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Róm. kath. egyhá2 

Gyerünk eggyel beljebb.—"Vannak 
alakok köztüiík, koma, akik mindun
talan azt hajtogatják, hogy papunk 
nem virágoztak Papunk ti* éve van 
kÖBtiink. Vessünk egy pillantást mind 
arra, amit végzett köztünk ez idö 
aíatt Templomunk egy rongy volt. A 
padról le volt hullva a vakolat hat 
tiz lábnvi darabokban, ugy voltak a/ 
o&Wfatak is. Heudbe hozta a tenvplo 
ra(>t és nem kell szégyenkeznünk, ha 
belejön egy idegen, mint szégyenkez 
tünk azelőtt. Harangunk nem volt, or
gonánk nem volt, most mindkettő van. 
Volt ^7500.00 betáblázott adóságunk, 
Jeiorleszteitc. E/.enkivül — mint hal-
lottam — volt $2000.00 adóság szám
lákban, ezt is kifizette. Most pedig van 
készpénze az egj'háznak 
lottam a műit vasárnap — $4000.00. 
De még nem mondtam el mindent. 
Vagy három év előtt festette a templo
mot' $ö30.00-ét, vett kemencaét. a tem 
ülöm alá, ásatott pincét fűtésnek es 
árnyékszéknek, mely munka megemesz 
tott valami három és félezer dollárt, 
tavaly vett négy latot a hitközség 30-
vé szükségleteire, melyekért fizetett 
$5900.00 t, anélkül, hogy csak egy cen 
tet kért volna külön ezekre a célokra. 
Avagy kért magátél valamit 
éélra"? 1 

' *'Nem tőlem, de a többitől se. X»eg 
g!4bb én nem emlékszem, hogy lett vol 
&* kollekta erre a célra." 

"No lám, koma, hát nem bosszantó 
**, mikor felemelkedik a gyűlésen egy 
hólyag és azt roomlja ostoba eszével, 
fcogv nini sen megelégedve, alwgvan 
wegven a pénzkezelés a templomnál, 
és hogy popunk nem virágoztat. Mi-
csoIm virágoztat4a ke31 ezeknek a to-
kéJetleneknek f'' ^ 

"Koma, maga ezt nem tudjál üat 
ólyan virágoztatás kell nekik, mint 
•ólt régen, hogy csapszék legyen a pa-
l&pliián, amikor egyes benfentesek it
tak és ettek pukkadásig a papasztal-
aál, természetesen a templom költsé
gre. Magam láttáin őket, amint ki
jöttek a paródiáról tántorogva, fé're-
%«HPo.tt kalappal, tg> egy üveggel ^a 
hónuk alatt.'* - _ 

"No lám, koma, erre nem is gondol 
j^M». Míigam is láttam egynéhányat,, a 
teint dolgom ukiídt egy este a paró
dián, hogy ültek körül az aszalnál... 
£* mindnvAjuk előtt ott volt a pohár — 
persze ifem vÍzzel telve — hanem l>or-
tal é» pántlikás szivar a szájukban. 1 
JJyen nincs többé a paróchián, mert az 
pwróchia és nem csapszék, amióta mos
tani papunk benne pléMnos. Ez faj 
természetesen némelyeknek!" 

«4 De még az is, koma, hogy nem 
jküM papunk senkit éjfél körül taxin 
Juiza a South Side-ra, mint történt va-
|t,mikor. Tehát itt a bibi. komáin. V.y. 
Ife-t voltak és vannak ezek a gyűlések, 
Amióta csak tette lábát moetani pa
cunk Young»town»ba. Vannak, akik 

. »em annyira kiváncsdak a templomra 
4s amit mondairak ott, hanem inkább 

1 pap pintté jé re és asfctalara. E2 az 
'%azság, koma!" 
*•' " Be gyerünk eggyel beljebb, koma, 

~ %irrt niéfi píp n"> a nyelvünkön 
Halálozások.—Folyó hő 16.-6n hunyt 

' #1 Caniipbell-iben Ritter Mária, néh. 

tapcsák József hitvese, 72 éves korá 
an, született Tokajban. Az elhunvt-

Vui' Tamás Tstvánné bittest vérünk 
•édesanyját siratja. Eltemettük fol^ o 
>ó l».-án a Kálvária temetőbe nagv 
Jfénnyel éa pompával, szép gvászszertar 
tás köjst. 

