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A HEGYTETŐRE ÉRTEM
három esztendeje annak, hogy 

amelynek 
történeté- 

mendegé'o 
ez a hegy.

Mert olyan az amerikai 
egy hatalmas erdő, tele életerős, egészséges tölgyekkel, 

i díszei az u j

szelíd lejtésű hegy azonban tele volt szivet tépd, nehéz ka- 
lelketirtó, fáradságos munkával. Egyik tölgytől a másikig

71 AHOLN AP csaknem
/■// nekivágtam annak a hatalmas hegynek, 

1. V JL ma ormán állok, a mai Magyar-Amerika 
nck megörökítéséhez. A nagy amerikai síkságon 
utasnak milyen szelíd lejtőjű magaslatnak látszott 
(melynek oldalát ezer és ezer széles koronája magyar tölgy 
borította, hogy azok felett gyepes, virágos színekben pompázzék 
a tető. Úgy éreztem, hogy ez éppen olyan könnyű és kedves 
munka lesz, mint a jó erdészé, akinek egyebet se kell tennem, 

csak számon tartanom minden egyes fát. törzset; feljegyeznem, hogy mikor ül
tetődön oda, ahol van, mikor és hány ágat hajtott, milyen nagyra nőtt, mi
ként állta az élet, a nehéz amerikai élet viharát? 
magyar élet, mint _______  ____ . ___ .
amelyek külön is. együtt is nagy éréket képviselnek és igazi 
hazának.

A látszólag 
paszkodókkal. lelketirtó, fáradságos munkával, 
hej be keserves volt sokszor az ut. Mértföldes kitérőket kellett gyakran bejár
nom. hogy a számontartásra érdemes -;tj törzset megtaláljam. És közben fájó 
érzéssel kellett szemet hunynom az élei villámai által lesújtott, lassan porladó, 
a földön heverő fák vagy elsenyvedő cserjék felett, amelyek az amerikai élet 
nehéz viharaival szemb.n nem tudták helyűket megállani.

Az erdő csak messziről szép igazában, ahol a szem nem láthatja annak 
gyengéit és elpusztultjait. Azokat a fákat, amelyekhez hasztalan fűződött a 
nagyranövés reménysége. . . amelyek kidőltek vagy elsatnyultak. Erdész se 
tartja számon ezeket és a “Magyar Amerika írásban és Képben” szerkesztője 
se vághatott rovást felőlük. Erdésznek, Írónak csak az erdő szépséges egészéről 
volt szabad beszámolni, mert a történed mirás rendje az. hogy csak az előrehala
dásról. a sikerről tesz jelentést. Besenyők, avarok, és hasonló nemzetek felöl a 
történtlem csak annyit mond, hogy voltak és elmúltak, mert gyengéknek bízó 
nyúltak arra, hogy az emberiség történelmének mezején helyűket megállják.

Akikről a “Magyar Amerika Írásban és Képben” számot ad. azok olya
nok, mint a palotai erdő kiváltságos tölgyei. Az egyikről azt mond iák, hogy 
“Mátyás király fája", mert valaha Mátyás, az igazságos hüsölt annak árnyé
kában. A másik talán Kinizsi, a harmadik Gara nádor, a negyedik Bakács 
prímás fája. De mindegyik killömb az átlagnál és a néphit azt tartja róluk 
hogy elmulhatlanok. A közfelfogás csak ezeket tartja számon és az a könyv, 
amely a mai amerikai magyarságot örökíti meg, szintén csak az átlagból ki
magaslókat vehette tekintetbe.

Ezeknek az egyéniségeknek kikiUatása. összeválogatása tette nehézzé az 
utat, amelyet be kellett járnom, hogy ezzel a könyvvel a tetőre érjek. A széles 
koronája, hatalmas törzsű, minden viharral dacoló tölgyek nincsenek egymás 
tőszomszédságában. Az erdő zöldje ugyan messziről egybeolvad és egységes képet 
mutat, de felettébb fáradságos azoknak a tölgyeknek egyenként való kíkuta- 
tása, amelyek az erdő igazi karakterét adják.

Csaknem három esztendőbe került ennek a munkának elvégzése és a há
rom esztendő során be sokszor fogott el a kishitűség, hogy én ennek a hegy-



nek ormára soha fel nem jutok, a vállalt feladatot soha el nem végzem. 
De most, mikor fáradtan bár, itt állok a hegytetőn, miiigen mélységes lelki 
gyönyörűséggel nézem az erdőt, amelynek nemcsak egészét, de minden érde
mes törzsét külön-külön is ismerem. Ha kétszer, ha háromszor olyan fáradsá
gos lenne, ha ötször olyan hosszú ideig tartana, ma se haboznék, hogy elölről
kezdjem az egész munkát, mert hiszen ebben a gyönyörűséges erdőben, ebben,
a szép Magyar-Amerikában ott vagyok én magam is, az én húsomból való
magyar hús ennek a Magyar-Amerikának minden tagja, akikhez én elvá
laszthatatlanul hozzá tartozom.

Ha engem tanítani kellett vagy lehetett volna arra, hogy mi a magyar 
szülőhaza iránti szeretet, ha tanítani kellett vagy lehetett volna arra, hogy 
természetes és mesterséges választófalak dacára miért magy.tr minden magyar, 
aki a szülőhaza földjén született és miért nem lehet soha más. ennek a munka 
nak végzése közben tanultam volna meg azt. Mert ahová utam vezetett, ott 
mindenütt romlatlan magyar érzést, testvériséget, szeretetet találtam. Olyan 
erényeket, amelyeknek igaz magyar zamatját Amerika se tudta átformálni a 
maga olvasztó kohójában.

A változásoknak, amelyeket a mai világesemények csaltak ki a lelkek) 
bői, — Magyar-Amerikában nyomat se találtam. Inkább azt tapasztaltam. 
hogy ha valahol magyar maradt a magyar, mentes minden külső befolyástol. 
ősi nagy erényeihez ragaszkodó. jellemének tisztaságában megmaradó, úgy 
Amerikában van ez igy. Jobbak, igazabbak és magyarabbak itt a magyarok, 
mint bárhol a világon. Bárhol. . . talán még a szülőhazával szemben is.

Ezért vagyok büszke arra, hogy a mi hegyünk tetejére feljutottam. 
Ezért vagyok büszke, arra a munkára, amelyet nagy fáradsággal végeztem, 
mert hiszen ez a könyv, " Magyar-Amerika írásban és Képben" az igazi magya
rok emlékoszlopa, azoké a magyaroké, akikre — ha a szükség agy hozna ma
gával, — egy uj magyar hont lehetne építeni.

És az én telkemet büszkeséggel tóin el az a gondolat, hogy ennek a ma
gyarságnak én lehettem az emléket állító krónikása, saját koromnak — Név
telen Jegyzője.

Isten velünk, magyarok!
St. Louis. Missouri, U. S. 4.. 19.39 április 25.

KÁLDOR KÁLMÁN



NEW YORK
Magyar Amerika élete New York vá

rosában kezdődött és ma is ott áll a tető
fokán. A nagy világváros magyar telepe 
százezer lélek körül mozog, tehát ha
talmas várost alkotna a szülőhazában, 
míg a végtelen New Yorkban csak egy 
maroknyi csoport, amely a tömegben 
nyomtalanul tűnnék el. ha a tagjaiból ki- 
á adó intellektuális erő. tudomány, mű
vészet. ipar és kereskedelem terén az át
lagból magasra nem emelné ki. De az 
alkotó magyar tehetségnek New York olyan 
cselekvési teret nyitott, amelynek mezején 
legjobb magyar erőink nagyra nőhettek és 
nemzetünk nevének hirt és dicsőséget sze
rezhettek.

Ha teljes biztonsággal nem is mond
hatjuk meg. hogy mikor lépett az első 
magyar Amerika földjére, de annyi bizo
nyos. hogy a szabadságharcban dicsősé
gesen résztvevő szinmagyar huszárok szá
zadának minden egyes tagja New York 
városában jelentkezett szolgálatra és a ki
nevezési okmány szerint Washington 
György az amerikai lovasság kiképző tiszt
jévé a New York városában élő Kováts 
Mihály ezredest nevezte ki. Azt a Kováts 
ezredest, aki a charlestoni ütközetben éle
tét adta az amerikai szabadság kivívásáért.

A páratlan iramban fejlődő New York 
azonban a szabadságharc magyar hőseit 
és a magyar nevet végleg elfeledte volna, 
ha 1851 december 14-én a new yorki ki
kötőbe be nem érkezik a Humboldt nevű 
gőzhajó, amely Kossuth Lajost hozta 
Amerikába. A magyar fajjal kapcsolato
san olyan eseménye volt ez New York 
városának, amely azóta is történelmi em- 
lékezetességü és amely örökre szívesen lá
tottá tette a magyart a nagy világvárosban.

Kossuth nyomán egyre sűrűbben jöt
tek a magyar bevándorlók- akiknek túl
nyomó része a new yorki kikötőbe érke
zett és bár tömegük igen nagy hányada 
szétszóródott az országban, a tehetségük
ben és erejükben bízók New Yorkban ma
radtak és felvették minden téren a ver
senyt azokkal, akik már az uj hazában 
születtek vagy abba náluk korábban ván

doroltak be. így alakult ki gyors ütem
ben a Second Avenue kezdeti részén es 
környékén az első nagy magyar és ön
álló jellegű kolónia, amely mindig vezető 
helyet töltőit be Magyar Amerika életében.

Kötetek kellenének New York város 
magyar életének ismertetésére. A het
venes években má” tízezer lelket számláló 
new yorki magyar kolónia indított meg 
minden akciót, ami szerves magyar é'etet 
teremtett Amer kában. Ott alakultak az 
első magyar egyesületek: ott jelent meg 
az első amerikai magyar újság; ott tar
totta Aszalay már 1851-ben az első ma
gyar nyelvű Istentiszteletet. A kisebb te
lepekről New York felé nézett az ame- 
. ikai magyarság, onnan várta az irányí
tást társadalmi, gazdasági, tudományos 
és művészi téren, sőt még a politikában 
is. New Yo k városának már 1869-ben volt 
két magyar hivatalnoka, magyar kerületi 
politikai vezetője és nyolc évvel később 
magyar szocia'ista pártja. És ami fajunk
ra jellemző, volt vagy t;z magyar korcs
mája is. ahol kedvére mulathatott vágj’ 
búsulhatod a magyar, mert az első ma
gyar cigánybanda 1875-ben telepedett le 
New Yorkban.

AZ ELSŐ MAGYAR TEMPLOM

A múlt század nyolcvanas évei során 
lendült fel teljes erővel a magyar kiván
dorlás, szaporodtak az egyletek rohamo
san és New Yorkban egyre erősebb lett 
a vágy, hogy magyar nyelven dicsérjék 
az Urat. Felébredt ez a vágy a vidéki 
magyarság körében is. amely azt New 
Yorknál hamarább valósította meg, de ez 
nem csodálatos. Templomot, hitközségi 
épületeket könnyebben lehetett szerezni az 
olcsó vidéken- mint a drága New York
ban. amelynek voltak ugyan virágzó egye
sületei. de azok bérelt helyiségekben mű
ködtek, amit hitközség nem tehetett meg. 
A new yorki reformátusok végül az ezer
mester öreg Nyitraihoz. az első amerikai 
magyar könyvkereskedőhöz fordultak, aki 
kapcsolatot teremtett a Board of Home 
Missions of the Reformod Church in the 
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United States egyházi testülettel, amely 
1895-ben Demeter Bertalant kihozatta Sá
rospatakról az első new yorki magyar lel
késznek, idősb. Kalassay Sándorral együtt, 
ak’ Mount Carmelbe ment igehirdetésre. 
Demetert azután itt szentelték fel lel
késznek a német református papok.

A két new yorki lap, a Magyar Nem
zetőr. amelynek Erdélyi Gusztáv volt a 
tulajdonosa és szerkesztője, meg a rövi- 
debb életű Magyar Híradó minden lehető 
támogatást megadtak az uj hitközségnek, 
amely azonban csak akkor indult erős 
lendületnek, amikor 1898-ban Kuthy Zol
tánt választották lekészének.

De még Kuthy vas energiája mellett 
is jó pár évig tartott, amíg saját temp
lomot szerezhettek, amelyet a hetedik 
utca 121 száma alatt 1903 április 5-én 
szenteltek fel. Ez volt az első Isten háza 
New York városában, amely magyarok 
tulajdonában volt. Ezt az első templomot 
a h'tközség 1914-ben eladta és a hatvan
kilencedik utcában a 344 száma alatt 
építették fel a végleges templomot, amely 
ma is a hitközség birtokában van.

Kuthy Zoltánnak 1921-ben Budapes
ten bekövetkezett váratlan halála után a 
hitközség élére nem pályázat, hanem meg
hívás utján Dr. Takaró Géza került Ma
gyarországról- aki népes budapesti gyüle
kezetétől vált meg. hogy amerikai hit
testvéreit szolgálja. A széles látkörü. nagy 
műveltségű Dr. Takaró Géza, akit idő
közben esperesnek is megválasztottak, a 
nehéz küzdelmek között, amelyeket a 
hitközség anyagi terheivel folytat, időt és 
alkalmat talált arra, hogy szülőhazája 
trianoni sérelmeit az amerikai közvéle
ménnyel megismertesse és éppen nagy si
kerű munkája révén érte el azt a kitün
tetést. hogy a híres mw yorki Columbia 
egyetem előadójának hívták meg.

A New Yorki Első Magyar Reformá
tus Egyház egyik fögondnoka egyébként 
néha’’ Berkó D. Géza, az Amerikai Magyar 
Népszava kiadótulajdonosa és főszerkesz
tője volt.

A SZT. ISTVÁN EGYHÁZ
A New Yorkban nagysikerű Szent 

István Egylet kérésé é a new yorki érsek 
hozzájárult ahhoz, hogy katholikus papot 

hozat a magyar katholikusok részére és 
felkérte Samassa József akkori egri érse
ket. hogy egyik fiatal papját küldje ki 
hozzá. így érkezett 1901 december 5-én 
New Yorkba néhai Ft. Perényi László, aki 
1902; augusz'us havában megalakította a 
new yorki Szent István hitközséget. Jó 
ideig az egyik new yorki lengyel katho
likus templom vendégei voltak a new 
yorki magyar katholikusok. majd 1905 
szeptember 5-én felszentelte a new yorki 
érsek az első new yorki magyar katholi
kus templomot a tizennegyedik utca 420 
száma alatt. Két évvel később Perényi 
plébános visszatért Egerbe és utódja Ft. 
Kovács Lajos lett, akit négy évi sikeres 
munka után Ft. Frohlich János plébános 
követett. Utódja 1922-ben ideiglenesen Ft. 
Kemenes István volt, de közben a new 
yorki bíboros érsek már a Ferenc rendiek
kel tárgyalt és még 1922-ben erre a szer
zetes rendre bizta a magyar katholikus 
templom gondját, amely azt át is vette 
és első p’ébánosának Ft. Peeri Bonaven- 
tu.át jelölte ki. Ft. Peeri Bonaventura alatt 
a hitközségi tagok száma négyszeresre 
növekedett és így a régi templom kicsiny
nek bizonyult. így került sor arra, hogy 
fél millió dollár költséggel megteremtsék 
az Első Avenue közelében, a nyolcvanket- 
tedik utcában azt a bazilikaszerü uj temp
lomot- amely a magyar alkotó erőnek 
legszebb dísze Amerikában. A világhírű 
jákói templom mintájára készült a new 
yorki magyar katholikus templom, amely
nek főbejárata felett a kiváló magyar 
szob ászmüvésznek, Finta Sándornak Szent 
Istvánt ábrázoló márvány domborművé 
foglal helyet. Olyan szobrászi alkotás, 
amely önmagában is érték.

