerűbb és legtiszteltebb 
polgároknak. Igen sok jótékony 
cselekedete volt, vallási célokra 
sokat áldozott, kápolnákat épít
tetett s a legutóbbi képviselővá 
lasztáson kisgazdapárti program
mal fellépett. 

ALTATÓPOROS ÁPOLÓNŐ lllíllliillilíilliillilllllíl 

Budapestről jelentik: Pétfcrfy 
Domokosné báróné, egy kúriai bí
ró özvegye betegen fekszik Abo-
nyi-utca 31. számú házban levő 
lakásán. Egy reggel bement hoz
zá ápolónője, Kaszárda Ilona és 
azt jelentette, hogy betörők j.'T 
tak a lakásban, mert a konyha
ajtó mellett egy-szuronyt talált 
A fejét is zsibbadtnak érzi, bizo
nyára valami altatószerrel kábí
tották el. A bárónő is erős ká
bultságot érzett. Körülnéztek a 
lakásban és csakhamar mega la
pították, hogy a fehérnemüs szek
rényből 40,000 korona értékű fe
hérnemű hiányzik. A báróné le
jelentést tett a főkapitányságon, 
ahonnan detektiveket küldtek ki. 
akik rögtön gyanúsnak találták 
az egész történetet. Vallatóra 
fogták az ápolónőt, aki be is is
merte, hogy a lopást Juries Ju
lia ápolónővel együtt ő követ.ío 
el. Este nagyobb adag altutó 
szert adott be úrnőjének és igv 
az éjszaka folyamán zavratalar.nl 

dolgozhattak. A ruhanemű egy 
részét meg is találták a lakásban 
elrejtve, másik részét pedig Ju
ries Julia újpesti lakásán. A két 
tolvajnőt letartóztatták. 

Pénzküldés 
a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYEK 

a leggyorsabb és a társaságok által 
bott áron. 

ÚTLEVELEK 

és az u'azáshőz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLFÖLDI OSZTALYA 

Wick Building, cor. Phelps and Federal Streets 
Youngstown, Ohio 

Hazai hirek. 

ELÁRULTA A FÉRJÉT 

AZ ÉLETMENTŐ HALÁLA 

GYILKOSSÁGGAL VÁDOLT 
TÖRZSORVOS 

FŐ-

A csabai volt városparancsnok 
állitclag százezreket lopott és a 

vádlót megölette 

FESTÉK KIVITEL 

Az Egyesült Államok bel- és 
külföldi kereskedelmi kamrája 
jelenti, hogy 1919. évben 17,084,-
435 dollár értékű festőanyagot 
szállítottak külföldre. A szállí
tott mennyiség legnagyobb részét 
Japán kapta 3,196,550 dollár ér
tékben, a második helyen pedig 
Canada áll, ahová 2,143,097 dol
lár értékű festőanyagot szállítot
tak. 

Megírtuk, hogy a minap Buda
pesten a Pannónia-szállóban levő 
lakásán ' ^tartóztatták Ilazai-
Sternschus János főtörzsorvosl 
többrendbeli gyilkosság gyanujk 
miatt. Az ügyről most Békéscsa
báról a következőket jelentik: 

A békéscsabai államrendőrség 
dr. Hazai-Sternschus János fo 
törzsorvost átkísértette Gyu^ra 
az ügyészség fogházába Az el
lene emelt vádak két csoportra 
oszlanak. Az egyik csoport azo
kat a vádpontokat foglalja ma
gában, amelyekben különböző 
kincstári dolgok eltulajdonításá
val, nagyösstzegü pénzek elsik-
kasztásával gyanúsítják. Ehhei: 
az ügyben gyanú alatt van Lip-
ták-Galló Pál, a csabai kórházak 
milliomossá lett élelmezője is, 
amiből azt következtetik, hogy az 
egész háború alatt elkövetett kór
házi visszaélésekre is kiterjed a 
vizsgálat. A vádak szerint Stern
schus mint csabai városparancs
nok a forradalom kitörése után. 
ökrökkel, lovakkal manipulált és 
állítólag több százezer korona tűnt 
el a kezén. 

A vádak in&sfk része gyilkos 
ságra való felbujtásra vonatko
zik. 1918-ban névtelen levélben 
feljelentették Sternschust, hogy 
egészséges embereket tart a kór
házban. Sternschus állítólag rá
jött arra, hogy a névtelen feije 
lentést Siklován György sejtányi 
illetőségű, 101-ik gyalogezredbeli 
katona adta be ,aki később a cs<v 
bai kórházba került s ott egy nap 
a betegszobában felakasztva ta
lálták. Azt a vádat emelik Stern
schus ellen, hogy utasítást adott 
Revicska és Laczkó nevű őrmes
tereknek, hogy fojtsák meg Sik-

BudapestrŐl jelentik: Klíma 
Gusztáv 19 éves egyetemi hall
gató, aki családja nyomorúságos 
helyzete miatt egyetemi tanulmá
nyait nem folytathatta tovább, 
hanem hogy kenyeret kereshes-. 
sen, a Magyar Folyam- és Ten 
gerhajózási Részvénytársaság szol 
gálatába állott, tragikus eset ál
dozatává lett. Klima a Trou-
bridge angol admirális személyé
nek fentartott Zsófia hajón telje
sített szolgálatot és a gőzösről a 
napokban egyik bajtársa véletle
nül a Dunába zuhant. A kitűnő 
úszó Klima bajtársa után ugrott, 
hogy kimenthesse a hullámokból, 
de ruhája ugrás közben az arcára 
borult és az úszásban annyira aka 
dálvozta, hogy a fiatalember pár 
perccel később elmerült. A tra
gikus véget ért életmentő halála 
a Zsófia hajón mély részvétet El
tett és az elhunyt családjának fel 
segélyezésére Üroubridge admirá
lis a hajózási vállalattal együtt 
gyűjtést rendezett. 