; r Folyó hó 18,-á* ^honvt Bo*1nár 
' ^.vörgv Cámpbeíf ^bHi ^ éves korában 

*/iiletett VencH«*llő»», hagyva nőt és két 
•4'elnőtt gyermeket hátra, kik otthon 

, ílnek. Eltemették folyó hó 21.-én 
jKál vária temetőbe, szintén fénnyel és 
pompával, melyről unokaöccse: Jásza 

» István goftdoskwlott, aki egyáltalában 
Vok szerető gondfial vqfte körül a bol-
• Jogtalan elhunytat és igyekezett őt se-

' iriteni nehéz s hosszú betegsége alatt. 
•Nviigod^mak lnákié^wn afc elhunytak. 

Havidijak.—'Bodolai Tatván Steelton-
tól hozott $12j30, Kollai SándoT $2, 

•'Vaskó Lajos *2, Wilmk-h Imre $1, 
Demjén Albert $'», Zagyba János $1, 
}>anis Józ#ef $ti, Soltész József $2. 

Görög kath. egyház 
í A sorsolás eredmény*.—Az eső mi-
-ptt elmaradt piknik sorsolás az elmúlt 

^ vasárnap lett megejtve a következő 
V eredménnyel: A «!ö«5-as szám szeren

csés tulajdonosa nyerte me£ » müvé-
izi kivitelű, kézif^estésü tálcát. A fér-

• 'fi Szvetter szerencsés nyertese a 834-
' szám lett. Az 52'1-as szám megvá-

eáriója peVlig, egy női pénztárt* tnlaj-
«!on«sának tekiatheti magát. 

A kisorsolt nyereménytárgyak átve-
dbetők a Iflkészlakon, vagy vasárnap 

finise után, » t<^m pl ómban. 
| 4j elmosott piknik mégse végződött 
„fieljesen erclménytelenül, mivel az 01-

fár-egylet {pénztárába $76.50 folyt be. 
A piknik rendezősége a nyilvánoeság 

mórul hálás köszönetet Medve lát
ván hubl>ardi zenekarának, hogy aa-
Jiak dacára, hofr a piknik délutánján 

7 óráig a sziohelyen voltak, egy 
ít se fogadtak " ' " 

Lelkész: Nt. Laky Zsigmp4* 
Telefon szám 39949. M , 

I 

Október 6.—Amikor októbc? 6.rának 
/.oinoru csilléké lelkiszomeink elé tár

ja Arad 13 vértanújának bitófáját, 
<y.ivüuk összeszorul, szemeink könny-
•e lábba<lnak. A magyar szabadságot 
átjuk vérébe fojtva, kivégezve. Arad, 
•vitanuk, gyászos határjelzői nemze-
ünk történelmének. S a már ugy is a 

keserűséggel c son Kilóig tett, pohárba, 
nég töbl> keserűséget töltött a sors. 

Arad idegen kézre került, a vértanuk 
• i íjához nem mehet a magyar, hogy 
>tt adóját lerója a vértanuk emlékmű
énél, sirjánál. Idegen hatalom paranes 

•*zava elűzi azokat, akiket a honfiúi 
ájdatom arra késztet, hogy a várta
ink emlékének áldozzanak. 

Htformát-us ifjúsági Körünk, mely
nek tagjai jobbára itt születtek, itt az 
11 j haza £öH(r>ti iinitepot s^ntelne-k 
1 vértanúk enni ékéinek. Október 10.-

,'n, a tfuniplom épület iskola helviségé-
><>n hazafias ünnepélyt rendez, s ("7. 
Innepélvre már nagyban folynak a ké-

•születetk. A Nh assBOnv vezetésével 
• .öl»b hazafias éneket tanulnak az ének 
'{arak. "A fekete toborzó" cimfi irre 
Itnta színdarabot is előfogják adni. 
Magán énekszáiinok in emelni fogják az 
innepély szépségét. A rendezőség a 
Vgnagytfbb Hszeretettel hivja meg azo 
!íat a magyarokat, akik a magyar nem 
•t't mostani szomorú körülményeit is-
lu^rve, s az 1S4ÍÍ-iki események végze 

: es kimenetelét méltányolva, egy ko 
noly e«tét akarnak eltölteni, j«';jjcnci 
•1. Mi nem sajátitjuk ki magunknak a 
'lazafjasságot. Mi annak örülünk, ha 
ninél többen együtt ünnepelik velünk 

•ioir,/.(Jtiink gyásznapját, október 6.-át 
Ugyanaznap délelőtt a templomban 

'innepi istentisztelet lesz. Erre is min-
lenkit szeretettel meghirunk. 

Egyházmegyei gyiilés.—A Mahoning 
>gv)iáz.m.igA,e e hét keddjén tartotta 
»yiilését Youngstownban. E gyűlésen 
i református egyházat a lelkész és Ha-
'á«z István gondnok képviselte. 