Ennek a hitközségnek Ft. Raffinszky 
Romuald jelenlegi roeblingi lelkész volt a 
plébánosa, míg most Ft. Fehér Péter fe- 
encrendi atya intézi a hitközség sorsát, 

hívei és feljebbvalói legteljesebb megelé
gedésére.

NAGYOBB EGYHÁZI ÉLET

Az első két egyház főleg az épületek 
helyhezkötöttségénél fogva nem tudta az 
igényeket teljesen kielégíteni. New York 
város órás: terjedelme újabb és újabb 
egyházak keletkezését tette szükségessé. 
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másrészt a felekezeti külömbségek is meg
követelték azt. hogy újabb hitközségek ala
kuljanak. Ezek közül való volt a külön gö
rög katholikus szertartása hitközség meg
alapítása. valamint az a missziós munka, 
amelyet egyes szerzetes rendek Amerikába 
kilátogató tagjaik revén New York harlemi 
és Bronxi részében végeztek. Ebben a je
zsuiták. majd még erősebb mértekben a 
magyar Ferencesek jártak mindig elöl.

A lutheránus hitüek megalakították 
a maguk ágostai evangélikus hitközségét, 
majd a távoleső 116-ik utcában alakult 
meg a presbyterian egyház fenhatósag 
alá tartozó református egyház, melynek 
mai lelkésze a hitéletben oly tekintélyes 
szerepet vivő Harsányt család tagja, Dr. 
Harsányt László. A független egyházn e
gyéhez tartozó reformált: t n A ~r
viszont a tizennegyedik utcában van és 
lelkésze Nt. Ladányi Z~igmcnd.

Rendkívül erős szervezetű és az izra
elita hitéletben tekintélyes pozíciónak ör
vendő New York városában a Magyar 
Izraelita Hitközség, amelynek élén Dr. 
Schönfeld Lázá- főrabbi. Nagy Károly vá
ros egykori papja áll. aki a román ura
lom nyomása elől menekülve fogadta el 
a new yorki meghívást.

A kevésbbé népes vallás felekezetek 
közül a baptistáknak is van New York
ban önálló magyar hitközségük és két 
imaházban gyülekeznek a Pünkösti szer
tartásokat folytató hívek.

EGYLETI ÉLET
A számarányhoz mérten százával van

nak New Yorkban kisebb és nagyobb ma
gyar felekezeti, társadalmi és biztosítási 
egyesületek, köztük a négy nagy magyar 
biztositó egyesületnek fiókjai de súlyban 
és erkölcsi tekintélyben két intézmény 
emelkedik ki a sorokból.

Az első a New Yorki Magyar Segély 
Egylet, amelynek taglétszám? ugyan cse
kély, de erkölcsi és vagyoni ereje annál 
nagyobb.

A világháború előtti időben a ma
gyar kormány támogatásával egy. a be
vándorlókat segítő Magyar Menház volt 
New Yorkban, amelynek vezetését hosszú 
ideig a kiváló Goydich István, ma a North 
Germán Lloyd érdemes főtisztviselöje vé

gezte. A világháború alatt ezt az intéz
ményt a magyar kormány, az elkobzás1 
elkerülendő, a New Yorki Magyar Segély 
Egyletnek engedte át. amely a feleslegessé 
vált épüetet eladta és tekintélyes tőkéit 
jótékony célokra használja. Ügyeit már 
hosszú évek óta a kiváló Alexander E nő. 
az Alexander hirdetési vállalat tulajdo
nosa vezeti, aki igaz tisztességgel látja el 
a dolgokat a felebarát, szeretet jegyében.

A másik nagy intézmény, a New Yorki 
Magyar Önképző Kör a 79-ik utcában levő 
pompás raját épületében, ez évben ünne
pelte meg fennállásának 50 éves évfor
dulóiát. Az ötven év alatt a magyar iro
dalom és művészet érdekében az Önképző 
igazán dicséretreméltó munkát végzett és 
egész Amerikára kiterjedő tekintélyre tett 
szert. Elnöki székét mindig az arra leg- 
hivatottabb emberek töltötték be.

Szép pályát futott be New Yorkban 
a Magyar Betegsegélyző és önképző Egy
let és a Kossuth Egylet is. a jótékonyság 
terén pedig szinte páratlan tevékenységet 
fejtett ki a Jótékonycélu Disznó Asztal
társaság. amely New Jersey állam Dayton 
városkájának határában ingyen nyaralót 
tart fent saját birtokán és a felebaráti 
szeretet jegyében igazán áldásos munkát 
fejt ki a szegény sorsú magyar gyerme
kek ."észére.

A ncw yorki magyar egyesületek ál
talában máid egészségesek, életerősek és 
a magyar nemzeti érzés fenntartásának 
javára hasznosan fáradoznak.

A MAGYAR SAJTÓ
Az első magyar napilapot New York 

városában Erdélyi Gusztáv alapította 
Magyar Nemzetőr néven és fenn is tar
totta mindaddig, amíg élt. Halála után 
a lap megszűnt és helyét valamivel ké
sőbben az Amerikai Magyar Népszava fog
lalta el. amelyet Berkó D. Géza alapított 
és fejlesztett naggyá. Kiváló erőket vont 
maga köré és a legjobb lappal szolgált 
a magyarságnak. Hosszú éveken át néhai 
Kende Géza volt a lap szerkesztője, majd 
Bíró János, Dr. Góbi- Dr. Miklós Oszkár 
töltötték be ezt a pozíciót. Erős lendüle
tet adott a lapnak a csak nemrégen el
hunyt Roboz Hugó, aki a Hearst lapok 
külföldi szerkesztője lett és akit Déri Imre. 
Szabados Zádor. Nadányi Pál követtek.
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A lap jelenlegi szerkesztője Franklin 
Fonyó Aladár, aki azelőtt tiz éven át a 
Szabadság szerkesztői székét töltötte be. 
Úgy Berkó D. Géza, mint kiadó utódja, 
Wregrzynek Ferenc ideje alatt és ma is 
páratlanul jeles szolgálatokat nyújtott a 
lapnak és az egész amerikai magyarság
nak Székely Izsó kiadóhivatali igazgató, 
akinek szervezési képessége szinte me
sébe illő. Elődje, a jeles Alexander Ernő 
volt, aki két évtized óta önálló és nagy 
sikerű hirdetési vállalatot tart fent, amely 
előkelő amerikai cégeke' és nagy hajó
zási vállalatokat képvisel.

Hetilapok egész serege jelent meg az 
évtizedek során New Yorkban. A huszon
öt éves jubileumát ez évben ünneplő Ma
gyar Bányászlapot szintén New Yorkban 
indította útjára Himler Márton és csak 
később vonult onnan az ország belsejébe. 
A ma élő hetilapok sorában kimagasló 
helyet foglal el a demokratikus har
cokat nagy erővel folytató magyar emig
ráns: Göndör Ferenc “Az Ember" cinaü 
hetilapja, amely küzdő szerepet visz az 
amerikai magyar közéletben és országos 
olvasó köre van tengerparttól tengerpartig.

A new yorki magyar egyletek érde
keit szolgálja a Brown Ka oly kiadásában 
és Szerényi S'mon szerkesztésében meg
jelenő "Egyleti Élet" című hetilap.

A MAGYAR MŰVÉSZET
Ami művészi tehetséget Magyarország 

szült, az ha Amerikába jött, elsőnek New 
York városában próbálkozott sikert aratni, 
mert ez országos sikert jelentett. Holly
wood csak később alakult és vitte a ma
gyar tehetségek egész sorozatát a maga 
külön birodalmába.

Ha jöttek festők: Halmai Arthur. Márk 
Béla Pogány Wili és a többiek. New York
ban telepedtek le. S keres szobrászaink kö
zül ma is ott él Finta Sándor. Zenészeink 
bevették a vi’ághirü new yorki Metropo
litan Opera házat és nemzeti büszkesé
günk hogy az elűzött cár udvarából New 
Yorkba menekült és ott telepedett le ko
runk legnagyobb hegedű művészeinek. 
Heifetznek. ZimbaVstnak, Misha Elnrannak 
mestere: a nyelvében és szivében ma is 
magyar Auer Lipót.

Külön tanulmány kellene annak fel
sorolására. hogy mit adott a magyar te

hetség és művészet New Yorkon keresztül 
egész Amerikának. Meghódította a szín
padokat, helyet szerzett magának a mú
zeumokban, olyan nevet szerzett az ame
rikai közönség előtt magának, amely szin
te versenyen felül áll.

És ami a szükebb kört illeti, New 
Yorkból indultak útnak az amerikai ma
gyar színtársulatok előbb Miskolczi Hen
rik. majd néhai Heltay Árpád és utódaik 
vezetése alatt, hogy édes anyanyelvűn
kön szolgálják nemzetünk kultúráját, 
mindenütt az országban, ahol csak ma
gyar telep van. New Yorki magyar szín
művészeink igazán vándor apostolai vol
tak kultúránknak és tiszteletünkre ér
demesek.

Otthon van és otthon volt nagy idők
től fogva New Yorkban a magyar tudo
mány is. Legismertebb képviselője, néhai 
Dr. Grrster Árpád volt. Az egyetemeken, 
college-kben igen sok a magyar tanárok, 
előadok száma, akikkel méltán büszkél
kedhet ik az amerikai magyarság.

A magyar vonatkozású érdekeket pá
ratlan berendezettséggel szolgálja N:w 
York városában a Magyar Nemzeti Mú
zeum kötelékébe tartozó Hungárián Re- 
ference Library. amelynek élén Dr. Telkes 
László igazgató áll.

RÉGI DAL . . . RÉGI DAL . . .

Öreg ameikás magyarok szive méla- 
busan rezdül meg, ha eszünkbe jut a 
régi new yorki magyar negyed a maga 
jellegzetesen kedves helyeivel. A Little 
Hungary, a Cafe Boulevard, a Second Ave- 
nue kávéházai. Balogh bácsi kedves k's 
pince-étterme. Péter Lajos közismert Rá
kóczi szál’odája a negyedik utcában, Mo
csár és Török Pista szalonjai, ahol ex- 
huszár kap'tány Almássy Jóska volt a 
ceremónia-mester. .. Csupa olyan hely, 
ahol mindig otthon volt a magyar, akár 
aznap szállt le hajóról, akár évek óta ásta 
a szenet vagy hordta a bigányt a vas- 
gyá bán ...

New York szédületes fejlődése min
dennek véget vetett. De ha lakóhelyében 
szét is szórta az egykor tömör magyar 
negyedet, a leikéből nem tudta kiölni az 
csszetartozandóság érzését.
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ALEXANDER ERNŐ.

az Alexander Advertising Agency. Inc. 
tulajdonosa, a New Yorki Segélyegylet 
pénztárnoka, az Amerikai Magyar Keres

kedelmi Kamara alelnöke

1482 Broadway. New York. N. Y.
Született: 1886 febr 4. Boroszló. Sáros m.

Az amerikai magyar élet egyik leg
ismertebb. legjellegzetesebb alakja Alex
ander Ernő. Nálánál jobban senki nem is
meri az amerikai magyarságot. A magyar 
kereskedelmi élet jeleseit csakúgy ismeri, 
mint az egyleti és társadalmi közélet tag
jait. összeköttetései messzi ágazók: egy 
perc alatt megtudja mondani, mennyi a 
magyar egyletek száma Amerikában és 
a kisujjában van. hogy, például Bethle
nemben hány magyar család lakik. És 
mert üz’ete megkívánja — épily pontosan 
tudja a többi nemzetiségek számarányát is.

Amilyen otthon van Alexander Ernő 
a magyar életben, épugy odahaza van az 
amerikai üzleti és társadalmi életben is. 
A new yorki magyar éttermek megbecsült 
vendége Alexander Ernő — de ép oly ud
variasan hajlik meg sudár alakja előtt 
az Astor Hotel főpincére is. Alexander 
Ernő arca igen jól ismert a Times Square 
tájékán. Talán az egyedüli new yorki ma
gyar. akire ráillik az a tipikusan kedves 
amerikai jelző: “Mán about town."

Évtizedek óta ott van a magyar köz
élet legelején. 1903-ban érkezett Ameri
kába. hosszú eveken keresztül ügyvezető
igazgatója volt az Amerikai Magyar Nép
szavának. majd megalapította — közel 
negyedszázaddal ezelőtt — saját hirdetési 
vállalatát, melyet a legtekintélyesebbek 
egyikének épített ki. Közmondásszerü az 
a lelkiismeretesség és pontosság, amivel 
üzletének vezetését és ügyeit intézi.

Értékét felismerve, a New Yorki Segély
egylet igazgatójának, majd pénztárnoká
nak, az Amerikai Magyar Kereskedelmi 
Kamara alelnökének választotta meg. Tag
ja számos Klubnak, a Merchants Associa- 
tionnek és a New York Advertising Club
nak is.

Barátaival szemben lojális, udvarias és 
előzékeny. És csak a Mindenható tudja 
megmondani, mennyi azoknak a száma, 
akiket “pillanatnyilag" kisegített. Gaval
lér. bőkezűen áldozatkész, a nyilvánossá
got kerülő, nevére féltékenyen büszke, 
igazi gentleman Alexander Ernő . . .
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BASKY ANTAL, 
szobrász, a Basky Foundry tulajdonosa

209 East 39th Street, New York City, N. Y. 
Sziil.: 1879 jnnius 6-án. Kiskunlécháza. Pest menye.

Szobrász és üzletember. Hisz tehetségében, Ítélő- 
képességében, meglátásában. Intelligens, csupaszig 
ember, ki jó ott is. hol elfásultnak kellene lennie.

Gyerek pelyhedzó állít fiatalember volt, mi
kor kiérkezett. Egyedül, barát nélkül, senkihez. 
De tudással jött ki. A most is vele élő édesapja, 
a 85 éves Basky Lakács ácsmühelyében Erzsébet- 
falván tanulta ki az ácsmesterséget. Már 6 éves 
korában fúr. farag. Tizenhárom éves nem volt, mi
kor felnőtt emberek dolgoztak keze alatt.

Nem látott lehetőséget az óhazában. El. el. ahol 
tehetsége kibontakozhat. Svájcba megy, majd Pa
risba. Keresztülmegy a lázadozó fiatal évek min
den keservén, szépségén.

1900 május 11-én érkezik ki. Két nappal ké
sőbb már munkája van. Dolgozik Holtokén. N. .1.- 
ben. a Buffalo-i kiállításon. Vele született tehet
sége a szobrászat felé viszi. Ahol dolgozik, észre
veszik rátermettségét, tudását. Pár évvel kijövetele 
'itán családot alapit, szüleit, testvéreit kihozatja. 
Neje Veszély Mária, kivel megértő házaséletet él. 
Egyetlen leányuk Mária Lillian.

Nászút ra Páiisba ment. Bekerül a világhírű 
Hűden mesterhez. Pár évvel ezelőtt basáitokat irtai: 
az amerikai szaklapok róla. Abastone néven ismert 
műköve a szobrászipar majdnem nélkülözhetetlen 
kelléke lett.

Vállalatában, mely saját házában van. ti 9-en 
dolgoznak. Alkalmazottal ezt az idegen is észre
veszi tajonganak érte. Minden szép magyar kv.l- 
11: rmozgtt lom pá rt fogója.

BERKÓ A. LAJOS, 
ügyvéd

Sülte S03. 551 Fifth Ave„ New York City 
Szül.: 1902 augusztus 14. New York City.

