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HIREK YOUNGSTOWN ES KORNYEKEROL 
3BE 

KIS BÉLA HALÁLA 

A közismert és népszerű öreg 
amerikást csütörtökön helyezték 

örök nyugalomra 

Az egész város magyarsága bi 
zonyára mély megilletődéssel vesz 
tudomása arról, hogy Kiss Béla, 
a régi amerikás magyar, a közis
mert és népszerű ember, immár 
nincs az élők sorában. 

Hétfőn délután végzett vele a 
gyilkos kór, a mely heteken keresz 
tül sorvasztotta a nemrég még 
életerős embert, a kinek korai ha
lála mélységes gyászba és fájdal
mas szomorúságba döntötte kiter
jedt családját és rokonságát. 

Kiss Béla a Szabolcs megyei 
Kisvárdán született 47 évvel ez
előtt. Huszonhárom év előtt nő
sült meg otthon hűséges nejével: 
Ruboczky Amáliával. Házassá
gukat hat gyermekkel áldotta me:? 
az ég, a kik névszerint a követ
kezők : Béla, Irén, Pál, Anna, Já
nos és Sándor. Tizenkilenc év 
előtt került ide á Kiss család | 

radsá<;os munkának azonban nem 
volt eredménye és ugst a rendőr 
ség, mint a tűzoltóság emberei 
a késő esti órákban visszamentele 
A kutya tovább is ott ugatott * * 
már késő éjszakára járt az 
a mikor elhallgatott. 

A rejtélyes kutyaugatásokat 
még ma is sokan találgatják, 
azonban minden eredmény nélki':1 

Tudósítónk kipuhatolta, hogy 
volt eredménye és ugy i: rendőr 
rézindzsek volt a gödörben és e/.t 
a kutya kiszagolta! 

A REP. EGYLET GYŰLÉSE 

Folyó hó 15-én tartotta ft refor
mátus férfi bs. egylet rendes 
havi gyűlését. 
Augusztus havi bevétel $46.50 
Julius havi áthozat 1884.') I 

GYÁSZJELENTÉS 
A Youngstowni Szent István 

római és görög-katholikus férfi 
és női betegsegélyző egylet meg
szomorodott sziwel és fájó rész
véttel hozza tudomásul az ösz 
szes tagtársaknak, hogy egyik 
nagynevű alapító tagja: 

K I S S  B É L A  
• h6 16-án hosszabb szenvedés 
után az Urban elhunyt A meg-
vigasztalás' Istene hozzon irt és 
gyógyulást a sajgó szivix hozzá
tartozóknak és rokonoknak, a 
megboldogult lelke pedig talál
jon megenyhülátt a Mindenek 
Uránál. 

Emléke örökké fog élni kó-
zöttiink. Legyen álma csendes. 

BALASKÓ GYÖRGY, 
a Szent István egylet elnöke. 

YOUNGSTOWN 
T R U N K  M F G .  O O .  

GYÁRA: GIRARD, O 

NAGY BŐRÖND-GYÁR ÜZLETET 
NYIT A FEDERAL STREETEN 

Auguszttts havi össses be
vétel $1931.41 

Ef>ből kiadatott két be
tegsegély: Juhász pal-
czia tagtársnak 35 napi 
betegsegély $ 30.00 

Youngstownba, a hol a megboldo-i Balog József tagtársnnk-
gfult azóta a Sharon Steel Hoop | nak 19 napi betegse-
Company szolgálatában állott és 
mint bósz értékes munkát végzett. 
Feljebbvalói épen ugy becsülték, 
mint munkástársai, a kik Kiss Bé
lában a megértő és felebarátját 
szerető embert taiiuták megis
merni. 

Alapító tagja volt a Szent lat
tan római katholikus egyháznál* 
és a Szent Tstván római és görög

-katholikus férfi és női bs egylet
nek. Családján kívül nővére: Bi-
1*6 Józsefné, született Kiss Teré
zia gyászolja, de a mélységes szo
morúságban osztozik a család na
gyon sok jóbarátja és ismerőse is. 