Ehhez az egyház megyéhez négy ma 
gyar gyülekezőt tartozik^ Niles, Csép-
ke Lstván lelkétwzel, Alliance1, Kruí-hió 
Antal lelkésszel, Canton, Dókus Gábor 
lelkésszel és a voungstowni egyház, La-
kv Zsigmond lelkésszel. 

Szaporodunk.—Az egyház lelkésze a 
nult héten és e héten is látogatta a 
liveket. Látogatása közlutn többen jo-
l<>nítktvzteb, akik étidig neim voltak 
•gyháztagok, vag>- az utóbbi esztendő
in mar.'Mltak el. Szeretettel üdvözöl
jük ugv református, mint evangélikus 
t'M véreinket az egyháztagok köré
ten. Ha az utóbbi időben tapasztalt 

fejlöilés állandó marad egyházunkban 
azok a vallásos érzésű magyar test 

vérek, akik érzik az egyház iránti kö
telességüket, olyan készséggel jelent 
kéznek, mint teszik azok, akik most 
jönnek, magyar református • egyházunk 

• suliét az elsők, a nagy egyházak közé 
fog emelkedni, s ez nem csak nekünk 
lesz büszkeségünk, hanem minden re
formátus magyarnak az óhazában épen 
ugy. mint itt az uj haza földjén. 

Szaporodnak a cserkészek.—Cser
késznek lenni, nem könnvü dolog. Hogy 
valaki c-serkész legyen, ahhoz erős aka ( 

raterő, szolgálatkés-zség és. kitartás kell. 
Talán ez az oka annak, hogv csak a 
válogatott fhtk állanak be a c«rké-
<zek közé. 

Egyházunk (• ser kész csapata, bár 
még csak nagyon rövid ideje, hogy 
nmgkez It.e munkáját, már is szépen fej 
'ődik. Schager Jenő esapatvexér és 
Menyhért István -másod vezér vezetése 
mellett a fink minden péateken este 
'.irtanak öwszejövetelt. A mait vasár
nap <^ész napot kint a szabad teriné-
ize>tben töltöttek. Legújabban a Ma
gyar Cserkész indulót tanulják éne
kelni, mert, bár ők amerikai fiuk, s az 
angol nyelvet jobban bírják, mint a 
magyart, a cserkészet némely dolgait 
magyarul tanulják, hogy az óhazái 
r-s^erkV>^zekkel feifcntkezésbei léphesse
nek, s azokkal állandó összeköttetést 
tartsanak fenn. Mert olyan nagyon 
feleinHöen szép a cserkész induló, kö-
íöljükj 

"Fiak, fel B fejjel, a karsona zeng, 
álljunk tsita sóiba vidáman. !Ránk vár 
a világ, ez a hare a mi^nk, Katonái 
vagyunk valahányan. Jó fegyverünk, 
izmos karunk, égő szemünk, vidám da 
Inuk. Amerre nézünk, megterem a győ
zelem, a győzelem. 

Fiuk, fel a fejjel, M éra közel, Kel 
a magyar éjben a hajnal. Most kell az 
erüw kar, a férfiú mell, Ezeréves acél 
akarattal. Zug, mint a harci trombita: 
A Lőmnic és a Hargitta értünk kiált, 
/elénk süvölt az fai föld, a drága föld. 

Hyaibadba fiuk! A nap arra nevet, 
Ott pezsdiil a friss tüzes élet. Jár
juk be mezőt, rengeteget, Hzabad ott a 
szabadban, a lélek! Ott szemben, szív
ben tiszta láng, s az isten arca néz le 
ránk. Leheljeién ott. megterem Erő, 
Szabadság, Győzelem." 

Őröm volt nézni, ainltft ragyogó ,»*e-
mekkel, kpirult arc«tf Jöttek 
mult- '-ai&ániaj> a c«ierkés«rk a » 
ból. Bizouyára nemsokára még 
megértik a'szülék közöl, hogy mii fen 

értékes kincseket gyűjtenek a fiak, a 
kik cserkészek. 

A cserkészek a kővetkező fogadal
mat teszik le: 

"Éa, N. N. fogadom, kogy teljesi 
tem Jtötelesaégeimet, melyekkel tarto
zom Istennek, hazáimnak és ember tár
saimnak, minden lehetőt megteszek, 
hog}' másokon segítsek, ismerem a cser
kész törvényt #9 mindenkor engedel
meskedem neki."M 

A cserkészek jelaiavai ezek: Bocsii-
ilet. A cserkész egyenes lelkű és feltét
lenül igazat mond. Hűség. A cserkész 
liiven teljesíti kötelességeit. ^Szolgáldt-' 

(készség. A cserkész — ahol tud — se
gít. Testvériség. A cserkész minden 

<*.s»'rkészt testvérnek tekint. Lovagiás-
ág. A cserkéé* másokkal szemben 
jyöngétl, magával sz-eimben, szigorú. 