Az Amerikai Magyar Népszava egykori társ
tulajdonosának és később nyomdavezetöjénak. a 
Zemplén megyéből ideszármazott Berkó Jenőnek 
itt született ügyvéd fia. még ma is szerves részét 
képezi az amerikai magyarságnak és erről az 
atyai örökségről nem is mond le soha

Már fiatalon érzett hajlamosságot az ügyvédi 
pálya iránt, középiskolái elvégeztével tehát be 
iratkozott a St. I.awrance Vniversity jogi fakul
tására. ahol 1923-ban elnyerte az ügyvédi — L.L.B. 
— képesítést. így tehát egyike volt azon kevesek
nek. akik 21 éves korukban ügyvédi oklevelüket 
a kezükbe tartották.

Az immár másfél évtizedes ügyvédi karrierje 
alatt sok magyar fél igazát védte a bíróság előtt. 
A legnagyobb nevezetességgel biró kliense azon
ban nem kisebb személyiség, mint maga Ely Cul- 
bertson, aki elismerten a világ egyik legnagyobb 
hridge játékosa. Hozzá kell még tennünk azt is. 

hogy nem csak a kliens, hanem maga az ügyvéd 
is kiváló bridge játékos.

Élénk társadalmi életet él és a magyarsághoz 
fűző kötelékét azzal is dokumentálta, hogy évek 
óta tagja a Verhovay Segély Egylet 83-as ifjúsági 
osztályának, a múltban azonban sokkal nagyobb 
részt kért magának a magyar társadalmi moz
galmakból.

New Yorkban nősült és felesége amerikai 
leány, a Joplin Mo.-ból származó i’ansy Maness. 
Édesatyját. Berkó Jenőt már évekkel ezelőtt el- 
szólította a halál, édesanyja azonban jó egészség
nek örvend.

BROWN KAROLY.
a The Printing House of Charles Brown, 
Inc. nyomda és az “Egyleti Élet” hetilap 

tulajdonosa
1459 Third Avenue. New York. N. V.

Született: 1886 julius 27-én, Kisvárda, Szabolcs ni.

A magyar egyleti életnek fanatikus rajongó n 
Brown Károly. A nyomdamü vészetet Kisvárdán 
tanulta, majd Budapesten a híres Riegler József 
Ede nyomdában tökéletesítette. 1904-ben jött 
Amerikába, ahol több mint harminc év óta saját 
nyomda-üzemét vezeti. Éveken át több magyar 
lapot állított elő. majd megalapította az "Egyleti 
Élet" eimü hetilapot 1921-ben. amelyet tekintélyes 
sajtó-orgánummá épített fel. Nyomdájában ál
landóan S— 10 szakembert foglalkoztat.

Annak, hogy Brown Károly milyen erős híve 
az egyleti élet gondolatának, bizonyítéka a kö
vetkező: Elnöke volt a New Yorki Kossuth Egy
letnek. az Első Magyar Önképző Egyletnek, az 
Ugocsai Egyletnek, elnöke és alapitó tagja volt a 
Kiss József Odd Fellows Páholynak, az Amerikai 
Magyar Zsidó Szövetségnek, a Cionista Egyletnek, 
tagja a Humboldt Lodge szabadkőműves páholy 
nak. továbbá a Disznó Asztaltársaságnak is. 
amelynek számára megvásárolta a gyermekotthont 
és éveken át igazgatója és elnöke volt. Tagja 
ezeken kívül az I. W. (>. Betegseéglyzőnek, a Mun
kás Dalárdának, a Bridgeporti Rákóczi Segélyző 

[ 12 ]



Egyesület New Yorki 23-ik fiókjának és több inás 
egyletnek.

Brown Károly 1907-ben nosült és harminc évi 
boldog házasság után 1937-ben elvesztette nejét. 
Mind a négy gyermeke college-végzettséggel bír. 
József fia. aki apjával a nyomdát vezeti, egyúttal 
ügyvédnek készül. Gertrude férje Berger Sándor. 
Mildred férje Birnoff M. és Lillian leánya az 
egyetemre jár.

A new yorki magyar közélet igen sokat kö
szönhet Brown Károlynak, aki egyénileg is es 
lapja révén is. sok közérdekű munkát végez.

BOCK PRESSING MACHINE COMPANY
1 Kast 15th Street. New York City, N. Y.

Magyar, ha megállaz egy férfidivat üzlet elölt 
és a kirakatban megpillantod n legújabb divtil't 
férfiruhát, amely úgy áll a próbababán, mintha 
csak odaöntölték volna, jusson az eszedbe hogy a 
ruhát egy olyan gép vasalta ki a legnagyobb töké
letességgel, amelyet két magyar fivér gyárt — 
Böek János és Böck G. József. A Böck névvel 
ma már több mint kétezer vasalógép van a leg
előkelőbb amerikai szabócégek tulajdonában és 
olyan elismert férfidivutcikk világmárkák, mint 
a new yorki Rogers-Peet-cég is a Bock-féle géppel 
vasaltatja férfirtlha remekeit, mielőtt n kirakatába 
kitenné.

Ismerkedjünk meg tehát közelebbről n két. 
fivérrel.

BÖCK JÁNOS, 
a társaság elnöke,

Született: 1902 december ti-án, Temesváron.

fidesatyja. a Magyarországra származóit 
porosz nemes, papnak akarta nevelni, de a János 
fiúnak annyira megtetszett a csillogó-villogó hu
szár uniformis, hogy elhatározta, ha felnő, belőle 
huszár lesz, annál is inkább mert — ml tagadás 
— nem volt sok kedve hogy az iskola padjait 
koptassa. Az apa és a fin közötti eltérésben tra
gikus hirtelenséggel lett pontot a világháború, 
melyben a forrón szeretett atyját elszólttól ta a 
halál — és Így rámaradt a választás, hogy milyen 
módon keresse meg a kenyerét, ha felnő.

A családi vagyont a Nagybecskereken lévő 
Magyar Király szálloda képviselte, amelyet öz
vegyen maradt édesanyja a tragikus esemény után 
eladott. Ezzel egyidejűleg pergett le az óhaza fel
darabolása is. nem lobogott többé Nagybecskere
ken a magyar zászló és erre a katonasorba ke
rülő Böek János pedig ahelyett, hogy megélje, 
mint teljesedik be gyermekkorának egyetlen igazi 
vágya és beálljon huszárnak, hátat fordított szü
lőhazájának és kijött, az Uj-Vllágba.

1921-ben érkezett New Yorkba és munkát szer
zett, mint épületlakatos. Három éven keresztül 
folytatta ezt a mesterséget, majd pedig állást vál
lalt az U. S. Hoffman ruhavasaiógép-gyárban. 
Evek múltával annyira megismerte a gépet, unnak 
előnyeit és hibáit, hogy sikerült bizonyos javítá
sokat eszközölni azon. Itt született meg a Böck-féle 
ruhavasaló masina.

Az uj gép gyártására azonban csak később. 
1928-ban került sor. Ugyanis ez év augusztusában 
nyitotta meg saját üzemét. Itt aztán bebizonyo
sodott az. hogy nemcsak elsőrangú szakember, és 
szorgalmas munkás, aki leveszi a kabátját és oda
áll a géphez, hanem egyben kiválói és nagy körül
tekintéssel rendelkező üzletember is. aki képes 
volt saját pénzével egy üzemet megkezdeni és több, 
mint 12 éven keresztül, jóban-rosszban egyaránt 
üzemben Ih tartani, anélkül, hogy más embernek, 
vagy a banknak a segítséget kellett volna igénybe 
venni! “

A kiválói üzletember azonban egyben jó ma
gyar ember is. Mint buzgói katholikus, a Szent 
István Egyházközségnek a tagja, a múltban pe
dig elnöke volt a Szent Imre Körnek. Résztvett 
számos magyar mozgalomban és tagja a Disznó 
Jótékonyeéllt Egyesületnek és a Szent György Szö
vetség 20-as fiókjának.

Házasságát 1928-ban kötötte, ekkor esküdött a 
kassai származású Kokiczky Maliiddal. A házas
pár frigyéből két gyermek származik, a kis Já
nos és Maliid.

BÖCK G. JÓZSEF.
a társaság titkára és pénztárnoka
Született: 1905 márc. 1. Nagybecskerek.

A két, nagy karriert befutott Böck-flvér fia
talabbikja. aki fivérével és édesanyjával egyidőben, 
1921-ben érkezett ki az Uj-Világba. A kis család, 
amely azóta Amerikában njabb gyökeret enge
dett. a Jóban és a rosszban kitartott egymás mel
leti, úgyhogy alig másfélévtizedes amerikai itt 
tartózkodás után, mindnyájan tekintélyt, vagyont, 
megelégedést és boldogságéi mondhatnak a ma
gukénak.

Böck G. József ideérkeztekor a bátyja mellett 
dolgozott, mint épületlakatos és ugyancsak kö
vette öt további állásaiba, míg végül megalakult a 
családi gyár, amelynek Waterlit, N. Y.-ban levő 
üzemében mintegy 30 ember nyeri a kenyerét. Ne
ki azonban színészi ambíciói is voltak, számos mű
kedvelő előadáson vett részt, Rédey Mikléisnál ké- 
peztetle a hangját. Ezek az ambíciók akkor érték 
el tetőpontjukat, amikor a New Yorki Broadway,!' 
előadott "János Vitézben" ő alakította Bagó szere
pét. Igazi ambíciója azonban még mindig az üz
let. ahol rendkívül munkabírással és nagy szak
értelemmel dolgozik.

Miként a fivére, ő is nagy részt vesz a new 
yorki magyar életben, tagja a Szent István Egy
háznak. a Szent György Szövetség 20-as fiókjának 
és a Szent Imre Körnek. Ezenkívül pedig részt 
vesz minden jó célt szolgáló magyar mozgalomban.

1932-ben nősült, hitvese a Newburgh. N. Y. 
születésű, magyar származású Torna Juliska, aki 
a házaspár Florence leánykájának az édesanyja. 
A családhoz azonban hozzátartozik fivére családja 
is és szeretett édesanyjuk, született Franz Emma, 
akivel együtt laknak Flitshing-i otthonukban és 
aki német származása dacára még ma is oly ma
gyar érzelmű, hogy nem kíván addig visszamenni 
az óhazába, amig nem leng olt a magyar lobogó!
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Szül.: 1875 nov.

BRANKOVICS JÁNOS, 
nyomdatulajdonos

251 East 82nd Street. New York City. 
26-án, Felső Ittebe, Torontál ni.

A new yorki magyar nyomda 
ipar egyik nevezetessége, aki az 
anyanyelvén és az angol nyel
ven kívül tökéletesen ir és be
szél még más öl nyelven is és 
aki 25 éves amerikai itt tartóz
kodása alatt a város egyik leg
népszerűbb nyomdászává küz
dői te fel magát.

Mikor 1913-ban, már mint 
meglett férfi. 38 éves ember, 

kiérkezett az Újvilágba, liosszn és változatos nyom 
dász-szakmai malira tekinthetett vissza. A mes
terségét Nagy-Kikindán tanulta meg, utána felköl
tözött Budapestre és ott dolgozott szakmájában. I’est 
titán Németország következett, ahol 12 esztendőn 
keresztül dolgozott a német nyomdaiparban és csak 
azután, a világháborn kitörését megelőző esztendő
ben jött ki az Egyesült Államokba. Hl aztán dől 
gozott Clevelandban és Detroitban. Yoitngstownbaii 
pedig egy román nyomda vezetője lett. 1919 óla van 
saját vállalata, és 17 éve van üzlete jelenlegi he
lyén. ahol 3 I emberi alkalmaz.

Élénk érdeklődést tanúsít a magyar társa
dalmi mozgalmak iránt, bár nem vesz aktívabb 
részt ezekben. Tagja a Szent István Kómái Katii. 
Egyháznak, a Nemzeti Demokrata Pártnak és lidd- 
fellow Páholynak.

Dr. CUKOR BÉLA, 
magyar borok importőrje 

az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara 
igazgatója

2 Park Avenue, New York City.
Szül.: 1884 ápr. 25. Szolnok. Jász-Kun-Szolnok in.

A világhírű magyar 
nemes borok Ameriká
ba Valii behozatalával 
kapcsolatban alig van 
ember, akinek oly sok 
és nagyra rugó érde
mei vannak, mint ezen 
Kunságból i deszá r ni a- 
zott magyar ügyvéd
nek. aki több mint 30 
éves amerikai itt tar
tózkodása alatt úgy 
kereskedelmileg. mint 
társadalmilag sok te
vékenységet fejteti ki 
a magyar ügyek mel
lett.

Édes apja. Dr. Cukor Ferenc nyomát követve, 
ügyvédnek készült. Középiskoláit Szarvason, az 
ottani Református Főgimnáziumban végezte. A 
gimnáziumi tanulmányai befejeztével a budapesti 

in. kir. Ferenc József tudományegyetemi jogi fa
kultásán megszerezte jogi és államtudományi dok
torátusát. Innen a Magyar Bank és Kereskedel
mi Részvénytársasághoz került alkalmazásba, 
amely az 1907-es év folyamán a fiatal titkári mi
nőségben lévő ügyvédei kiküldte az Egyesült 
Államokba.

Amerikai karrierjét, mint bankember kezdte 
meg és a new yorki pénzügyi világban 20 éven 
keresztül tartott különböző előkelő pozíciókat. Az 
ezen idő alatt az általa lebonyolított üzletek szinte 
csillagászati számokat közelítenek meg. mert közel 
int) millió dollárt erő értékpapírt helyezett el. 
amelyből mintegy 36 millió dollár magyar kölcsön
köt vény volt. A pénzügyi körökben a legelőkelőbb 
bankcégekkel volt összeköttetésben és éveken ke
resztül a legelőkelőbb internaeionálls bank cég
nek az Angliát Relmont <t Co.-nak volt alelnöke.

A harmincas évek elején azonban a külön
böző európai pénzügyi megszorítások folytán az 
európai értékpapírüzlet elvesztette régi nagy di
menzióit. Időközben a szeszt Halom is megszűnt. 
Így megalapította a Danii be Products Inc. névvel 
iijabb üzleti vállalkozását, amelyet arra a célra 
alapitott. hogy :tz Egyesült Államokban piacot te
remtsen a kiváló magyar fajborok számára. Ez 
a vállalkozása iinn.il is inkább sikeres volt, mert 
előkelő óhazai összeköttetéseinél és kitűnő üzleti 
nevénél fogva a magyar állam rábízta a Magyar 
Királyi Állami Mintagazdaság, a Herceg Eszter- 
házy Ilitbizomiitiy és az állami ellenőrzés alatt 
álló Tokajhegyaljat Bortermelők PinceszövetkezeJjj. 
képviseletét az Egyesült Államok területére. Két 
és fél esztendőn keresztül sikeres propagandái 
fejtett ki a magyar borok mellett Amerikában, 
miután üzletét beolvasztotta az Egyesült Álla
mok egyik legelőkelőbb és legrégibb borimport
cégbe, a new yorki Július Wile & Sons ami Co. 
Inc., cégbe. A magyar borok amerikai propagan 
dájál azután innen végzi, nagy lelkesedéssel, me
lyek ma már az Egyesült Államok mindéit részé
ben kaphatók és alig van olyan előkelő üzlet és 
éttéréin. amelynek borlapján nem foglalnának he
lyet a magyar tájborok.

Az óhazában, önkéntest minőségben a 7-es 
lovasitoll tüzérezrednél szolgált. Amerikai itt 
léte alatt nem kevesebbszer, mint 59-szer tette 
meg az ultit Budapest és New York között, amely 
egymagában Is szinte rekordszámba megy..