A megboldogultat a 1320 Shehv 
street alatti lakásán ravataloz
ták fel és kedd reggeltől csütör
tök reggelig valósággal zarándo
koltak a koporsóhoz a jóbarátok 
és isperősök, hogy egy..utolsó piW 
lantást vethessenek Kiss Bélára. 
A megható és megindító gyászszer 
tartást Várlaky Sándor római 
Iffitholikus plébános végezte a Szc. 
'István róm. kath. templomból, a 
honnan a Calvary temetőbe kisér
ték ki örök nyugalomra A min
den tekintetben kifogástalan te
metést Molnár Mihály magyar te
metésrendező végezte. 

gély 16.2i 

Augusztus havi kiadás $ 46.25 
Augusztus havi marad

vány $1885.16 
Fiiggesztetett egyletünkből hat 

tag, három havi hátralék miatt 
és pedig ifj. György Tamás, 
György Sámuel, Kiss Ferenc, Me
zei János, Kovács Péter és Ka
rászi Károly. 

Ezen felfüggesztett tagtest.vé
reinket felkérjük, hogy a jövő köz 
gyűlésen jelenjenek meg és hát
ralékaikat fizessék meg, mert más
különben az alapszabályok értel
mében 4 havi hátralék miatt kény. 
telenek leszünk neveiket törülni 
az egylet kebeléből. 

Szabó P. István, titkár. 

nlra.  Síznnii fását kérészi  i i l  Inula 
a halál, a melyről otthoni hozzá
tartozói bizonyára mélységes meg
döbbenéssel fognak értesülni. 

EGYHÁZI ÜNNEP 

Már évek óta szüksége ^olt 
Youngstown lakosságának egy'úgy
nevezett bőrönd - üzletre, amelyben 
uti táskákat, kofferekét és bőrárut 
vásárolhatott. 

Az utóbbi időben annyira szüksé
gessé vált ez a szóbanforgó üzlet, 
hogy a Youngstown Trunk Manu
facturing Company elhat&rozfb, 
hogy a jövő héten ilyen üzletet fog 
nyitni a 338 East Federal Streeten 
és ezáltal alkalmat ad YoungstovfD 
város lakosságának arra, hogy min
denféle koffert, bőröndöt, kézi tás
kát, bőr-árut és hasonló dolgokat 
szerzhet be, a melyeket eddig csak 
nagy városokban árusítottak. 

Ennek a szóbanforgó cégnek nagv 
gyára van Girardban, O., a melyet 
csatolt ábrán láthatunk. Amerika 
kereskedői közül százan és százan 
használják a "Youngstown" jelzé
sű koffereket és uti felszereléseket. 
Gyáirosai lévén a szóbanforgó áruk
nak, abban a kellemes helyzetben 
vagyunk, hogy ezen portékákat 
majdnem féláron adhatjuk el, tehát 
sokkal olcsóbban, mint a hogy azt 
más kereskedők árusítják. 

Helyben és a környéken nagy ér
deklődéssel várják uj üzletünk mi
előbbi megnyitását, a melynek pon
tos idejéről a következő héten fog
juk lapunk olvasóit értesíteni. 

Szent Antal képének felszente
lése a görög-katholikus egyház

ban 

IFJAN • HALÁLBA 

A kinek senki sem borul a kopor
sójára 

MIÉRT UGATOTT A KUTYA? 

Nagy izgalom a Sámuel street 
környékén. Minden jó, ha a vége 

jó 

A napokban a Sámuel street 
közelében (íevő Gibson-fett e régij 
telken nagy izgalom támadt az 
ott lakó emberek között. Egy ha
talmas Shepherd kutya a szóban
forgó környéken levő mélyedés 
körül szaladgált és éktelen uga
tásával felverte a környék csend
jét, 

Mind többen és többen állták 
körül az emiitett mélyedést, a 
melyből nemrégen köveket szed
tek ki és figyelték, hogy mit csi
nál a kutya? A vonító jószág 
vagy húszszor körülszaladta az 
üres területet, azután a mélyedés 
fenekére szaladt, onnan pedig 
vissza a szire, közben-közben ke
servesen vonitva egyet-egyet. 

A nézők közül valaki értesítet
te a rendőrséget és a tűzoltóságot, 
a mely azon hiszemben, hogy a 
mélyedésben valakinek a hullája 
van elásva, hosszú horgokkal 
kezdte kkutatni. A nehéz és fá-

Beszterce-Naszód megyéből szár 
mázott ide jó néhány év előtt Ka-
rátsonyi Simon, egy törekvő, szor! mi téren kifejtett ritka jótékony 

Az elmúlt vasárnap, e hó 15-én 
bensőséges és megható ünnep volt 
a Szent György magyar görö£-
katholikus templomban, a mely 
megtelt ájtatos hivőkkel. 