Természet szeretet. A cserkész szere
ti a természetet: jó az állatokhoz és 
.kíméli a nővényeketu Engedelmesség. 
\ cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel 
>s készséggel engetlelnieskedik. Jó ke
lélv. A cserkész vidám és meggondolt. 
Takarékosság. A cs**rkwz takarékos. 
Tisztaság. A eserkéiB teatben-lélekben 
üszta. 

Aki ezeket elolvassa, megérti, hogy 
'•rdonnes a cserkészeket, a Boy Soout-
>kat pártolni, s akinek fiu gyermeke 
an okosabbat nem tehet, .mint ha 

véfzteti a eserkémtek közé való lM*ál-
'ásra. 

Énekkarunk. — Egyházunk kebelé 
'•ei: megkezdte az énekkar is a ren
tes készülődést. A Nt. asswmy veze

tése mellett szorgalmasan gyakorlatoz
lak. Igazán jó hangú énekesek leptek 
17- énekkarivá, s minden remény meg 
van arra, hogy rövid időn belül az 
•nekkar jó felkészültséggel lép a nyil
vánosság elé. Jelentkezni lehet uj ta 
jóknak a tiszteletes asszonynál. 

Aján<f$k.—Kiss András testvérünk, 
iki real ostattel foglalkozik, egyhá 
'.uuknak egy közelmúltban kötött űz 
étiből 10 dollárt ajándékozott. Köszön 
«k. 

Fontos értekezés.—Az egyház t*fti«'' 
iz elmúlt vasárnap, az istentisztelet 
itán, fontos értekezletet tartottak. Az 
'rtekfzés eélja az volt. hogy megbe 
tzéljék az orgona t. pit és terveit, és az 

•*»etleges tt«nplom át^ilukitási, vagy na 
jyubbitási terveket. 

Daczára annak, hogy #» ebéd idő
ben volt a gyűlést, alig voltak olya-
10k, akik kimentek a templomból. 8 
ikik bentniaradtak, Faépen, komolyan, 
tárg^'ilagosan szóltak a dologhoz. Jól 
esett látni a gyülekezet fegyelmezett
ségét. Mindenkinek alkalma volt elő
adni terveit, s amikor a különböző ter
veiket előadták, nyilvánvalóvá lett, 
hogy a gyülekezel szinte egészen egy 
gondolattal van eltelve, szép orgoná
nak a vásárlásával, s a templominak 
megfelelően való megnagyobbításával. 

.A* ért<»ke®let a legszclrt) rendben 
ment végbe, s a prezsbiterium mos! 
nár nyugodtan készítheti elő a terve
ket, ugy, hogy ha a jó 'Isten is ugy 
ikarja, miut a gyülekezet, gyönyörű 
kőt(<iinplonrank'lMin, hatalmas orgona 
szépen zúgó hangjai mellett fog fel-
'.engeni a magyar zsoltár és dicséret 
az egek Urához. 

Gyűlések.—A Béf. J*jusági Wk .jö
vő szerdán, szeptember 29i.-én tartja 
-endes havi gyűlését. Ez alkalommal 
uj tagokat is veszünk fel. 

A Ref. Egyesület jövő vasárnap dél
után tartja rendes gyűlését. Kérjük a 
tagokat, hogy befizetéseiket lehetőleg 
->kkor iaJtéüxék el. 

Nagy Petemé, Veres Ignácné, Vass 
Mástonné szívességét s a férfiak közül 
Koloy^sváry József, Borkó Mihály, Ka-
tócs János, Hód orv Sáador szives mun 
^álkodáaát kell még megköszönni. Le-
gyea elég annyi, hogy hiindenki lelke
sedéssel, önfeláldozással dolgozott a 
szürefi bál síktere érdekében. Egyedül 

öreg píkpía" van egy -kis! kifogá
sunk. Táncolt ugyan ő is, hogy az álta
lános kedvet növelje, de c^alf ;vagy, tiz 
porcig. Iiiába no! Öreg, az "öreg". 
Fiatalabbat kellene Választani; helyet
te. Ha itiévédésből valaki neve kima
radt volii^ a. munkatársak közül, je
lentse, hogy kijavítsuk a hibát. Most 
már ewajk a résztvevő közönségnek kö
szönjük a azives megjelenését és kér
jük továbbra is szíves pártolásukat. 

Második szüreti bálunk.—Női Klu
bunk fáradhatatlan. Most meg Női 
Klubunk ,c8sm§>beUi tagjai ;rendeznek 

ottani Rajnán lkiljban , gyönyörű, 
szüreti mulatságot jövő hónaf> 
azaz október 0.-én, TTgj*anc»ak Medve 
Isitváu hubbar^i zenekara fog játsza
ni. Áldja mt-g ax Isten egyházunk női 
tagjait kétszeresen is fáradhatatlan 
buzgóságukért, áldozatkészségükért és 
munkájukért. A Koimán llall a 10.-ik 
utca *iti szám alatt van. 