Házassága Amerikában történt, de hitvesét, 
szül. Brieger Verát a. sors tragikus módon elra
gadta mellőle, amikor 1935-ben elhalálozott. A 
boldog frigyből két fin született, akik mindketten 
egyetemet végeztek. Az idősebbik fiit. Richárd. 
egy előkelő new yorki társaságbeli leányt. Margery 
Gregoryt vett feleségül és kiváló pozíciót tölt be a 
K. H. Macy Department S toréban. A fiatalabbik 
fitt, Clarence B. Cukor, atyja mellett dolgozik.

Cukor doktor régi támogatója a magyar 
ügyeknek és sokat fáradozott a magyar-amerikai 
kapcsolatok kimélyitésén. Több előkelő társa
dalmi pozíciót tölt be. igy tagja és igazgatója az 
Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamarának is.
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DR. CHOLNOKY TIBOR, 
sebészorvos

19 East SOth Street, New York City 
Született: 190-1 május 30, Szatmár Németi. 

Szatmár m.

A világhírű angol-lr drámaíró, George B. Shaw: 
Vissza Metlmzsóllemhez! című és az emberi örök
létről szóló darabjának egyik szereplője arról pa
naszkodik, hogy az állagban 110 évre szabott em
beri élet tulajdonkén tulrövid ahhoz, hogy ezalatt, 
nuiridandót lehessen alkotni. Már Jóval túl van a 
huszadik évén, mikor kikerül az iskolából és mire 
pedig az iskolában tanultakat össze képes egyez
tetni az élettel és egyéni élettapasztalataival, élete 
alkotó periódusának oroszlánrészét már maga mö
gött hagyta és csuk néhány éve marad arra, hogy 
eleget tehessen emberi élet hivatásának, vagyis 
hogy munkásságával a társadalom javát és az em
beriség egyetemes előrehaladását szolgálhassa.

Egy brilliáns magyar orvosra maradt az a 
feladat, hogy Shaw ezen mólyenszántó állítását két- 
ségbevonja. A cáfolat, bocsássuk előre, nem egy 
heves vita közepette történt, ahol a két ellenfél 
a szócsatát a logika klasszikus szabályai szerint 
folytatta le s amelynek végeztével az agg dráma
író) megtörve hajtotta meg markáns fejét és be
ismerte, hogy az ellenállhatatlan érvekkel szem
ben vesztett. Dr. Cholnoky Tibor, fiatal hazánkfia, 
talán nem is ismeri George B. Shawt. de ha is
merné is. akkor is amellett szól a valószínűség, 
hogy nem szállt vele vitába arról, hogy 3—1 esz- 
tendő-e az emberi élet alkotó periódusa, avagy 
több? Az érvelés teljesen személyi összeköttetés
től mentesen történt, ami a tudományban vég
eredményben teljesen mindegy. Dr. Cholnoky Tibor 
ugyanis bebizonyította, hogy 3-1 éves kora dacára, 
az orvostudomány továbbfejlesztésének nagy és 
nemes munkájára nemcsak, hogy teljesen felké
szült. hanem. hogy már eddig is tizenkét 

esztendős komoly és értékes alkotó munkát ha
gyott a háta mögött.

Hét éves amerikai itt tartózkodás után az 
Unió egyik legrégibb orvosképzőjének. a new yorki 
Columbia egyetemnek sebészeti osztályán műkö
dik. valamint a kész orvosok továbbképzésére 
felállított Post-Graduate Medical School and llos- 
pitalban előadó) az electroinos és daganat sebé
szetről. úgyszintén a magyarlakta vidéken levő 
Lenox Hűl Hospital egyik sebésze. New York leg
régibb kórházának a Gouverneur Hospital osztá
lyos sebésze és főnöke a daganat és rák osztálynak. 
Tudományos könyveinek, cikkeinek és előadásának 
oldalakat tesz ki a listája. Amerikai karrierje azzal 
kezdődött, hogy 1931-ben ösztöndíjjal kapott a 
Minnessota államban levő llochesterbe a Maya 
Cllnicbez. Az amerikai tanulmányút folyamán vé
gigjárta New York, Boston. Philadelphia. Baltimore. 
Cleveland. a New York államban levő Rochester 
és a Yale egyelem kórházait, hogy a in. kir. vallás
os közoktatásügyi m'nisztérium adta ösztöndíj elő- 
Írásai értelmében részletesen tanulmányozhassa a 
sebészet előrehal: dását az Unióban.

IC magasröptű kariéi* a párisi Sorbonne egye 
temen kezdődött, ahol 1926 december 21-én dok
torált, majd két évvel később egy újabb doktori 
oklevelet nyert a budapesti magy. kir. Pázmány 
Péter orvosegyetemen. Néhány hónappal később. 
192S szeptember 1-én berendelik az egyetem l es 
számú Verebélyi professor vezetése alatt működő 
sebészeti klin'kára. ahol összesen llégy évig 
volt műtő orvos. Kél évig tartó működés 
után a Magyar Sebész Kamara sebész specialista! 
oklevelet ad. Ennek megtörténtével, 1930-ban a 
rák vlllanysebészet' és rádiótherápi.ii gyógymódjá
nak tanulmányozása céljából európai körútra indul 
és felkeresi Berlin. Koppenhága. Stockholm Lon
don. I’áris. Bern és Becs rákkutató) intézeteit.

Az elkövetkező esztendőben. 1931 ben kiuta
zott Londonba és Amsterdamba, majd Párisim 
menve részlvett a Hl. Nemzetközi Radiólogiai és 
Electrothcrapiai Kongresszuson, ahol a villanyos 
sebészetről tartott előadása folyományaként tagul 
választották meg ti Kongresszus azon albizottságá
ba. amely az újdonsült tudomány szakkifejezéseit 
volt hivatva a különböző kultitrnyelvekre átfor
dítani és egységesíteni.

Első amerikai útja elölt egy hómappal, 1931 
novemberében, az elektromos sebészettel kapcso
latos személyes tanulmányairól tart előadást a 
Magyar Orvos Egylet előtt. Azután következik 
amerikai tanulmányútja, amelyet négy hónapra 
megszakít, hogy Budapestre visszatérjen, sebészi 
továbbképzési kurzusokat venni. Újra vissza 
az Egyesült Államokba és itt öt hónapon keresz
tül ráksebészettel kapcsolatos elektromos műtéte
ket tanulmányoz a Stnyvesant Square Hospital- 
ban. A következő évben Münchenben van. ahol 
Lexer tanár klinikáján tanul plasztikus sebé
szetet. utána Bécsbe megy, ahol Bőhler tanár 
mellett esontrepedéseket. tanulmányoz. Még 1932 
decemberében visszatér a Stnyvesant Square Hos
pitálás, hogy folytassa félbeszakított kutatásait. 
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onnan a Post Graduate Hosritnl bőr- és rák
osztályához kap 1934-ben kinevezést. Jelenleg is 
itt operál és tanít. Egyidejűleg vezet egy elektro- 
sebészeti klinikát és működik mint dr. Cári Éggers 
Columbiai egyetemi sebész tanár assistense.

1934-ben a new yorki Orvosi Akadémia tagjai 
sorába választja és 1915-ben az •■American College 
of Surgeons" San Franciscóban fellow-jává avatja.

Cholnoky Tibor dr.-nak már 192t> b n francia 
nyelven. Pársban megjelent egy tudományos érte
kezése. Egy évvel később részt vett több magyar or
vosi könyv és számos tudományos cikk franciára 
való lefordításában.

Itövid-hullámu a diathermiáról irt 310 oldalas 
angolnyclvü munkáját 1937-ben nyomtatta ki a 
Columbia University Press. Több mint <>o szak
lapban megjelent “review" ját nagy elismeréssel 
fogadták ezt az eső angol nyalven megjelent 
szakmunkát. A rákkutatás területét és az emlő 
betegségeket érintő szakcikkeit két világrész 
orvos" sajtója adta közre. Amerikai itt tartózkodá
sának jóformán minden esztendejében bemutatott 
:z Amerikai Magyar Orvos Egyletnek. — az 
Amerikai Orvos Akadémia sebészeti osz
tályának az előrehaladottabb rákbetegség kezelé
sének fázisait 1938 óta négy tudományos 
kiállítást rendezett — hármat meghívásból — 
különböző orvosi egyesületek felkérték, hogy fő
leg az elektromos és plasztikus sebészet prob
lémáit körükben vitassa meg. erről a témáról és 
a rákkutatásról három nyelven két világrészben 
tartott 1930 óta angol, német és franc'a nyelven 
több mint 15 előadást orvosi kongresszusok, or
vos társaságok és több kórház orvosai előtt. 
Tudományos kutatásaira hivatkozást tesznek mü
veikben magyar és idegen orvosprofesszorok. Ez 
év elején meghívásra. Bostonban a New England 
MeJical Centerben tartott sikeres előadást. Az 
"Előrehaladott rák sebészi kezelésről" című köny
ve kiadás alatt van. S készül több munkáját ősszel 
A'lintie Cityben az International Cancer Congress 
előtt felolvasni.

Fiatalos munkaerejét mindez nem merítette ki. 
mert állandóan részt vesz a magyar társadalmi 
akciókban segítséggel vagy tanáccsal, bár nyilvá
nos elismerést nem kér érte. így kevesen tudják, 
hogy a Budapesti Egyetemi Énekkar, amely nagy 
sikerrel járta meg az Egyesült Államokat, dr. 
Cholnoky Tibor segítségével jött át az Új
világba. Jelenleg pedig azon dolgozik, hogy az 
amerikai magyarságnak saját Magyar Kórházai 
lehessenek.

A fiatal magyar orvos már évek óta házas. 
Az amerikai származású I.ouis Marié St. John-nal. 
akivel nemcsak ideális házaséletet él és aki a 
fiatal pár kisfiának és két leánykájának édesanyja, 
hanem a magyar ügyeknek szentel igen sok 
időt, amiért is nem rég Magyarország kormány
zója egy magas kitüntetéssel dekorálta, az ameri
kai magyarság érdekében kifejtett áldásos mű
ködéséért.

A DANUBIA MAGYAR FILMVÁLLALAT

Igazgatók: Láng Jenő, B'ack Béla és 
Szenes Dezső

749—7th A venne. New York City.

Ötödik esztendeje annak, hogy megalakult New 
Yorkban a Danubia Pici üres, Inc., azzal a céllal, 
hogy a gyönyörű irammal előretört magyarországi 
filmgyártás legjobb darabjait rendszeresen bizto
sítsa az amerikai magyarság számára.

Pionir-munka volt a DANCBIA munkája, nem
csak pénz s komoly hozzáértés kellett hozzá, de a 
rajongó hit a magyar kultúrában s az áldozatos 
magyar készség, hogy ami szépet és jót fel tud mu
tatni a magyar filmgyártás, az váljék az amerikai 
magyarság közkincsévé is.

Nehéz, küzdelmes harc volt, a DANUBIA 
azonban becsülettel állta meg a helyét. 5 év alatt 
50-itél több magyar hangos filmet hozott át Ame
rikába.

A magyar film ma diadallal járja a maga út
ját Amerikában, a magyar filmben ma az ame
rikai magyarok százezrei gyönyörködnek nap
nap után és amellett, a magyarországi filmgyártás 
számára jelentős pénzforrást jelent az állandó 
amerikai piac — ezek a kézzelfogható eredményei 
a Danubia öt esztendős munkájának, annak a ten
gernyi gondba, rengeteg energiába és súlyos áldo
zatokba került munkának, amelyet a Danubia tu
lajdonosai: Láng Jenő. Black Béla és Szenes Dezső 
végeznek 5 esztendő óta.

Láng Jenő éveken keresztül magyar lapokat 
szerkesztett Amerikában, a megalapítója volt a 
Philadelphiai Függetlenségnek és szépirodalmilag 
is kiválóan értékes munkát végzett, azonkívül, 
hogy hat évig managere volt New York egyik leg
nagyobb amerikai mozijának.

Black Béla, a magyarországi Stollwerck-gyár 
volt vezetője, a 19-ik honvéd-ezred volt főhadnagya. 
27 éve van New Yorkban és nemcsak az üzleti 
életben, de társadalmilag is osztatlan megbecsülést 
szerzett.

A vállalat harmadik tagja Szenes Dezső, aki
nek már Magyarországon is értékes film kapcso
latai voltak, társtulajdonosa volt a budapesti City 
mozinak s arany-vitézségi-érmes honvédfőhadnagy
ként verekedte végig a háborút.

Mindhárman kiváló kulturáltsága, üzletileg s 
társadalmilag is sokra értékelt magyarok, akik a 
magyar filmkultúra amerikai sikereiért 5 éve 
folytatott hozzáértő, becsületes s áldozatos munká
jukkal minden elismerésre rászolgáltak.
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DÁVID FERENC KAROLY, 

magyar temetkezési vállalkozó

348 East 55th Street, New York. N. Y. 

Született: 1870 február 12-én, Eperjes. Sáros ni.

Igazi, réglvágásu amerikai-magyar, aki Jóval 
a századforduló előtt jött ki az Uj Világiul és 
itt még akkor találta meg a boldogulás útját, 
amikor az amerikás magyarok zöme még el se 
szánta magát arra, hogy áthajózzon az óceánon 
és uj otthont, keressen magának Amerikában. A 
siker azonban nem változtatta inog ezt a derék 
magyar embert, ugyanaz a közvetlen természet 
ő ma, mint amikor az élet apró-cseprő gondjai 
komoly fejtöréseket okoztuk és a majd egy fél 
évszázados amer'kal Itt tartózkodása dacára ép 
oly jó magy >r ö ma, agy gondolkozásban, szív
ben és beszédben, mint amikor először lépett az 
Egyesült Államok területére.

Szülőföldjét, a magyar regényirodalomban oly 
sokszor megörökített vadregényes fekvésű Eperjest, 
tizenkilenc esztendős korában hagyta el. 1889 ok
tóber 26-án lépett amerikai szárazföldre és azóta 
is állandó lakósa New York városának.

Már kora ifjúságában érlelte meg az élet. 
Még óhazai tartózkodása alatt sajátított el egy 
mesterséget, tíz akkor oly jól jövedelmező kocsi
gyártást. de egyidejűleg egy üzleti vállalkozásba 
's fogott — és temetésrendező lett. Az uj hazába 
érve képesített mesterségében keresett elhelyez
kedést. amely nem is okozott különösebb nehéz
séget. mert akkoriban, jóval a századforduló előtti 
időkben, komoly hiány mntntko- ' s->km"nká’ok- 
ban az Uj Világban. A fiatal magyar tehát szor
galmasan dolgozott és szabad idejében azzal a 
tervvel foglalkozott, miként is lehelne egyszer 
a saját gazdája.

Az elkövetkező évek munkával teltek el. Míg 
eleinte csupán a kocsigyártás szakmájában igye
kezte kenyerét megkeresni, az Idők folyamán ér
deklődése láss n-lassan arra a kérdésre összpon
tosult, hogy milyenek a kilátásai annak az üzlet
ágnak. amellyel még az óhazában megpróbálko
zott. Mivel mindig megfontolt ember volt, először 
elsajátította az amerikai eljárást és csak azután. 
1904-ben nyitotta meg temetkezési vállalatát, amely 
jelenleg is üzemben van és szépen prosperál.

Régi amerikai magyar lévén, nagy és tevé
keny részt vett a magyar társadalmi akciókban. 
Számos egyletnek a tagja, több egyesületnek volt, 
éveken keresztül I iszti vselője és jelen volt több 
magyar akció alapításánál, Így alapitó tagja a 
Szent. Erzsébet Római Katholikus Egyháznak 
Azonkívül megbecsült tagja a National Funeral 
Dlrectors’ Assoclalion és a Metropolitan Funeral 
Directors’ Assoc'atlon egyleteknek.