Nagyboldogasszony napjának 
ünnepét ülte az egyház és Suba 
Ernő lelkész magas szárnyalású, 
sziveket megindító beszedet mon
dott a nap jelentőségéről. Magyar 
ország sorsának jobbrafordulásá
ért imádkozva. 

A mise befejeztével szentelte ÍM 
Suba Ernő plébános a Hriczu Já
nos és családja áital ajándékozott 
diszes kivitelű és pompás festésű 
Szent, Antal képet, a mely való
sággal dísze lesz a szép kis temp
lomnak.. Hriczuék, a kik igazán 
áldozatkész és buzgó hivei a temp 
lomnak, ezzel az, értékes ajándék 

Hirek a ref. egyház 
Lelkész: Geren-lay 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 lelkészi. 

KERESZTELÉSEK 

'-^%al ismét bebizonyították, hogy 
szeretettel és meggyőződéssel ra
gaszkodnak hitükhöz, a melyért 
a múltban is annyi szivos áldoza
tot hoztak. Á Hriczu családot 
ugy az egyházi, mint a társadal-

galmas fiatal ember, a ki egy esz 
tendeig Ilámory Gusiriáv east 
youngstowni irodájában is dolgo
zott. 

A rokonszenves embernek sem 
volt Amerikában semmiféle ro
kona és igy a jó barátok és ism* 
-rősök körében töltötte életét, a 
mely azonban sok keserűséget 
okozott neki, mert tüdőbajos vol: 
és e miatt nem tudott sokáig egy 
helyen dolgozni. A betegsége gá
tolta meg őt ebben. Néhány hó 
nap előtt Los Angeles és San 
Franciscóban, Cal., keresett me
nedéket a pusztító kór ollen és 
mikor jobban érezte magát, vissza
jött Youngstownba, a honnan a 
megfelelő foglalkozás híján Det
roitba, Mich., utazott, a hol a 
Bolla Testvérek bankcég szolgá
latába állott. 

Itt érte utói a végzet a jobb 
sorsra érdemes embert, a ki egy 
napon hirtelen rosszul lett és véri 
hányt. Azóta állapota napról-
napra rosszabb lett, mig végre a 
napokban megváltotta őt szenve
déseitől a halál. Detroitban te
mették el őszinte részvét mellett. 

Váratlanul gyors halála annál 
is inkább meghatotta barátait, 
mert Karátsonyi nemrégiben le
velet kapott nővérétől, a ki haza 
hivta és ő nagyban készülődött az 

ságukért csak elismerés és dicsé
ret illeti. A fenszentelés alkal
mából a hivek igen tekintélyes 
offerát adtak, a melynek összege 
majdnem másfél száz dollárt tesz. 

CSALÁDI ÖRÖM 

Egyik törekvő és közismert 
honfitársunk: Rendes Bertalan ne 
hány nap előtt az apák sorába lé
pett. A felesége, született Ibos 
Trénke, megajándékozta egy szé
lien fejlett fiúval, akit Albert 
névre kereszteltek. Nagy az öröm 
a boldog szülők házánál, a kik alig 
győzik fogadni a sok gratulációt, 
de nagy a boldogság a nagyszü
lők otthonában is. A nagyapa, 
Ibos Tstván, a clevelandi magyar
ság egyik legrégibb derék harcosa, 
a ki sokat fáradozott a közügyek 
ben és igy érthető, hogy nagyszá
mú barátai és ismerősei elhalmoz
ták őt is a legjobb kívánságok 
kai... 

Augusztus 15-én kereszteltet 
tek: Piroska Erzsébet névre Kai 
mányi István és neje Érsek Juli 
ánna leánya. Ker. sz.: Molnár Fe 
renc és neje, Deák Erzsébet. 