Ujabb törlesztések és adományok— 
íiár a szószékről hirdettetett, de az új
ságból valahogyan kimaradt Beod and 
|Co. $5-"©s aílounánva Cswnpbellről. 
Tgyanesak onnan Ajvász Márton töri. 
fejében $15, Kiss Mátyásné $2, Simon 
ílános $1, Kopp János $2, Lukovszky 
Pál $1. Muffolásra adakoztak: Móré 
Sándorék $5, Balogh Mihálvék $5, Al-
rnásny (JálMirék Hura I'a^ek $1, 
Tur<Vzv Józsefék $ő, Nagy Lajasék 
sfíl. Isten dicsőségé re: To ma Amly 50e. 
SzujH'ic Istvánig $1, Knyezs György 
atyánkfia, pedig $">00.00 kölcsönnel se
gített bennünket Steelton egyik felén 
tartott kollektálás alkalmával ablakoz
tak: Hodory István töri. $10, Füzy 
Bertalan töri. $1<>. Mfciffolásra: ifj. 
Batári András $5, Lábas János $i, Kiss 
János $1, Vezse István keresztelés al
kalmával $2, Mezey János $5, Tóth Gá 
bor é» Mészáros Ernő $1. 

Keresztelés.—Mu11 vasárnap• keresz
teltetitek a következő családok gyer
mekei: l>eák ^rene és neje, Cselle 
Erzsébet leánykája. Keres® tszülei: 
Kiss Gábor és neje, Punku Mária. 

Lengyel Lajos és nejé, Szentey Te
rézia leánykája. Keresztszülei: Eszenyi 
István és neje, Iludák Mária. 

Tatár Pál és .neje, Zseron Mária le
ánykája. Kereszt szülei. Vezse István 
és Hura Mihályné, szül, Tóth Matild. 

Rendkívüli közgyiilée.—Eeánk jövő 
vasárnap, azaz pzeptember 26.-án rend 
kivüli közgyűlés lesz a templomban, 
építés váltoatatása tigyében* Jelesj^n 
meg mindenki. • 

Presbytery gyűlés.—Szeretettel óhaj. 
tom az egyház elöljáróságának szives 
értesítésére hozai azt, hogy a< reánk 
következő szombatba, folyó hó 25.-én 
este 7 órai kellettel presbytery gyű
lés leend s minden e^yes presbyter 
meg jelenébe okvklénül megkívántatik. 

Adományok.—Az elmúlt vasárnap a 
következő testvéreink fizették be egy
házi járulékaikat és adtak adományo
kat: #5-t Erős Albert né, $6-t Korán 
János és családja, ^3-t Fónagy János 
41 j családja és Asztalos Pál és caalád 
pa. 
' Templomunkat gyöuyörii .élp,virágok
kal a következő gyermekeink díszítet
ték fel: Szabó Márgítka .és. A^attalos 

•Tol áii ka. Fog.n f|ík ^ziveseég'ükért az 
egyház igazi elismerését. ' 
; A lelkész meglepetése.—Az igazi sze
retet megnyilvánulásának a jelét ad-
ta a .inult }>énteken este az egyházunk 
kebelében működő Ifjúsági Kör, ami
dőn a ' vakáció járói visszaérkező lel
készt a paróchián egy remek kosár élő 
Virággal lepte meg, azon kitüntetés 
alkalmából kifolyólag, amely az egy
ház lelkészét mostanában érte. A meg
ajándékozás meglepő pillanatában a 
kör bájps pénzt áraoknője, Kiss Juli
anna szivből fakadó szép beszéd kere
tei között ecsetelte a kör összes tag
jainak jókívánságát és nyújtotta át a 
kosár virágot, melyre a lelkész inegbá-
tó szavaikban válaszolt. Ezen igazi 
szerettet megnyilvánulásáért fogadja a 
kör összes tagja tőlem ezúton is hálás 
köszönetemnek őszinte nyilvánítását 
és az Isten áldása Jegyen mijpUen mun
káikon. % 

NÁDUDVARYNÉ ÖT HOLDJA. 

A NILES, O.-I REFORMÁTUS 
EGYHÁZ HÍREI. 

Közli: Csépke István, rsf. lelkész 
Templom a W. Second St.-en. 

Paróchia a templommal saemben. 

A FÜGGETLEN MAGYAR 
EV.-REF. 9GYHÁZ HIREI 

Közli: dr. Osrenday László, ref. Islk. 