Huszonhét esztendős korában nősült és 1897 
évben vezette New York városában az oltár elé 
Szederkényi Annát, aki a Zemplén megyei Varra- 
nőből származott az uj hazába.

A boldog és ideális frigyből három gyermek 
származott, akik úgy a közhecsülésben és köz
szeretetben élő házaspár, mint az amerikai ma
gyar második generáció büszkeségei. A Dávid 
gyermekek közül kettő fii. Gyula és Péter és 
Stephania pedig leány. Mindhárman a család: 
vagyon dacára komolyan fogják fel az életet és 
atyjuk üzletében szorgalmaskodnnk.
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FAY ZOLTÁN, 
a Hungárián Club Restaurant, Inc. elnöke

ISI East 87tli Street, New York City 
Szül.: 1882 február 3-án, Nagy Bátor, Abauj m.

A honfoglalás korabeli Fáy család amerikai 
hajtása Fáy Zoltán, aki a nagyváradi katonai had- 
apród-iskolát végezve a kassai 5-ös huszárezredhez 
vonult be mint tiszt, hol hat éven át szolgált.

Amerikába 1907-ben jött és megérkezésének 
napján az Amerikai Magyar Népszava napilap 
kötelékébe lépve annak Pittsburgh! üzletvezetője 
lett ahol meg is nősült. Felt'öldy gyógyszerész 
leányát. Felföldy Irént vette feleségül.

1‘ittsburghból az akkor nagy lehetőségeket 
nyújtó kanadai Montreal városába ment át Fáy 
Zoltán, ahol kilenc éven át jó forgalmú üzlete volt, 
amelyet eladva 1922íban visszatért a szülőhazába, 
ahol az amerikai és kanadai magyarság különleges 
viszonyainak ismertetésével tett értékes szolgála
tokat.

A Magyar Revíziós mozgalomnak éveken át 
egyik vezető embere volt. A Tengerentúli Magya
rok Világszövetsége Fáy Zoltán erélyes kezdetné 
nyezésére jött létre és annak állandóan vezető em
bere volt. A híres New Yorki Magyar Napok ren 
dezése szintén Fáy Zoltán nevéhez, fűződik, aminek 
kétségtelen jele az. hogy az akciónak három Ízben 
volt az elnöke és a szép sikerű munkál ennek 
következtélten állandósítottuk.

Az élőszó erejét nem találván elegendőnek. 
Fáy Zoltán tollával is páratlan energiával harcolt 
a magyar faji és nemzeti érdekekért. Az amerikai 
magyar lapokon kívül temérdek cikke jelem meg 
a budapesti sajtóban és Int a háborít utáni évek 
ben Magyarország közvéleményének az amerikai 
magyarság felöl alkotott véleménye lényegesen 
megváltozott, abban igen nagy része van Fáy Zol
tán erőteljes felvilágosító Írásainak, amelyek nj 
perspektívákat. tártak fel. Minden Írását és min
den cselekedetét a magyar nemzet és az adott 
helyzetben az amerikai magyarság iránti kuruc 
szeretet jellemzi. Fáy Zoltán nyolc Ízben látogatott i 
el a. szülőhazába.

A társadalmi életben rokonszenves Fáy Zol- ■ 
iául a sors két rendkívül tehetséges gyermekkel 
ajándékozta meg. Edilh leánya “Bob" Lawrence
felesége, azé a Bob Lawrenceé, aki a. nagyhírű Al 
Whlteman társulat jeles baritonistája, ismert new 
yorki énekművész, aki az 1936-os országos rádió 
versenyben a nagy aranyérmet nyerte. Maga 
Edith és húga. Viola, mindketten elsőrendű balett- 
szóló-táncosnők és az Albertiba llush Ballett Tár
sulat tagjai.

A szűkei,ib magyar életben Fáy Zoltán a Ver- 
hovay Segély Egylet 35-ik fiókjának régi tagja és 
alelnöke volt a New Yorki Ifjúsági Körnek és Dal 
Testületnek. Igazán értékes munkáját azonban 
országos jelentőségű magyar megmozdulások ja
vára használta.

FT. FEHÉR PÉTER. O. F. M. 
a New Yorki Szt. István római katholikus 

hitközség plébánosa 
■114 E. 82nd Street, New York City.

Szül.: 1892 május 10-én, Felsőerek. Fest megye.

A népes és impozáns new 
yorki Magyar Római Katholikus 
Hitközség közbeeső lésben és 
köztiszteletben élő plébánosa, 
aránylag fiatal kora dacára, 
még jóval innen van az öt
ven éven, két világrészben is 
szép pályafutásra tekinthet 
vissza az Anyaszen tégy ház ke
belében.

Már zsenge ifjúságában ha
tározta el. hogy életét az egyháznak szenteli. Isko
láit a kalocsai Jezsuita Piarista gimnáziumban vé
gezte, onnan belépett a rendbe. Pécsett novíciáit, 
majd filozófiát hallgatott Baján és theológíai tanul
mányait Gyöngyösön végezte el.

Huszonnégy esztendős korában. 1916-ban érke
zett el életének azon legszentebb pillanata, amikor 
ík pappá szentelték, majd hamarosan plébános lett 
Itunaföldváron, ahol hat esztendeig volt plébános, 
innen Szolnokra került, kél évig mint, plébános, S 
káplánnal. Az Egyesült Államokba 1933-ban, 41 
esztendős korában jöft ki. állandóan New York bán 
tartózkodott és 1936 augusztus óta pedig plébánosa 
a new yorki hitközségnek.

Hivatásánál lógva irányító szerepet visz a ma-- 
gyár egyházi mozgalmakban. Egész életét a szor
galmas és kitartó munka jellemezte, mindig sokat 
dolgozott és népes pléhánitikal látott el. ügy 
odahaza, mint az uj hazában számos missziót is 
tartott.

Ft. Fehér Péter egyénisége. lift huzgóságn és tu
dása külön fényt kölcsönöz a new yorki magyar 
római katholikus hitközségnek.

aba FINTA SÁNDOR, 
szobrász, író, költő

1 Shoridan Scptare. New York. N. Y. 
Született: 1881 jun'us 12-én. Turkeve, 

Jász-Nagy-Kttn-Szolnok megye

A művészet. kü- 
lömbőző ágai között 
vergődő lélek Fim a 
Sándor, ihletének. gon
dolatainak a legkülüm- 
bözőbb utakon akar ki
fejezést- adni. A szab 
rász vésőjétől az Író 
tollához fordul, hogy 
azt viszont a festőmű
vész ecsetjével cserélje 
fel. mindig kutatva azt, 
amivel a. gondolatnak 
tökéletesebb formát al
kothat. Nagyot, szépet, 
maradandót tud alkot

ottnak idején a magyarni mind a három téren és
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FAY ZOLTÁN, 
a Hungárián Club Restaurant, Inc. elnöke

181 East 87tli Street. New York City 
Szül.: 1882 február 3-án, Nagy Bátor, Abauj in.

A honfoglalás korabeli Fáy család amerikai 
hajtása Fáy Zoltán, aki a nagyváradi katonai had- 
apród-iskolát végezve a kassai 5-ös huszárezredhez 
vonult be mint tiszt, hol hat éven át szolgált.

Amerikába 1907-ben jött és megérkezésének 
napján az Amerikai Magyar Népszava napilap 
kötelékébe lépve annak Pittsburgh! üzletvezetője 
lett ahol meg is nősült. Felföldy gyógyszerész 
leányát. Felföldy Irént vette feleségül.

Pittsburghból az akkor nagy lehetőségek "f 
nyújtó kanadai Montreal városába ment át Fáy 
Zoltán, ahol kilenc éven át jó forgalmú üzlete volt, 
amelyet eladva 1922-ban visszatért a szülőhazába, 
ahol az amerikai és kanadai magyarság különleges 
viszonyainak ismertetésével tett értékes szolgála
tokat.

A Magyar Revíziós mozgalomnak eveken ál 
egyik vezető embere volt. A Tengeremttli Magya
rok Világszövetsége Fáy Zoltán erélyes kezdetné 
nyezésére jött létre és annak állandóan vezető em
bere volt A hites New Yorki Magyar Napok reil 
dezése szintén Fáy Zoltán nevéhez fűződik, aminek 
kétségtelen jele az. hogy az akciónak három Ízben 
volt az elnöke és a szép sikerű munkál ennek 
követ keztében állandósítottak.

Az élőszó erejét nem találván elegendőnek. 
Fáy Zoltán tollával is páratlan energiával harcolt 
a magyar faji és nemzeti érdekekért. Az amerikai 
magyar lapokon kívül temérdek cikke jelent meg 
a budapesti sajtóban és lm a háború utáni évek
ben Magyarország közvéleményének az amerikai 
magyarság felöl alkotott véleménye lényegesen 
megváltozott, altban igen nagy része van Fáy Zol
tán erőteljes felvilágosító írásainak, amelyek uj 
perspektívákat tártuk fel. Minden Írását és min
den cselekedetét a magyar nemzet és az adott 
helyzetben az amerikai magyarság iránti kuruc 
szeretet jellemzi. Fáy Zoltán nyolc ízben látogatott 
el a. szülőhazába.

A társadalmi életben rokonszenves Fáy Zo. 
lám a sors két rendkívül tehetséges gyermekkel 
ajándékozta meg. Edilh leánya "Bob" Lawrence 
felesége, azé a Bob Lawreneeé, aki a nagyhírű Al 
Whitenian társulat jeles baritonistája, ismert new 
yorki énekművész, aki az 19311-os országos rádió 
versenyben a. nagy aranyérmet nyerte. Maga 
Edith és húga, Viola, mindketten elsőrendű balett- 
szóló-láncosnők és az Albertiba Rush Ballett Tár
sulat tagjai.

A szőkébb magyar életben Fáy Zoltán a Vei • 
hovay Segély Egylet 35-ik fiókjának régi tagja és 
alelnöke volt, a New Yorki Ifjúsági Körnek és Dal 
Testületnek. Igazán értékes munkáját azonban 
országos jelentőségű magyar megmozdulások ja
vára használta.

FT. FEHÉR PÉTER, O. F. M. 
a New Yorki Szt. István római katholikus 

hitközség plébánosa 
414 E. 82nd Street, New York City.

Szül.: 1892 május 10-én. Felsőerek, Pest megye.

A népes és impozáns new 
yorki Magyar Római Katholikus 
Hitközség közbecsü lésben és 
köztiszteletben élő plébánosa, 
aránylag fiatal kora dacára, 
még jóval innen van az öt
ven éven, két világrészben is 
szép pályafutásra tekinthet 
vissza az Anyaszeiitegyház ke
belében.

Már zsenge ifjúságában ha
tározta el. hogy életét az egyháznak szenteli. Isko
láit n kalocsai Jezsuita Piarista gimnáziumban vé
gezte, onnan belépett a rendbe. Pécsett novíciáit, 
majd filozófiát hallgatott Baján és Iheológiai tanul
mányait Gyöngyösön végezte el.

Huszonnégy esztendős korában. 191ti-ban érke
zett el életének azon legszentebb pillanata, amikor 
is pappá szentelték, majd hamarosan plébános lelt 
Ilunaföldváron. ahol hat esztendeig volt plébános, 
innen Szolnokra került, két évig mint plébános, fi 
káplánnal. Az Egyesült Államokba 1933-ban. ti 
esztendős korában jöft ki. állandóim New York ban 
tartéizkodoll és 193(i augusztus óta pedig plébánosa 
a new yorki hitközségnek.

Hivatásánál fogva irányító szerepel visz a ma-- 
gyúr egyházi mozgalmakban. Egész életét a szor
galmas és kitartó munka jellemezte, mindig sokat 
dolgozott és népes plébániákat látott el. ügy 
odahaza, mint az uj hazában számos missziói is 
tartott.

Ft. Fehér Péter egyénisége, hitbuzgósága és tn 
dása külön fényt kölcsönöz ti new yorki magyar 
római katholikns hitközségnek.

aba FINTA SÁNDOR, 
szobrász. író, költő

1 Sheridnn Stiuare, New York. N. Y. 
Született: 1881 jun'us 12-én. Turkeve.

Júsz-Nagy-Kun-Szoliiok megye

ni mind a három téren és

A művészet. kii- 
lömhöző ágai közölt 
vergődő lélek Fim ti 
Sándor. Ihletének, gon
dolatainak a legkülöin- 
bözőhb utakon akar ki
fejezést. adni. A szolt 
rósz vésőjétől az író 
tollához fordul, hogy 
azt viszont a festőmű
vész ecsetjével cserélje 
fel. mindig kutatva azt, 
amivel a gondolatnak 
tökéletesebb formál al
kothat. Nagyot, szépet, 
maradandót tud alkot- 

annak idején a magyar 
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művészet-történelem tűnődve fog tanakodni, hogy 
melyik csoportban jelölje ki Finta Sándor ré
szére az igazi helyet.

A honfoglalásra visszatekintő kunok véréből 
származó, óriás termetű aha F'inta Sándor végig
harcolta a világháborút, amelyben az egyik ma
gyar rohamcsapat parancsnoka volt és a leszerelés 
után a szobrász művészi vésőjét ragadta fel. 
Tehetségét a szükebb magyar hazában számos 
szobor hirdeti. Merey Adolf szobra Budapesten, 
a hatvani és turkevei honvédszobor, a világháború 
magyar hőseinek emlékműve Hevesen és Kecs
keméten. a Bánkb-ín halhatatlan szerzőjének. Ka
tona Józsefnek és Szegedy Györgynek szobrai 
Kecskeméten.

A művészi tehetség átlépi a trianoni hatá
rokat is. Román földön Nagyvárad városa őrzi 
a Jelinek család birtokában egyik szobrász! alko
tását. Jugoszláv uralom alatt Csurog és Újvidék 
b’rják vésőjének mesteri alkotását. Az egykor 
cseh-szlovák, mi tót köztársaságban szobrai álla
nak Nyitrán. Maiiigán és Pöstyénben.

Miközben művészi szobrait alkotja, az 1919ik 
év során nőül veszi Budapesten Kántor Katalint, 
aki egyetlen fiával, ifjabb Finta Sándorral örven
dezteti meg. Az egyre nehezülő magyar viszo
nyok között alkotásait kiállítják a szépművészeti 
kiállításon és a magyar kormányzat művészeti és 
régészeti szakértője lesz. De a művész lélekre 
oly kedves elismerés és siker a leromlás folytán 
már nem adhat kenyeret és bár közben a portrait- 
festészet téren is maradandó dolgokat alkot, 
végül nehéz szívvel útnak indul, egyelőre Dél- 
A meri ka felé.

Brazília a vándoruton az első állomás. Pet- 
ropiisban és Rio de Janerioban értékes szobrászt 
alkotások hirdetik maradandóan Finta Sándor te
hetségét addig is. amíg végre kitárul előtte az 
Egyesült Államok kapuja és 1923 március 7-én 
Finta Sándor kiköt New Yorkban.

A világ legnagyobb városa szívesen fogadja 
a magyar művészt, akit hírneve már megelőzött. 
Ennek az országnak legnagyobb művészeti intéz
ménye. a new yorki Metropolitan Mnseum of 
Árts és ebben foglal helyet Finta Sándor már
ványszobra. amely Hayes bíborost ábrázolja. Ke
vés magyar művész jutott el ebbe a Múzeumba. 
A festők közül ott van Munkácsy Mihály két képe. 
A magyar szobrászok közül csak Finta Sándor 
vésőjének alkotása előtt nyílik meg a hírnévre 
féltékeny intézmény ajtaja.