2. Irén Mária névre Luterán 
András és neje, Kopcsó Julianna 
leánya. K. sz.; Luter&n János é* 
Tóth Tstvánné. 

3. Irén névre Ifráezkő András és 
neje, Palyó Anna leána. K. sz.: 
Maczkó András és ne|e, Nikita 
Borbála . 

4. Albert és Lájos névre Tóth 
Sándor és neje, Luterán Julia fia. 
K. sz.: Balogh Laj<#| és neje Bá
nyai Zsuzsanna, f, í > 

5. Miklós névre Szabó György 
és neje, Székely Erzsébet. K. ss.: 
Simon Mihály és neje, Szakács 
E'rzsébet. 

ÁLDOZÁS 

Ahogy máh hirdettetett is, az 
Urnák szent asztala uj kenyéri 
hálaáldozatra meg lesz terítve e 
hó 22-én. Járuljanak a hívek mi
nél nagyobb számmal a szent íü-
dozasra. A most megkonfirmált 
gyermekek ez alkalommal fog
nak először áldozni. Felhívom a 
hivek figyelmét arra is, hogy ke
gyes adományaikat ne sajnálják 
s adakozzanak az Ur asztalára . 

VIZSGA 

Az iskolás gyermekek vizsgája 
e hó 29-én, vasárnap tartatik meg. 
A jövő számbön bővebben emléke, 
zünk meg erről is. 

A WARRENI BS. 
JEGYLET GYŰLÉSE 

Az egylet testületileg csatlakozott 
az A. M. Szövetséghez 

ESKÜV<|-

Aug. 14-én esküdtek egymásnak 
örök hűséget Király János canto-
ni lakos és Ur Mária. Oirardról. 
Tanuk voltak: Kerekes Mózes és 
Berecz György. 

* s 

•HAZAI ÜGYEKET-
pontosan is izakszerüen végzek és az okiratok jogérvényes kiállítása 

után a konzulátus által hitelesittetem. 

Young'stown 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 
BOOM 6. 

Automatic telefon: 78762 Ball telefon: 431 

* SZÍVES ADOMÁNY 
Meg]a József 445 Salt Spring 

roadi lakos 2 dollárt adományo
zott a szibériai magyar foglyom 
javára. Az összeget Mihók Sán
dor utján a Nagybizottság pénz-
tárnoká'hoz juttatta. A szibériai 
foglyok részére lapunk vagy a 
NVrybizőttság bármely tagja szí
vesen fogad el  adományt.  

TEMETESEK 

1. Nileson temettetett aug. 12-
én Palkó Gvuláné, szül Téglás 
Lídia, 28 éves korában. Rosszul 
sikerült operáció ölte meg ifjú 
társnőnket a warreni kórházban 

2, Balog Menyhért.és neje Tóth 
Ilona fiacskját Zoltánt egy és fél 
éves korában ragadta el a tüdtf-
gynladás. Temettetett aug. 13-án. 
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KONFIR 

• Augusztus 15-én konfirmáltak 
a : következő gyermekek: Küllős 
Margit, Szabó Eszter, Barta Ró
za. Pogány Etel, Gönc Anna, La
katos Zsanet, Király Julis, Dem-
jén Géza, Molnár Zsuzsi, Knezs 
Any, Kovács Trén, Varga Erzsi, 
Rulligan Pál, Sötér Gyula, Kohut 
Béla, Gönc István, Hörcsik Mi
hály, Kántor Péter. Kopcsó Mi
hály, Veres Tstván, Kanócz Gyu
la  és  Szűcs  Matl i i ld.  

A Warreni Első Magyar férfi 
és női betegsegélyző egylet az el
múlt vasárnap tartotta rendes 
havi gyűlését uj helyiségében: a 
Walnut streeti Roman Hallban. 

A gyűlést Nuszer Ferenc elnök 
nyitotta meg és azután elintézték 
a befizetéseket. A tárgyalások 
során. Druga Mihály diszelnök, 
mint a zászlószentelés! rendező 
bizottság elnöke, beszámolt az ál
tala történt kiadásokról, de mivel 
még nem érkeztek be az összes 
nyugták, azért a végleges elszá
molást a következő gyűlésen fog
ják megejteni és akkor tudják 
majd meg a végleges eredményt 

A gyűlésen megjeleni Mihók 
Sándor, a Szabadság irodavezető
je, a ki lelkes szavakkal ajánlot
ta, hogy az egylet lépjen be az 
Amerikai Magyar Szövetségbe. 
A gyűlés tagjai egyhangú hatá
rozattal hazzájárultak 'az indít', 
ványhoz és az egylet pénztárából 
10 dollár tagsági dijat utáltak ki 
Az egylet tagjai közül pedig a kö
vetkezők fizettek 1—1 dollár tag
sági járulékot: Panykó Károly, 
Halók Albert, Kosztyu Miklós, 
Xuszer Ferenc, Kökörcsény Ká
roly, Ruszin János, Kiznan Antal 
és Marton Lajos. 