Szüreti bálunk.—Mult szombati szü
reti bálunk tiszta haszna $98.2.'t. Med
ve István hubbardi zenekara játszott 
é»» pedig ugv, hogy bátran merjük 
ajánlani mindenkinek. ()zv. Szulligán 
Jánosáé, Borkó Mihályné segítségé
vel olyan szüreti bált rendezett, ahol 
kezdettől f|gva a végéig, általános jó
kedv uralkodott. A zenekar vezetésé
vel bevonultak a lányok, a hires szü
reti dalt énekelve: "Érik már... érik 
már..." Azután tánc... tánc... énekelés 
és igazi jókedv. Veres Jolán és Esze
nyi Erzsi még külön magyar szólót is 
táncoltak. Egy baj volt csak, hogy a 
rendőr éjfél után bewtoppolt# a mulat
ságot a törvény értelmében. Persze, 
kifelé menet, ami kevés körte és sző
lőféle maradt a kifeszített drótokon, 
a fiatalság lekapkodta. Hja — akkor 
már nem voltak "e^őszök". Igazán 
szives köszönet illeti meg elsősorban 
özv. Szulligán Jánosnét a nagy mun
káért és Póznár Jánosnét Borkó Mi
hályiéval egyetemben. Ugyancsak ép 
oly szives köszönettel adózunk a te
rem díszítőinek is, akik a következők. 
Borkó Mihály, ifj. Tódor János, Vere« 
Iinie, Szőledy Lajos, Szulligán Margit, 
Veres MJurgit, Kiss Margit, Póznár 
.Tolán, Horváth Anna és Ilon, Vatss 
Irén, Özv. Kovács Jőaaefné. Nagyon 
szive* kö«zouet illeti ateg Kolozsváry 
Józsei'nét és Durda Mihályné asszony-
atyánkfiait, akik egész este « pénz
tárnál töltötték be helyüket, dr. GtAfen-
daynévnl együtt, akit küiöa köszönet 
egyébként nem illet, mert hiszen öt 
már ayra teremtette az Isten, hogy 
többet munkálkodjon, - mint aam'usyij 
egy egyszerű, közönséges jjapnétóL ,ki,-
vánui és várni lehetne. A köszönő sza
vakból jóformán ki it fogynak, *miko» 

Keresztelés.—A múlt vasárnap dél 
előtti istentisztelet alkalmával része
sítette a keresztség sákramentumában 
a lelkész Csizmár József és Bakó Ju
liánná szülőknek elsőszülött kisleány-
kaját, ki a keresztségben az Eszter-
Mjarjjit toevett, ilyen# q. Keres.ztszülök: 
Torma István '|r *®j«, Veldi Mária 
voltak; . » 

Temetés.—Szomorú temetési szertar
tást végzett a lelkész szeptember 14.-
én délután. Sallay Ferenc, ki az utób
bi időben farmniuiikás voM., bejött ke
véssel halála előtt munkaadójával a vá 
rosba. Egy szekér szénát hoztak s hogy-
'iogy iHMii történt, leesett a szekérről 
* a kapott sérülésekbe néhány napra 
belehalt. Amennyibien e^ész életében 
könnyelmű volt, egyletet nem fizetett, 
igaz barátokat nean szerzett, hogy ugy 
mondjuk csak a torkának élt, az ugy 
nevezett jó cimborák is elfeledték, szá 
nalom és részvétből, csak hármau jöt
tek el a temetésére, mi az undertaker 
halottas kamrájából ment végbe. A 
városnak, vagy megyének kellett fe 
dey.nie a szegényes temetéssel járó 
költségeket. Vájjon a cimborák okii^-
nak-e a példából, vagy ők is megelég
szenek ilyea szegényes, szomorú teme
téssel ft ' 

Ifjúsági Körünk a ránk kővetkező 
vasárnap tartja rendes havi gyűlését, 
fél 4-kor a templom ba&(4mentjóta**. 
Minden tag jelenléte kívánatos! ' 

Szegedről írják; Érdekes bűn
ügy került most a szegedi tör
vényszéken Gömüry Andor táb
labíró elé. Nádudvari Jáúosné hu 
szonnyolc éves bánhegyiesi me
nyecske került a vádlottak pad
jára, aki ellen áz ügyészség sú
lyos testisértés büntette ciinén 
emelt vádat. A fiatal menyecske 
csak nem régóta viseli a nádud
vari nevet, férje ugyan is, a jó
módú gazda, csak 66 éves korá
ban határozta el magát arra, 
hogy megnősül. A szép bánhegye-
si menyecskét ajánlották neki és 
az öreg gazda megfiatalodva, 
örömmel készülődött fe lakodalom 
ra . 