A rendelések egyre gyakoribbak lesznek. Ta
nítványok csoportosulnak Finta Sándor köré, majd 
a First Presbyterian Art School igazgatójának 
hívják meg és később New York város tiszteli 
meg azzal, hogy a művészetek tanárának nevezi 
ki Előadásokra Is egyre gyakrabban hívják mú
zeumok. klubok és egyetemek, mint a bethle- 
hetnl Lehigh University. az eastoni Lafayette 
College, a St. Lawretice University és számos 
más intézmény.

Az amerikai körökben elért siker dacára 
Finta Sándor mindig megmarad igaz magyarnak. 
Tagja lesz az Amerikai Magyar Református Egye
sületnek. a new yorki Független Református Egy
háznak, alapítója és elnöke a Kováts ezredes 
Társaságnak, elnöke az Amerikai Magyar Reví
ziós Szövetségnek és résztvesz minden magyar 
megmozdulásban, amely a magyar haza és ma
gyar faj javát próbálja szolgálni.

Közben a művész lelkében egyre erőteljeseb
ben zug a harc, amely a k'fejezés módjának leg
erőteljesebb eszközeit keresi. A Kinizsi Pálra em
lékeztető termetű Finta Sándor önmagával küzdve 
tollat vesz kezébe és Írni kezd. És az őstehetség 
ezen a téren se hagyja cserben. A világhírű könyv
kiadó cég. a Harper <£• Brothers kiadásában meg
jelenik a “Herdboy of Hungary" citnii könyv 
Finta Sándor tollából és páratlan sikert arat. 
A Literary Guild of New York hajtja meg zász
laját Finta Sándor irodalmi alkotásai előtt, mert 
hiszen a jobbnál-jobb írások egész tömegével szol
gál az amerikai közönségnek.

Sikert arat a művészet minden ágában, ami
vel csak próbálkozik Finta Sándor és ennek a 
sikernek titka az. hogy romlatlan magyar lelke 
van benne minden alkotásában. Azt adja min
dig. ami önmaga — és kunok véréből szár
mazó magyar.

GALAMBOS L. LÁSZLÓ, 
képkeret-vállalkozó

1133 Lexington A venne. New York City. N. V. 
Szül.: 1SS7 március 2-án. Gyöngyös. Borsod megye.

A new yorki 1133 Lexington A ve. alatt pazar ele
ganciával berendezett “show room”, ahol előkelő 
amerikai és magyar egyaránt megfordul, egy olyan 
amerikai magyar tulajdonában van. akinek regényes 
életéről könyvet lehetne Írni, ha az illető hajlandó 
lenne változatos életével eldiesekedni.

Elsőizben Ifi éves korában. 1903-ban fordult 
meg az Újvilágban, ahol ezen szakmában azonnal 
munkát talált. Itt tartózkodása azonban nem bi
zonyult állandó jellegűnek. Az óhaza és az Újvilág 
közötti utat sokszor tette meg. A világháború éppen 
odahaza találta és így a 34-es kassai ezredben küz
dötte végig a nagy háborút és szivében ma is sok 
melegséggel gondol vissza Magyarországra, annak 
dacára, hogy az Egyesült Államoknak is derék pol
gára. akinek képkeret vállalata, amelyben 4—5 em
bert alkalmaz, egy minden tekintetben sikeres kar
riert reprezentál. Galambos fióküzlete, mely a ma
gyarok által is sűrűn látogatott, a 309 East 79-ik 
utcában van.

Élénk részt vett a magyar társadalmi mozgal
makban. jelenleg tagja, a múltban pedig alelnöke 
volt a New Yorki Magyar Ifjúsági Körnek.

1915-ben nősült, neje miskolci születésű és 
Guthy Ország Béla, nyug. MÁV főlelügyelő. Magda 
leánya, aki a házaspár 2 leányának és 1 fiának édes
anyja. A Galambos gyerekek mindhárman szépen 
beszélnek magyarul.
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FONYÓ ALADÁR 
a “Amerikai Magyar Népszava” 

felelős szerkesztője
380 Second Avenue, New York, N. Y.

A Budapesten megjelenő "Pesti Napló" amely
nek hasábjain 1865-ben Deák Ferenc a történelmű 
nevezetességű "Húsvéti cikk” cimü megnyilatkozá
sát irta. Mester Sándor szerkesztésében jelenik meg 
az utolsó tizenöt éve és az a kiváló szerkesztő irta:

— A Jó szerkesztőnek csak munkája eredmé
nyeit ismerik, nem egyéniségét.

Ez Fonyó Aladárnak, az amerikai magyar 
szerkesztőnek a mértéke. Egyéniségét tudatosan 
rejtette mindig a szerkesztésében megjelenő lap 
mögé, mert az újságot tartotta a fontosnak, nem 
a személyt.

Fonyó Aladár 1913 áprilisában jött Amerikába 
és októberben már a new yorki Egyetértés napilap 
munkatársa volt. Később Heltay Árpád magyar 
színtársulatának titkára lett, majd az "Előre”, 
akkor szocialista újság munkatársa. Imiéit hívta 
meg Kemény György 1'levelandbn a "Magyar Hír
lap" napilaphoz, ahonnan a Szabadság szerkesztő
ségi kötelékébe lépett át. Közben a "Magyar Hír
lap" Detroitira ment és 1917-ben annak főszerkesz
tője lett 1919 őszéig, amikor néhai Dr. Clierna 
Endre hívására a Szabadság szerkesztői tisztséget 
vállalta. Ebben az állásban 1931 júniusáig maradt, 
mint a lap főszerkesztője és General Managere. Le
mondása után rövid időre a "kaliforniai Magyarság" 
szerkesztését vállalta, majd 1933-ban New Yorkba 
költözött át. ahol előbb az Amerikai Magyar Nép 
szava belső munkatársa és később annak felelős 
szerkesztője lett.

Mint detroiti szerkesztő irta ni"g Fonyó Aladár 
nagy értékű tanulmányát, amelynek "Mull, jelen és 
Jövő" ti címe. Huszonhat évi ujságiról és szer
kesztői pályafutásának jogos büszkesége az. hogy 
egyetlen sajtópere sem volt, aminek a Jelentősége 
ez: igazat irt. lís ennél értékesebbet nem lehet mon
dani egy ujságiró felől.

FÓTHY FISCHER ERNŐ, 
zeneszerző

1 West 17-ik Street. New York City.

Termékeny tehetségekben gazdag a new yorki 
magyar kolónia. A világ legnagyobb városában 
az elhelyezkedés nehéz. tízezrével élnek ott 
művészek, akik megélhetésüket kénytelenek reá
lisabb pályán megkeresni.

Fóthy Fischer Ernő, a jónevü magyar zene
szerző. akinek dalait két világrész magyarsága 
énekli, gyorsan belátta, hogy a zeneszerzés egy
magában csak száraz kenyeret fog nyújtani ott, 
ahol a siker eléréséhez nemcsak tudás, de egy 
nagy adag szerencse is kell. Elsajátította tehát az 
ötvös-művészetet és ma New York egyik hatalmas 
felhőkarcolójában van jónevü vállalata, amely 
egyike a legismertebbeknek az aranyverés terén.

Színházi és művész körökben, épp olyan jóhang- 

zásu neve van Fóthy Fischernek. mint a vésőjének 
az ötvösök között. A barátai azt mondják róla, 
hogy a szive helyén egy darab vaj van. amely 
olvadni kezd egy szép magyar ütem hallatára.

Európai szinházemberek, müvésztársai nagy 
számban keresik fel a kiváló embert.

GARTNER LAJOS, 

hajójegyiroda tulajdonos
207 East S4lh Street. New York. N. Y. 

Született: 1886 június 1. Kelemer, Gömör megye.

Gyöngéd lelkű ember Gartner Lajos, akiről 
barátai tréfásan mondogatják, hogy még a sükettel 
is halkan beszél, hogy a kiabálással testi gyenge
ségére ne figyelmeztesse.

Gartner Lajos miután Miskolcon sikeresen le
tette a középiskolai érettségi vizsgát. 1910-ben Ame
rikába jött és rövid ideig a nagy Bortfeld cégnél 
talált alkalmazást, majd az “Egyetértés" napilap 
kötelékébe lépett, ahonnan az American Express 
(’ompanyhoz hívták át. Nyolc évi gyakorlat után 
megalapította mai önálló és kitűnő hírnevű hajó
jegy. pénzküldő és közjegyzői irodáját, amelynek 
ma is ura és vezetője.

Gartner az aj világban, 1913-ban vette nőül a 
Borsod megye Geszt községéből származó Bródy Er 
zsébetet. Két leányuk: Mnry és Evelyn Igaz ma
gyar szellemben nevelkedtek, zamatos, borsodi ki 
ejtéssel beszélnek magyarul.

Az amerikai magyar közéleiben Gartner Lajos 
mindig tevékeny részt vett. Tagja a new yorki 
Önképzőkörnek, a Rákóczi, a Kuruc és a Verhovav 
Segély Egyesületnek a Rákóczi és a Kuruc Egye
sületeknek bizalmi férfin és az Önképzőkörnek 
korábban titkára volt. Sokat olvasott, képzett ko
ponyáin ember, aki a magyar közügyek áldozatkész 
párt fogója.

GÖNDÖR FERENC, 
“Az Ember” szerkesztője

326 East 79th Street, New York. N. Y.

Ki tudhatná, hogy hol vette, de annyi bizo
nyos. hogy a törökök nagy prófétájának lelkét 
örökölte Göndör Ferenc. Amiben hisz, annak fa
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natikus hive amit nem hisz, annak fanatikus 
ellensége. Úgy harcol, mint azt a törökök szent 
könyve, a Korán Írja el:

— Akin a szó nem fog, annak a kard foká
val verd fejébe az igazságot.

Újságírónak annyi harca nem volt a közélet 
terén, mint Göndör Ferencnek. Kezdte a háborít 
előtt Nagyváradon, ahol a szociáldemokrata párt 
zászlaja alá esküdött el nem múló, örök hűsé
get, majd a budapesti "Népszava" szocialista napi
lap szerkesztőségében folytatta a küzdelmet, min
den és mindenki ellen, amit és akit igazságtalan
nak tartott, majd megalapította Budapesten "Az 
Ember” című hetilapot, hogy teljesen függetlenül 
harcolhasson ideáljaiért.

fis itt. a Budapesten megjelenő "Az Ember" 
szerkesztői székében derült ki. hogy kétféle Gön
dör Ferenc van. Az egyik a gyengeséget, kíméle
tet nem ismerő, maga mögött erkölcsi hullákat 
hátrahagyó publicista és a másik a hétköznapi 
lágy szivü. felebaráti szeretettel teljes lélek, aki a 
magyar bolshevizmus rémnapjaiban oroszlán mód
jára harcolt éppen azokért az újságírókért, akikkel 
lapjában legvéresebb csatáit vivta. Ez a nemes 
szivü munkája majdnem tulajdon fejébe került. 
Napokig tartó bnjdosás után tudott a Lenin-fiuk 
elől Béeshe menekülni, ahol folytatta "Az Em
ber" kiadását addig, tiniig az emigráció Amerikáim 
sodorta, ahol ma is a változatlan régi, harcos szel
lemben folytatja lapjának szerkesztését és kiadó
sát fanatikus hittel harcolva a gyengékért, a szen
vedőkért és főleg azért, amit a maga megítélése 
alapján igazságnak tart.

Göndör Ferencnek vannak barátai, vannak el- 
lentelei de olyan nincs, aki jellemének makulát
lan tisztasága előtt kalapot ne emelne. Arra szü
letett. hogy egész életén át szegény legyen, mert 
az apostolok sorsát választotta. Az amerikai ma
gyar közéletnek kiváló és súlyos értéke Göndör 
Ferenc és “Az Ember".

HATTAYER JÓZSEF.
A Magyar Nap elnöke, a Brooklyni Füg

getlen Polgári Kör elnöke
542 Rockaway A ve.. Brooklyn. N. V. 

Született: Szomod. Komárom m.

A New Yorki magyar közéletnek egyik leg
tevékenyebb tagja aki üzleti sikerei mellett sem 
feledkezett meg arról, amivel magyar mivoltának 
tartozik.

Évek óta elnöke a New Yorki Magyar Egy
letközi Bizottságnak, amely a minden évben meg
tartandó Magyar Napot oly nagy sikerrel szokta 
lerendezni. Ugyancsak elnöke a Brooklyni Füg
getlen Polgári Körnek, melynek alapitó tagja is. 
Tagja és élénk résztvevője a Verhovay 83 as. a 
Bridgeporti 67-es és a Rákóczi 23-as osztályoknak 
és mindenütt mint lelkiismeretes és szolgálatkész 
embernek ismerik. Közmondás már New Yorkban, 

hogy amit Hattayer József kezd el. az jól lesz 
elvégezve.

20 éves korában érkezett Amerikába mint 
képzett kőfaragó. 23 éve van a fenti cim alatt 
levő saját házában gyönyörűen kifejlődött sírkő
faragó és szobrász műhelye és a magyar köz
életben való szereplése példaképe lehet azoknak, 
akik anyagi függetlenségük dacára is készséggel 
szolgálják a magyar közéletet.

HERBST ZS. SÁNDOR, 
magyar cukrász és réteskészitő
1143 Third Avenue, New York City. 

Szül.: 1875 jan. 10. Puszta Szent Margittá. Bihar m.

Bár manapság nevét a leghíresebb rétes viseli 
és szinte valóságos fogalommá lett New York ma
gyarjai és amerikaiak között cukrászati remekei 
több mint 3 évtizedes amerikai itt tartózkodásának 
oroszlánrésze alatt, óhazai foglalkozásával, asztalos
mesterséggel kereste a kenyerét.

Az asztalosmesterséget Miskolcon és Budapesten 
tanulta és három és fél esztendőn keresztül Páriá
ban dolgozott, még pedig az 1900-ban megtartott 
világkiállításra is készültek az akkor mintegy 25 
éves fiatalembernek munkái.

Az Egyesült Államokba 1906-ban érkezett meg. 
9 éven át steinway zongoragyárában kereste meg 
kenyerét és az akkoriban épült Plaza Hotel famun
káin is dolgozott. Később njságstandje volt. New 
Yorkból. Akron. Ohioba utazott és ott dolgozott egy 
esztendőn keresztül, onnan Clevelandija ment, ahol 
csemegeüzletet nyitott és 2 és fél évig tartotta fenn 
ezt a üzleti vállalkozását.

Visszatérve New Yorkba, régi mesterségében 
dolgozott egy esztendeig, majd füszerüzletet nyi
tott. amely 8 évig állt fenn. A fűszerüzletében meg
kezdte a hazai mintájú kiflik árusítását, amelyet 
már saját maga készített, felesége pedig olyan hires 
réteseket sütött, hogy ismerősök egymás után kér
ték el a sütőrecepteket.

Lassanként arra a gondolatra jött, hogy meg 
kellene próbálkozni a rétesek üzletszerű sütésével 
és 1931-ben cukrászüzletet nyitott, amely csakhamar 
a legkeresettebb üzletekké nőtte ki magát a szak
mában, úgyhogy szinte egyértelmű ma már New 
Yorkban nevével a jó. magyaros izü rétes tészta. Ré
teseit nem csupán a magyarok, hanem az amerikaiak 
is vásárolják, nagyon sok vendéglőt lát el rétessel, 
amelyet ma már két. hatalmas truck szállít ki a 
város különböző pontjaira. Az üzlet ezen nagy
arányú fellendülése azonban annak is tudható be. 
hogy a család minden egyes tagja versenyt dolgozik 
az alkalmazottakkal.