Végül elhatározták, hogy szep
tember hó folyamán nagyszabásn 
bált rendeznek az egylet javára, 
a melyre már ezúton is felhívják 
az érdeklődők szíves figyelmét. A 
napot később határozza meg a 
rendezőség és igy a részletekről 
legközelebb bővebben fogunk meg 
emlékezni. 

KERESZTELŐ 

Pénzküldés 

A. pénznek -M bankban-a helye, eeaért minden ember jól tani, ha 
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végett, melynek 
több mint 40 éves múltjához ée 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 lefolcsóbb firffiyiuH 
szerint gyorsan és pontosan eszközöltetnek. •'* 

'új ^ •' 
Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki r'K^' *„y 

THE C0MMERCIA1, NATIONAL BANK 
•" Youngstown, 21 W. Federal St. 
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a legolcB^bb napi árfolyam mellett* 

HAJÓJEGYEK 

a leggyorsabb és a társaságok által megsza
bott áron, # 

ÚTLEVELEK 

és az utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trast & Savings Bank 

'• ÍJ * 
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Wick 

KÜLFÖLDI OSZTÁLYA 

cor. Phelps and Federal 
Youngstown, Ohio 

CÖa^c 

\A 

A legnagyobb probléma minden 
anya számára. 

Amikor az anyatej nem elegendő megta
lálni a legalkalmasabb táplálékot a bébi 
számára, melytol erős és egészséges lesz. 

EAGLEBRANtí 
(CŰXDENSAD HLK) 

Oldotta meg e problémát az anyák ezrei és 
ezrei számára az elmúlt hatvan esztendő
ben. Több bébi lett felnevelve EAG-LE 
BRAND tejen, mint az összes más mester* 
séges táplálékokon együttvéve. 
EAGLE BRAND kitíinő minőségű és minden* 
kori egyformasága folytán minden olyan célra 
alkalmas, melyre tejet és cukrot használnak. 
Próbálja meg süteményekhez és mártásokhoz. 
Ha a bébi nem fejlődik kellően súlyban, ha sir, 
nyugtalan és rosszalkodó, küldje be még ma 
alanti szelvényt és ingyen megkapja Baby Book 
cimü füzetünket magyarul és táplálási utasítás 
sainkat. 

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK. 

Alapítva 1857-bea. 

Vflfcja kl nt a »«elvé»yt. Melyik 
ltttnyvecsket altarja é» adja postára MÉG MA. 

Mcb. city 
«we*. State 
Baby Welfare Book Stocipe Book 

No. 3 
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• ANCHOR HAJÓVONAL 

A "CALABRIA" nevü hajó 
SZEPTEMBER 1 ÉN INDUL EGYENESEN 

DUBROVNIKBA és TRIESZTBE 

Családi ünnep Somplak Mihályék 
házában. 

A 3-ik osztály árai: 
DUBROVNIKBA .. . . 
fJtlESZTBE .. .. ..  ..  ..  

A hadiadó külön 5 dollár 
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Forduljon V legközelebbi ügynökünkhöz, 
megtalálhat. 

a kit 

$125.00 
$100.00 

wnbanlis' 

A Zemplén megyei Szerdahely-
ről származó Sompiák Mihály 
vendégszerető házában diszes 
vendégsereg gyűlt össze az el
múlt vasárnap azon alkalomból, 
hogy a neje, a Zemplén megyei 
Dámócon született Druga Julis
ka egy szépen fejlett egészséges 
fiucskával ajándékozta meg a bol 
dog férjet és a nagy népszerűség
nek és tiszteletnek örvendő nagy-

szülőket: Druga Mihályt és nejét. 
A Sonrplák családnak ez a ne

gyedik gyermeke, a kit augusztus 
15-én keresztelt meg a youngs
towni magyar görög-katholikus 
templomban Suba Ernő plébános. 
A fiúcskát János és György név
re keresztelték, a keresztszülői 
tisztséget pedig Keresztélyi Dá

niel (McKeesport, Pa.) és Pirigyi 
Jái|osné (Niles, O.) töltötték be. 

Á pompás és számos fogásból 
álló ebéd folyamán elhalmozták 
jó kívánságokkal az újszülöttet és 
hozzátartozóit, és egyben nem f»* 
ledkejfctek meg arról sem, hogy * 
kis |anos betétet nyithasson a 
bankban. 
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