Fényes külsőségek között, né
hány hétmulvtt megtartották az 
esküvőt, és'még azon az éj-szakán 
amikor eltávolodott a lakodal 
mas nép, baj történt. A mikor 
egyedül maradt a 66 éves férj és 
a 28 éves menyecske, á fiatal asz-
szony kijelentette, hogy csak ak
kor hajlandó teljesíteni házastár
si kötelességét, ha Nádudvari 
azonnal "a nevére irat" öt hold 
földet. A "fiatal" férj vonako
dott ennek eleget tenni és köve
telte házastársi jogait. Heves ösz 
.szeszólalkozás játszódott most le 
a nászéjsza'kán és közben a heves 
fiatal asszony ugyi lökte hozzá egy 
szekrényhez az öreg férjet, hogy 
annak két. bordája eltörött. 

Nádudvari heteken keresztül 
feküdt kórházban és amikor fel
gyógyulása után hazatért, fele
ségének magatartása még min
dig nem változott meg. Amint al
kalom kináikozott, előjött az öt 
hold föld iigye. Az összeszőlalko-
zások napirenden voltak és ami
kor egy alkalommal Nádudvari 
hevesebben, erőszakosabban kö
vetelte minden feltétel nélkül jo
gait, felesége súlyosan megpofoz 

Az öreg gazda most, már nem 
hallgatott tovább. Orvosi látlele
tet szerzett be, bizonyítványt 
kért a kórháztól és felirta a ta
nuk neveit, akik fi szomszédság
ben, az udvarban hallották a je
leneteket. Följelentette feleségét, 
aki ellen az ügyészség súlyos tes-

'ti sértés cimén vádat emelt. 
A főtárgyaláson Gömöry táb-

llabiró előtt a menyecske egvisze-
•rüen öuvédelemmiel védekezett. 
Kijelenfette, hogy öreg férje meg 
akarta fojtani és azért lépett fel 
olyan enerigikusan. Jogosan kö
vetelte az öt holdat, mondotta, 
mert a megállapodás szerint ez 
inég.az esküvő napján, a ná'széj-
szaka előtt esedékes volt. Az öreg 
Nádudvari tagadta az öt hold me
séjét, energikusan jelentette ki, 
hogy nem volt semmi feltétele a 
nászéjszakának. Szigorú bünte
tést kért, hogy megjavuljon a fe
lesége, mert azt akarja, hogy a 
menyeikével csöndes-békés csa
ládi életet éljen. 

Azután felvonultaik a tanuk. A 
bíróság kihirdette ítéletét: bűnös 
nek mondotta ki a fiatal menyecs 
két és az enyhítő körülmények fi
gyelembevételével, háromhónapi 
rogházra Ítélte. Az ítélet indoko-
fisánál kiderült, hogy a bíróság 

nyomatékos enyhítő körülmény
nek vette a 38 év körikülönbséget* 
amely e két házast ára között fenn 
áW. , ' . 

A menyecske nagyon súlyosnak 
találta az ítéletet, felebbezett. Az 
öreg Nádudvari pedig kijelentet
te, hogy ha kitölti büntetését, 
mégegyszer megpróbálkozik vele. 

ménye szerint^ minden jűllanat-
bap bekövetkeaheti'k«/H, 

A szerencsétlenül járt gyerme
kek édesanyját, Sándor József-
nét az elmúlt napokban hallgat
ta ki a rendörségen Halász Dezső 
rendörtanáicsos. Az asszony azzal 
védokezett, hogy elfoglaltsága mi 
att hagyta magára a gyermeke
ket. Kihallgatása után a rendői • 
ségröl elbocsátották. 

KÉT KIS GYEBMEK MAGÁRA 
R Á N T O T T A  A Z  I Z Z Ó  

T A K A BRKTÜZHBLYKT 

ta. i 

f TUJütlU Kir. XOTHÁZ 

Xdi|i: View, a. nt. 

Heti serrend.—Kgyházunk kebelében 
•zen a héten, a kövétkezfi wrreadben 
lesznek lelkészi szolgálatoki ' 

Szombaton reggel 9-től l^Pig .gyer
mekek vallásos oktatáM ismét kezde
tét fogja, viuai, a«i«Jy teljesen ,dytn-
lancés így' arra kérjük a szüléket, hegy 
a gyermekeket ]>oátosaa küldjék 'fel 
az iskolába. 
' Vasárnap reggel ^-tél 11-ig vMárna 
pi iskolsi ut^aa miu«ljárt istentisz
telet s prédikál uuga a lelkész. Dél-
utá«r 3 órai kezdettel Mi«e No. 5-öa 
lets istentisztelet, « szokott < helyet. 