Mint régi amerikás magyar nagy érdeklődést 
mutatott mindig a magyar mozgalmak iránt. Nincs 
olyan magyar újság, könyv, nyomtatvány vagy pro
gram amelyet nem támogat. Az Uniónak 28 éven át 
volt tagja, a Pannónia és a Emanuel Newman páho
lyoknak pedig jelenleg is régi, megbecsült tagja.

Odahaza nősült és 1905-ben vezette oltár elé a 
Pelsöcz. Gömör megyei származása Friedman Bér- 
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tát, aki a házaspár kél fiának és egyetlen leányának 
édesanyja. A fiuk, Arthur István és József, mind
ketten a Columbia Egyetemen nyerték el gyógy
szerészi képesítésüket, de mig apjuk a gyalut. úgy 
ők a gyógyszerészi diplomájukat cserélték fel a pék
séggel. A házaspár Erzsiké leánya, kinek férje 
Líciumán Sándor, maga is elsőrendű szakács.

HORVÁTH TESTVÉREK, 
hús és füszeriizlet tulajdonosok
482 Amsterdam Ave„ New York City. 
Születtek: Tasnád. Szilágy megyében.

A hangya igyekezetére lehet hasonlítani azt 
a vasszorgalmat. ahogy a Horváth-fiuk dolgoz
nak. Barátságos mosolyuk nyíltszívű, szivük, er
szényük. mindig nyitva áll. ahol szép magyar 
megmozdulásról van szó. Béla még háború előtt, 
jött ki Amerikába.

Horváth Ferenc és testvérei is végigmentek a 
"zöld kor" nehézségein: de 1924 március 15-én már 
saját üzletük volt. Ferenc tagja a Szent Imre 
Körnek és műkedvelő és sportkörökben. főleg 
birkózás terén különösen ismert. Zoltán kivételé
vel mind nős; mind magyar lányt vett el fele
ségül. Zoltán Californiában volt nemrégen. Imre 
vezeti a másik üzletet 11493 York Ave.l Gábor 
rétes-lapot készít. Ferenc neje. Fiié Rózsika. Imre 
neje. Szétesik Aranka és Gábor neje Bonyhay 
Ilonka. Horváth Imrénknek két gyermekük vau: 
Imre és Barbara.

Édesanyjuk, született Szabó Ágnes, korábban 
elhunyt, édesapjuk Horváth Imre még él az 
óhazában: úgyszintén az óhazában élnek még 
asszonyteslvéreik: Gizella, férj. Erdős Gyuláné és 
Margit, férj. Vitéz Orbán Sándorné.

KREMER ÁRPÁD.
ügyvéd, a M. Kir. Konzulátus jogtanácsosa

270 Broadway. New York City.
Született: 1877 április 12-én. Budapesten.

Bár alig volt 15 esztendős, amikor elhagyta az 
óhazát, ahol utoljára a világháború kitörésének 
évében. 1914-ben fordult meg. mégis igazi, sz.ivvel- 
lélekke! magyar ember, akit az uj hazában az 
óhazáért elvégzett működéséért a magyar kormány 
magas kitüntetéssel jutalmazott meg.

A magyar fővárosban született és ugyancsak 
Budapesten járt gimnáziumba. A sors azonban 
úgy határozott, hogy mint 15 éves fiú, kikerül az 
Egyesült Államokba, ahol hamarosan beleszokott 
az uj életkörülményekbe, tanulmányait szinte meg
szakítás nélkül folytatta, úgy hogy 7 éves new yorki 
itt tartózkodás után. 22 esztendős korában kész 
ügyvéd volt. Felavatása után kb. egy évig egy 
ügyvédi irodában gyakorolt, azután saját, ügyvédi 
irodát nyitott, amely azóta az előkelő Kremer and 
Leavitt ügyvédi irodává fejlődött.

Még egész fiatal ügyvéd volt, amikor 1905-ben 
a new yorki osztrák-magyar főkonzulátus jog
tanácsosává nevezték ki. A világháború folyamán 
a new yorki svéd főkonzulátus képviselte az osztrák 

és magyar alattvalók ügyeit: a svéd fökonzulátus 
osztrák-magyar osztályának jogügyeit a magyar 
származású ügyvédre bízták.

A világháború után úgy a new yorki in. kir. 
fökonzulátus. mint az ottani osztrák fökonzulátus 
jogi képviseleteit látta el és 5 éven keresztül mint a 
new yorki lengyel főkonzulátus jogtanácsosa is 
működött.

Érdemei elismeréséül a magyar kormány 1936- 
ban a magyar érdemrend tiszti keresztjével tün
tette ki. mig az 1937-es esztendő október havában 
az osztrák érdemrend 1. osztályú lovagkeresztjét 
kapta meg. Ausztria önállóságának megszűnte óla 
a német főkonzulátus égisze alatt bonyolítja le a 
függő osztrák jogügyeket.

A magyar társadalmi akciókban is jelentős 
szerepet játszott. A New Yorki Magyar Segély
egyletnek évek óta igazgatója és alelnöke és régeb
ben minden magyar akcióban részt vett. A nagy 
befolyású new yorki Tamtnany Soeiety-nek is 
tagja. a nemrég megszűnt Alist rin-America Society 
mik pedig igazgatója és pénztárnoka volt. Régeh- 
ben a Verhovay Segély Egylet főügyészi tisztjét 
is látta el.

A kiváló magyar ügyvéd nőtlen és az egyik 
new yorki szállodában tart fenn magának lak
osztályt.

KÜLMAYER MARTON, 
étterem és szalon tulajdonos

1507 York Avenue, New York City.
Szül.: 1880 dec. 17 Lajoskomárom. Veszprém in

Széles körben örvend köz
tiszteletnek Kiilmayer Márton, 
aki negyven év előtt. 1899-ben. 
szeptember 17-én érkezett Ame
rikába és itteni életét Virginiá
ban szénbányászattal kezdte, 
majd két évig Chicagóban a 
szállodai és étterem üzletben 
kereste és 1902 óta van New 
Yorkban, ahol 1912 óta van 
saját jó) menő étterme és sza

lonja. Kiilmayer. aki magyar célokra mindig szí
vesen és jókedvvel áldoz, a Verhovay életben je
lentős szerepet visz, hiszen negyven éve tagja a 
nagy magyar egyletnek. Most a 35-ik osztályhoz 
tartozik, de korábban három évig a 83-as osztály 
pénztárnoka volt.

A közbecsülésben álló magyar, aki régi polgár 
és a Mooseheart örökös tagja, 1907-ben New York
ban nőül vette néhai Ft. Hédly Jeromos római 
katholikus pap húgát, a Pápáról származó Hédly 
Teréziát. Az üzlet híres konyháját neje vez.e> i 
kitűnő szakértelemmel. A házasságból származott 
első fiú. Nándor, a Shulte Cigar Company mana- 
gere János édesapjával osztja meg az üzlet gond
jait és Gyula a legkisebb fiú. Külmayer New 
Yorkban 508 East 87th Street alatti saját házában 
lakik.
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EDMUND J. HORWATH
az Amerikai Magyar Kereskedelmi 

Kamara elnöke
19 East 47th Street. New York City 

Született: 1884 május 17-én. Sárvár. Vas megye.

Nemcsak termetre, de teljesítményben is ki
magaslik embertársai közül, mert egyike azok
nak. akik zsenialitásukkal hozzájárultak az ame
rikai élet és így általában az emberiség fejlődé
séhez. Ma, mikor tételeit egyetemeken tanítják, 
szinte elképzelhetetlen, hogy honfitársunk újításai 
nélkül a hatalmas arányú amerikai szállodai ipar 
elérte volna jelenlegi óriási méreteit. Tehetségét 
az élet két kézzel jutalmazta, de .'.i siker dacára, 
ma is ugyanaz a finom, halkszavu kulturált, sze
rény. adakozó, izzg-vérig magyar ember, mint aki 
három évtizeddel ezelőtt kijött az Uj-Világba. hogy 
uj lehetőségeket keressen ki.

Előkelő, régi család sarja aki iskoláit Sárvá
ron. Kőszegen és Szombathelyen végezte, majd az 
érettségi után a bécsi kereskedelmi akadémia hallga
tójává lett. Az egyetemmel egyenrangú közgaz
dasági iskola, elvégeztével néhány évig még Euró
pában tartózkodott, majd az 1907-es esztendő fo
lyamán Ernő fivérével együtt átjött az Vj-Világba. 
Hatalmas közgazdaság: tudással rendelkezvén, ha
marosan felismerte a szálloda iparban kínálkozó 
lehetőségeket és néhány évi tanulmányozás után 
megnyitotta 1910-ben a Horwath & Horwath Hotel 
Acconntants irodát. Ellentétben a többi üzleti 
könyvszakértőkkel, amelyek tevékenysége csupán 
annak felülvizsgálására szorítkozik, hogy az üz
leti könyvekbe nem csúsztak be számolási vagy 
könyvelési hibák, a Horwath & Horwath cég 
iniciat’vákat adott u. szállodáknak a könyvelésre, 
sőt az üzlet vezetésre vonatkozóan. Elgondolásuk, 
mely nm már annyira átment a köztudatba, hogy 
a gigászi méretű amerikai hoteliparban alig akad 
olyan modern vezetésű szálloda, amely nem al

kalmazta a Horwath & Horwath könyvelési me- 
thódust valamilyen formában, amely lényegileg 
abból áll, hogy a szállodai ipar minden ágazatát 
ellenőrizni lehet az üzleti könyvekből. Ennek az 
újításnak a jelentőségét csak akkor lehet teljes 
egészében értékelni, ha elgondoljuk, hogy hány 
különböző szolgálatot nyújt egy szálloda, amely
nek jövedelmét a Horwath féle könyvelés előtt 
nem lehetett ellenőrizni és a szálloda tulajdono
soknak az alkalmazottak becsületességére kellett 
alapozniuk az üzleti jövedelem beszolgáltatását.

A Horwath & Horwath cég hamarosan nö
vekedni kezdett, és ma a legnagyobb 12 amerikai 
városban van irodája, ahol többszáz könyvelési 
szakértő keresi meg a kenyerét. A cégnek pedig 
1914-ben tagja lett Horwáth Ernő és 1919-ben a 
legfatalabb fivér. John N. Horwath is.

Edmund .1. Horwath idővel olyan nagy névre 
tett szert, hogy egy uj céget alapított, amely tisz
tára üzleti könyvelések ellenőrzésével foglalkozik. 
A cég neve Edmund J. Horwath & Co.. Public 
Acconntants and Auditors. Az 1936-os esztendő 
folyamán pedig elvállalta a legnagyobb hollandi 
utazási iroda. Lissone-Lindeman. hágai cég ame
rikai képviseletét és Horwath Travel Service Inc., 
névvel New Yorkban és számos európa1 nagy
városban irodát nyitott.

Rendkívüli nagy társadalmi életet él. Számos 
magyar egyesület tagja és az Amerikai Magyar 
Kereskedelmi Kamarának 192S óta elnöke. A 
Budapesti Gyógyfürdő Szövetség tiszteletbeli el
nökének választotta meg. Tagja a rendkívül 
exkluzív New York Athletic Clubnak, ugyancsak 
a National Democratic Clubnak. Kentucky állam 
pedig többszörösen kitüntette, mégpedig tiszte
letbeli ezredesnek és tengernagynak nevezte ki, a 
Hudson folyam tengernagya címmel.

Egyik főszórakozása az utazás és igy számos 
alkalommal látogatta meg az óhazát és a nagyobb 
európai városokat. Azonkívül foglakozik csilla
gászattal. ugyanis ez a tudomány is a számokon 
alapszik, de mint tözsgyökeres magyar ember, sze
ret gazdálkodni és kertészkedni is.

Külön fejezetet tölt meg hatalmas és vagyont 
érő képtárának leírása. Nincs is talán olyan ame
rikai magyar, akinek képei vetélkedhetnének a 
rendkívüli összeget reprezentáló Horwáth-féle kép
gyűjteménnyel, amelynek katalógusában megtalál
hatók olyan nagy nevű festők, mint Rubens. Fer- 
dinand Bol Havid Teniers. Sr„ Ferrari. Carracci. 
van Ostade. Pcter Breughel és Cornelius Dusart, 
valamint két eredeti Munkácsy festmény és Rá
kóczi fejedelem udvari festőjének. Kopeczky Já
nosnak három munkája, összesen 253 kép.

Edmund J. Horwath, aki a New Yorki katho- 
likus egyház tagja, már az Uj-Világban nősült 
és hitvese a dalmáciai Ragusa városból származó 
urihölgy. Christine de Caboga. New Yorki lakásán 
kívül, az előkelő Westchester Countyban, Lewis- 
borolxm van birtoka, a Twin Maple Farms, ahol 
nyaranta a hatalmas parkban és üvegházban hódol 
szenvedélyének, a kertészkedésnek.
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M. J. KOVÁCS, 
szőrme üzlet tulajdonos

153—155 West 72 Street, New York City. 

Született: 1SS9 március 13-án Budapesten.

New York városa nem csupán az Egyesült Álla
moknak, hanem az egész világnak egyik legnagyobb 
szőrme feldolgozó központja. A hatalmas méretű 
szücsiparban munkát talál a New Yorkban feltalál
ható minden nemzetiség, tehát joggal következtet
hető, hogy a magyar akarat, a magyar szaktudás és 
a magyar munkakedv megtalálja ebben az iparágban 
is az érvényesülési lehetőséget, sőt van olyan ma
gyar ember is. aki a szőrmeiparban valami formá
ban nagy pozíciót tölt be. A következtetés helyes, 
mert M. J. Kovács, magyar szücsmester neve nem- 
csupán az előkelő vásárlóközönség körében, hanem 
a szakmában is egyaránt nagyszerű hangzási!.

Üzletében előkelő hölgyek egymás kezébe adják 
a kilincset, a pompás megjelenésű divatmodelek pe
dig vagyontérö prémeket mutatnak be a vevőknek. 
Egy-egy bunda egy-egy vagyon, amiről a polgári 
jólétet magának kiverekedő amerikai magyar csak 
hallott, avagy olvasott, vagy filmen látott esetleg. 
A sok külömböző nemes szőrme az üzletben hossza 
egymásutánban sorakozik. E sorok írója is kény
telen bevallani, hogy itt látott először szőrme 
Jacketet. amelyet Kovács mester egy előkelő hölgy 
részéi-e készített orosz coboly (Rusian Sable) nemes 
préméből, amelynek készpénz értéke $15.000 tett ki 
jó amerikai dollárokban. Ilyesmi nem tartozik a rit
kaságok közé a 72-ik utcai üzletben.

E nagy karriert befutott new yorki magyar 
egész fiatalon jött ki az Újvilágba. Még közép
iskolába járt, mikor 1904-ben, itt lakó szülei, kihív
ták Amerikába és az év márciusában meg is érke
zett New Yorkba, ahol megtelepedett. Eleinte is
kolába járt, majd hajlamai a szűcsiparhoz vonzották 
és egész fiatalon kezdett hozzá, hogy a mesterséget 

kitanulja, még pedig olyan alapossággal, hogy ki
emelkedett a hétköznapi szűcsök sablonos egyszerű 
technikája közül.

A múló évekkel egyre nagyobb és több tapasz 
talatra tett szert, de már jóval meghaladta a 30-ik 
évet, amikor először jött arra a gondolatra, hogy 
saját üzletet nyisson. Erre a sor csak 1922-ben 
került.. Ugyanis a new yorki 5-ik Aven egy fényes 
szalont nyitott, melyet évekig vezetett.

A depresszió beállta előtt a szőrmeüzlet pangani 
kezdett, jó elöérzése megérezte az eljövendő üzleti 
válságot, üzletét eladta és Canadában, Montreal va
lósában átvette L. P. Lázár, tiz külömböző canadai 
városban üzletekkel biró legnagyobb canadai szőrme
cég gyárigazgatói (tnanager) állást. Későbben 
visszatérve New Yorkba, mint divatalkotó (creator) 
működött a legjelentősebb new yorki cégeknél.