Budapestről jelentik, hogy 
Nagy Sándor 28 éves <:aücssegéd 
összevetett a feleségével és meg
verte. Az asszony haragjában 
feljelentette a férjét és elmondot
ta, hogy a kommün alatt század
parancsnok volt. Az ezredesnek sl 
lopta a bundáját és hogy a kato
naságnál nyolc évi börtönre volt 
ítélve, de a büntetést nem töltötte 
ki és megszökött. A rendőrség a 
feljelentés alapján Nagv Sándort 
elfogta és átkísérte a katonai ha
tósághoz. 
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OLÁH KEGYETLENSÉGEK 
SÓBAN. 

BRASi 

Brassóból jelentik, hogy az ot
tani Fehér kaszárnyában ismét 
találtak negyvenöt befalazott né
met tisztet. A német tisztek több 
mint. másfélévé voltak a pincébe 
bezárva és most a hullákról meg
állapították, éhség következtében 
pusztultak el. A pince rémes le
letét Szabó Jenő magyar főhad
nagy fedezte fel, aki több ember
rel betört a pincébe. A felfedező
ket elfogták és valamennyit ki
végezték. A svájci vöröskeresz
tes misszió értesült a dologról és 
azonnal leutazott Brassóba, hogy 
az ügyet megvizsgálja. 

«-•  

(óhazái ügyeket— j 
pontosan és tttakszerüen vég/ck és az okiratok jogérvényes kiállítása 

után a konzulátus által hitelesíttetem. 

Youngstown és környéke 
magyarságát egyben arról is értesitem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részére, a kik a háború ki
törése előtt magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi és vallási kü
lönbség nélkül. A magyarországi tótok, szerbek és románok is kaphat
nak tőlem útlevelet. Pontos cim: 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO 
ROOM 6. 

Automatic teleion: 78762 Bell telefon: 431 

A pénznek a bankban a hely«, | ezért minden embfr jól teszi, "ha 
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végett, melynek 
tőbb mint 40 éves múltjához és megbízhatóságához kétség nem fér. 

Ha van már betétje más bankban, az nem jelenti azt, hogy miért 
ne helyezze el legközelebbi betétjét a mi bankunkban, és akkor fog 
meggyőződni a mi kiszolgálásunkról. Pénzbetétek után 4% kamatot fize
tünk. 

Pénzküldemények a világ minden részébe a napi legolcsóbb árfolyam 
szerint gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják U. . 

THE COMMERCIAL NATIONAL BANK 
1 21 W. Federal St, 

i A 0 
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Youngstown, O. J 

' ANCHOR LINE 
• 5. 5. CALABRIA 

AUGUSZTUS 17 ÉN INDUL 

HAMBURGBA és DANZIGfeA 
A 3-ik osztályú jegy ára: 

HAMBURGBA .. $120.00 
DANZIGBA $135.00 

és $5 hadiadó 
Keresse fel helyi ügynökeinket és kérdezősködjön 

JO FESTEK 
mindig olcsóbb, mint az olcsó festék. 

és szebb. 
Tartósabb 

Mi évek óta csakis jó festéket árusítunk. 

The Youngstown Glass & Paint Co. 
140 EAST FEDERAL STREET 

Automatikus 6224 Bell Main 112Q 

& 

A ltelii első 
esztendeje a legfontosabb. 

Fejlődése attól függ, hogy milyen élelmet 
kap az első 12 hónapban. Hogy erős cson
tokat és izmos végtagokat fejleszszen, az 
élelemnek táplálónak és Ízletesnek kell 
lennie és ugyanakkor könnyen és teljesen 
megemészthetőnek. Ha nem tudja bébi
jét szoptatni 

"73ont&n!f 

EAGLE BRAND 
(CONUEXSED MILK) 

legyen az első gondolata. Több mint hat
van éven át az anyák ebben biztak meg. 
Eagle Brand melegen van ajánlva és ren
delve orvosok által, mert tiszta, egészsé
ges, könnyen elkészíthető és gyorsan meg
emészthető. 
EAGLE BRAND a LEGJOBB asztali és háztar
tási használatra — használja minden konyha
recepthez és minden célra, melyre tej és cukor 
kell. Próbálja rizskása puddinghoz tej és cu
kor helyett. 
Hogy bébijét erőben és egészségben megtart
hassa küldje be még ma alanti szelvényt és meg
kapja ingyen a Baby Book cimü füzetünket és 
táplálási utasításunkat magyar nyelven. 

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK. 

Alapítva 1857-benu 

V*ffja kl e*t a uelvfnyt. Jesrye*«!# «*** netyik 
könyvecskét akarju éa adja poctlra MÉlí MA. 

Mrs 
Street 
Baby Welfare Bock 

City 
State 

Recipe Book 

imiimiimmmiimmmmnnmmmmmi 

Pártolja Hirdetőinket! 

HASZNÁLT MOTOR-BICIKLI* 

A legalkalmasabb a munkába járni. Minden 
$75 és feljebb. Könnyű fizetési feltételek 

H k ' 4 r-
JAMES H. BERNARD COMPANY /V-J i/J 

662-664 Wilson Avenue Youngstown, Ohio 

A legnagyobb motorbicikli Iterfe&edfifc Pittsburgh ét QUvtUail 
között 

* 

<5*1 

) '  
} , 

y " *• < '1 ,? <f * > í » i y * ' 1'' ^ *' ' 1 f •> - ' « *» 