\ » T?" ^ i 

/árveresl 
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Kezdete deíutá^ f órakor 

S#dá«r» kMüUifk: 

HÁZTARTÁSI cikkek 

/ ; 

ÍAtoBlWB * ARM A. 

Welys CsufielJtöl éswkiij-ugst-

r« U mértföldnyire fek»zii|. 

?s*hr fOVÁCS JÓZIUF. 
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Borzalmas szerencsétlenség tpí* 
tént Miskolctól inéhány mértföld 
nyire levő Berzék közs:égben. A 
szerencsétlenségnek egy három 
és egy öt éves gyermek esett ál
dozatul, akik egy őrizetlen pilla 
nat'ban magúikra fordították a ta 
karéktüzhelyet. A gyermekeket 
rájuk hullott fadarabok, valamint 
a takaréktüzhelyről lefordult 
mintegy tiz liter forró víz oly su-
yosan összeégette, hogy az egyik 

már meghalt, a másik pedig a ha
lállal vívódik. 

iSándor József jómódú berzéki 
földmives 'nemrégiben a falu fő
utcáján uj házat építtetett magá
nak. A házba az elmúlt hét folya
méin költöztek be és ugy a föld
művest, mint a feleségét a beköl
tözéssel járó munkák nagyon el
foglalták. Az asszony minap reg: 
gel az uj iház konyhájában mosás 
ba kezdett. A vizet, amelyre a mo
sásnál szüksége volt, a hevenyész 
ve erősített takaréktűzhelyen for
ralta egy-egy tiz literes fazékban. 

A délutáni órákban Sánclorné 
rövid időre abba hagyta* a mo
sást, hogy férjének segédkezzék 
az istálló betajpasztásánál. A két 
gyermeket, az 5 éves Józsefet és a 
ít éves Erzsébetet a konyhában 
hagyta, ahol a takaréktűzhelyen 
nagy tűz égett, hogy mielőbb fel
forrjon a tiz leteres edényben le
vő VÍZ. • 

Az asszonv aUfr néhány perc* 
volt tával a konyhától, amikor 
onnan éktelen sikoltást liallott. A 
konyhába rohant, aihol rettenetes 
látvány fogadta. Két kis gyerme
kére ráborult az izzó takaréktűz
hely és a gyermekeiket az égő fa
daraboktól és a hatalmas fazék
tól, amelynek forré tartalma szin 
tén rájuk ömlött, nem is lehetett 
látni. Az egész kooiyhát füst pára 
töltötte be. 

Sándorné segélykiáltására a 
szomszédok'is összefutottak m a 
gyermekeket nagytnehezen kimen 
tették az égő tüzes anyagok kö
zül. Mindketten borzalmas égési 
Sebeket szenvedtek. A rájuik öm
lött forró viz valósággal leégette 
a bőrt egész testükről. Ezenkívül 
a parázsló' fadarabok borzalmas 
*ttbeket égettek testükbe, amelye
ket a takaréktűzhely darabjai fe 
több helyütt súlyosan megsebesí
tették. — Az összeégett, eszmélet 
lem gyermekeket aznap este ko
csira Helyezték és beszállítottak 
az Erzsébet kórházba, ahol az 5 
éves József ^ 'hajnali órákban 
meghalt, uiig a három éves kis 
testvére halála, az orvosok véle-

T elefonon 
intézze 

4y,»V 

HA ÜZLETRŐL van szó, te
lefonon gyorsabban és kielé
gítőbb módon lebonyolít

hatja, mint pósta utjájri'.' 
I 

HA TÁRSADALMI dolog, | 
egy telefon beszélgetés töb- ̂  
liet ér, mint egy levél. 

MINDIG 
OLCSÓBB 

GYORSABB " 
KÖNNYEBB 

Telefon utján elintézni. 

The Ohio Bell 
Telephone Company 

öszi évszak a 
Rádió évszak 

működik ^ 
' , • , • estéken, 

RÁDIÓVAL szereljük feí 
otthonát MOST , . 

És legyen készen már most az ilőra 
beígért pompás műsorokra*'" w 

A Dempsey-Tunaegr 
^ Jcüzdeletn '^; J<-

Ae World's Series Base 
Ball Games. 

The Football Garner f 
Pompás zenei programok.; 
Ezea készülékek bármelyikéuek fel." 

gzerelése, biztosíték a tiszta és 
tartus mükö(lésM«. ,-?\i 

0UFER ZENITHt t ; f 
RADIOLA SUPER HET 
ATWATER KEJNy. f 

TONODYNE •*'•41 

Ött vásároljon,^ ahol a részletek a 
' t legy>l4y«febek-'8 ̂ a kiszol^U 

r-, > ,5 * a legjobb. ' , '**$ '* 

Battaries, Tubes, Eliminators, stb. 
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