Az 1934-es óv nagy jelentőségű volt az életében 
mert, ekkor a megalakuló N. R. A.-ben rendkívül 
jelentős pozitiöra nevezték ki. Tagja lett ugyanis 
a United States Government által kiküldött Special 
Für Commissionnak mint Teehnieal Expert és 
advisor, ami már azért is nagy jelentőségű volt az 
életében, valamint büszkeség, mert a kormány több 
mint 30 Commisiót küldött ki külömböző iparágak 
felülvizsgálására, de ö volt az egyedüli európai, és 
magyar, aki mint a Commissio tagja beutazhatta az 
Egyesült Államokat. Keletröl-Nyugatra. Északról- 
Délre. minden jelentősebb várost meglátogatva, a 
szüesipari munkások helyzetén javítani igyekezett. 
Több mint 15.000 mértföldet utazott be rövid pár 
hét alatt és az általa benyújtott tanulmányt a 
Government ki is nyomatta, és ezt minden nagy 
szücsgyárnak megkiildötte. mint a szücsipar 2ö-ik 
század alapelméletét.

1927-ben ujra üzletet nyitott, amely csakhamar 
New York egyik leglátogatottabb exclusive szőrme
üzlete lett ma és rendelői a legjobb Ízléssel biró 
hölgyek sorából kerülnek ki.

Ennek titka pedig, hogy a nyár folyamán tár
sult üzletébe Nme E. Kunst. aki egyik legszakértőbb 
hölgye New York városának, valamint kellemes és 
derűs modora nagy behatással van az üzleti lég
körre. Mrs. Kunst szintén a legrégibb new yorki 
ős magyarok egyike.

Bár egész fiatalon került ki az Újvilágba, 
amelynek évtizedek óta polgára is. nagy tevékeny
séget fejtett ki a magyar társadalmi életben. A 
régi New Yorki Magyar Ház mozgalomnak lelkes 
elöljárója volt. 25 éve tagja a nagy Verhovay Se
gély Egyletnek, jelenleg a new yorki 394 angol osz
tály tagja. Alig van tisztség, amelyet az egylet 
kebelében be nem töltött volna. Elég legyen annak 
a felemii tűse, hogy a Verhovay Segély Egylet 50 
éves New Yorkban megtartott aranyjubileumon mint 
első igazgató és értelmi szervező egyike volt azok
nak. akik ezen nagyszabású ünnepélyt diadalra ve
zették. Tagja a Bridgeporti Rákóczi Egylet. Bridge- 
porton. Conn. létező Anyaosztályának.

Tevékenységei ezzel még koránt sem merülnek 
ki. mert az amerikai társadalmi életből is kiveszi 
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a részét és pedig elég alaposan. Ugyanis tagja a 
Scottish Rites Szabadkőműves 30. Páholyának, mely 
egyike a legrégibb és legelőkelőbb Páholyoknak 
Amerikában. A Páholy maga több mint 200 éves. 
George Washington, valamint Kossuth Lajos is él
vezte ezen páholy vendégszeretetét annak idején. 
Ugyancsak tagja a Longi-Grotto-nak, a Universal 

c-ftályá-rtlt. v’s>mi:it az T"d“n-!’drnt O:dor 
of Odd Fellows, jótékonyságukról híres egyesüle
teknek.

M. .1. Kovács már régen családapa. 22 éves korá
ban nősült, van egy szép felnőtt fia és egy férjezett 
leánya, akik bár amerikai szülöttek, de a magyar 
nyelvet büszkén és hibátlanul bírják úgy Írásban, 
mint beszédben. Családi otthona szépen és moder
nül berendezett és magyaros vendégszeretettel 
váró otthon. A falról felénk tűnik fekete bársony
háttérből egy művésziesen beállított magyar motí
vum: a magyar árvalányhaj. és ennek ragyogó fénye 
az esti kivilágítás és az amerikai rádiók egyik leg
erősebb és legnagyobbja mellett hallgatják Buda
pestről jövő magyar szivet lelkesítő cigány zenét 
boldog és megértő családi körben.

A boldogság könnyen megérthető, mert kedves 
neje magyaros háziasszony, akinek kedves lénye 
és jóizü humora teszi zamatossá életét a még alig 
50 évet megért embernek, aki szép családot, kar
riert és gyönyörű emlékeket mondhat magáénak.

c

DR KERESZTÚRI KAMILLA,

a New Yorki Magyar Orvosszövetség elnöke, 
a Columbia Egyetemen gyerniekspecialista

1225 Park A venne, New York City 
Született Budapesten

A kiváló magyar 
gyermekorvosnönek sok 
kutatómunkája jelent 
meg angol-, de francia 
nyelven is. E munkák 
nagyobbára a • gyermek 
tuberkulózissal foglal
koztak és a tüdővészes 
családból szár m a z ó 
gyermekek immunizálá
sára irányultak. Ke
resztúri Kamilla több 
mint 12 éve praktizál 
New Yorkban és ez 
alatt az idő alatt sok 
elismerést szerzett nem 

csak önmagának, hanem a magyarságnak is.

Keresztúri Kamilla oly családból származott, 
amelyben az volt az elv. hogy nemességét min
denki egyéni kiválóságával maga tartozik meg
szerezni. Apja, ki gazdasági tanácsos és a magyar 

mezőgazdasági kisérletügy szolgálatában töltötte 
élete javarészét, arra tanította leányát, hogy min
denkit meg kell értenie. Kötelező volt az iskolá
ban a templombajárás. Apja minden héten más 
felekezetű templomba vitte. Megmutatta neki a 
gyüjtöfogházat, hogy a fegyencek iránt részvétet 
ébresszen benne. Német kisasszonyul tudatosan 
zsidó nőt fogadott, hogy antiszemita érzés ne tud
jon helyet találni lelkében. Az élet, sajnos, sokat 
leszed abból, amit a szülői szeretet a gyermekre 
felad, de Keresztúri Kamilla ma is az. aki gyer
mekkorában volt. Bár mint orvos több ember 
helyett, nemét megtagadó energiával dolgozik és 
bár saját személyét illetőleg mindig igénytelen 
volt. 12 évi orvosi gyakorlatából nein szerzett va
gyont. mert az orvostudomány komercionálása 
nem érdekli. Mindig nemeslelkü volt, megalázta
tást nem tűrt, irigységet, bosszuállást soha nem 
ismert. Szerencsésen egyesíti magában a munka 
bírást úgy szellemi, mint fizikai téren. Nemcsak 
kiváló tanuló volt mindig, hanem elsőrendű sport
ember is.

Középiskoláit Budapesten végezte, orvosi dip
lomáját a pécsi Erzsébet tudomány egyetemen 
szerezte meg. 1920-tól 1926-ig a Balaton és a 
Duna női uszóbajnoka volt, de rövid távon is, 
mell- és hátuszással több, mint 50 érmet nyert. 
Az úszáson kívül sziklamászásban, tenniszben, kor
csolyázásban, sízésben és tornában is elsőrangú 
eredményeket mutatott fel.

1926-ban jött Amerikába és itt a Sea View 
kórházban bennlakó orvosnő volt. Az elkövetkező 
esztendőkben már New York város egészségügyi 
hivatalában nyert alkalmazást, ahol Dr. William 
Halloek Park főorvos mellett végezte a gyermek
tuberkulózis körébe vágó tanulmányait. Ebben a 
hivatalban 8 éven keresztül dolgozott. E tudomá
nyos kutatómunka után a Columbia egyetem gyer
mekgyógyászati osztályán kapott kinevezést és 
egyidejűleg orvosi rendelőt nyitott 1225 Park 
Avenue alatt, ahol csupán csecsemő- és gyermek
betegségek gyógyításával foglalkozik.

Orvosi munkásságát sok elismerés érte. A 
New York Academy of Medicine már évekkel 
ezelőtt tagjának választotta. A Board of Pediatrics 
of America pedig elismerte hivatalos gyermek
orvosnak. 1938 bán az a kitüntetés érte, hogy a 
New Yorki Magyar Orvosegyesület elnökévé 
választotta. Dr. Keresztúri Kamilla az első or
vosnő. aki ezt a tisztséget betölti.

Nagy elfoglaltsága mellett a sportnak is juttat 
’dejéböl. így 1932-ben a Los Angelesben megtar
tott olimpiászon az úszás bírálóbizottságának 
volt tagja.

Keresztúri Kamilla férje. Dr. Harry Greer 
Cayley a Harvard egyetemen végezte tanulmá
nyait és jelenleg a Stephens Collegében tanít. 
Idáig egyetlen gyermekük. W. Paul Keresztúri 
Cayley. jelenleg 5 éves.
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KESSLER GYULA.
a Julius Kessler, Distilling Co. Inc. elnöke,

405 Lexington Ave., New York City.
Született: 1885-ben, Pásztó. Heves megyében.

Az amerikai magyarság egyetlen és igazi 
"grand old man"-je Kessler Gyula, akit nem az 
amerikai ipar és kereskedelem terén való alk •- 
fásai tettek naggyá, akinek nem az ad tekintélyt, 
hogy az amerikai legfelsőbb négyszázak is befogad
tak körükbe, hogy szabad bejárása van a Belmon- 
tok. Astorok. Oelriehsek és társaik palotájába, 
családi otthonába, hanem az. hogy — szive van. 
Szive, amelynek magyar voltát soha meg nem ta
gadta. amelynek magyar voltát mindig büszkén 
hangsúlyozza, szive, amely lágy, emberséges, mi
sok bánatával együtt vérző, nyomorúságot eny
hítő. szenvedést segítség nélkül nem tűrő.

Kessler Gyula neve külön klasszist jelent a 
maga nemében. Valami különleges csengése van 
ennek a névnek, amely az amerikai üzleti életben 
jutott az emberek ajkára.

Ez a név a Kessler Gyuláé ... Julius Kessler. 
igy ismernek egy öreg urat, túl a nyolcvan éven, 
egy magyar férfit, aki a patriárchák korában 
fiatalosan, legényesen félrecsapott kalapjában év
tized röl-évtizedre ismert és kedvelt tudott ma
radni az Egyesült Államok százbusz milliós la
kosságának.

Köteteket Írtak össze arról a regényes pálya
futásról, amit "Őfelsége, a Wliiskey-király" befu
tott. Romantikus történet ez. könyvre méltó. 
Akkor kezdett a maga lábán járni, amikor a vas
útvonalat építeni kezdték. A vad Nyugatot össze 
akarták kötni a Kelettel és a közbüleső államok
ban nagy felfordulást, sok változást és mindenféle 
üdvös fellendülést hozott a Közép-Nyugaton át
vonuló. hegyen-völgyön, sivatagon-prairieken ke
resztül lefektetett vasúti sin.

Egy ügyes magyar fiú bolyong ezen a vi
déken: Kessler Gyula. A denveri és más vidék, 
angol lapok riportere, akit a lap kiküld. hogy’ tn 

dósitásokat küldjön, miként halad az ördöng • 
uj vasparipa pálya. Persze hogy romantikus 1‘ 
landvágy füti a fiatalembert, hiszen másként nem 
menne riporternek. Hiszen a hirlapirást. is csak 
kénytelenségböl választja, mert katona akart len
ni. hogy’ az indiánokkal harcolhasson. Be is állt 
volna Custer tábornok seregébe, jelentkezett is, de 
amikor a nyurga fin korát kérdezték, az akkori 
idők szakállas marcona ezredese visszalökte a pely- 
hedzö bajuszt! fiút:

— Nehéz sor ez. öcsém, fiatal vagy még hoz
zá... Jelentkezz pár év múlva.

De Kessler Gyulának akkoriban mégis csak 
kellett a veszedelem, a kaland és a viszontagság. 
Pár hónap múlva tehát a vakmerő fin már öszvér
háton járja be a hegyekben dolgozó munkások 
telepeit és felismerve a konjunktúrát, italokat 
szállít nekik Itt kezdődik egy barátság, amit 
nem volt képes elmosni az idő és itt érvényesül 
egy olyan művészet, ami más környezetben is 
bizonyára hírnevet szerzett volna, a derüs-kedvii 
magyar fiúnak. Kessler Gyula ugyanis megsze
rettette magát az egész vidékkel.

Így emelkedett fokról-fokra a magyar Kessler 
Gyula Amerikában és végül elérkezett oda. hogy a 
világháború előtti evekben már az óriási whiskey 
tröszt mindenható feje volt és milliókat koraman- 
dirozott. pénzben is meg gallonokban is. Vezetése 
alatt hatalmas eredményeket ért el a tröszt: de 
Kessler Gyula legnagyobb érdeme hogy a selejtes 
termékeket kiküszöbölte az iparból.

Mikor a világháború során Amerikára rá
borult a szárazság. Kessler Gyula a legteljesebb 
törvénytisztelettel adta fel elsőnek nagytekintélyű 
poziicióját és minden erejét arra szentelte, hogy a 
háború óriási rombolásait enyhítse sokágú és 
áldozatkész jóságával. A szibériai hadifoglyok 
hazahozatala, a magyarországi ínséges gyermekek 
segélyezése és százféle más háborusidökbeli. vagy 
ezt követő jótékonysági mozgalom legbőkezűbb tá
mogatója ő volt.

Tizennégy évi emberbaráti munkának szánt 
tevékenység után a prohibieiót eltörölte Amerika 
és Kessler Gyula ekkor újra visszatért nyolcvan 
éves korában első tevékenységi teréhez. Neve 
ismét országos jelentőségű lett Amerikában és 
nem szabad felednünk, hogy ezt a csodálatos üzleti 
reneszánszot, ezt a lavinaszerű uj emelkedést, 
nyolcvan éves korában érte el. Kessler Gyula 
lehat csodát müveit kora meghazudtolásával is. 
Ma is fürgén utazgat az országban, a társaságok
ban túltesz a fiatalokon is és minden sikere da
cára is kedves, közlékeny, szeretetreméltó.

De uj. óriási kiterjedésű üzleti elfoglaltsága 
közepette is megmutatta Kessler Gyula hogy 
szive-lelke változatlanul magyar maradt. Mikor 
1938 során Detroitiján három napos tanácskozá
sok során megalakult az Amerikai Magyar Szö
vetség. a hosszú tanácskozásokon állandóan ott 
volt Kessler Gyula és elsőnek lépett be az alapi tó 
tagok sorába. Elsőnek, mert adhatott neki bár
milyen sikereket az amerikai élet Kessler Gyula 
mindig az. akinek született — izig-vérig magyar!
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DR. KLEIN ZSIGMOND, 
Egyetemes orvos tudor és urulógus 

a N. Y. E. M. Önképzőegylet disztagja
30S East 79th Street. New York City 

Született: 18S6 március 17én, Hajdudorog, Hajdú ni.

A New Yorki magyarok 
egyik régi, nagy társadalmi 
szerepet vivő orvosa, aki több 
m űt 3 évtizedes amerikai itt
léte alatt úgy is mint, orvos, 
mint magyar ember és mint 
emberbarát, egyforma szerete- 
tet és népszerűséget vívott ki 
magának.

Gimnáziumi tanulmányait 
Budapesten kezdette. orvosi

diplomáját azonban már New Yorkban, a New 
York University Bellevue Medical Collegében nyer
te el. Hosszú és kiterjedt praxisa alatt olyan 
névre tett szert hogy 1927-ben a new yorki Post 
Graduate Hosp’tal orvosi továbbképző tanfolya
mának tanári karában kapott helyet és a Gouver- 
neur Hospital urológiai klinikájának főorvosa lett. 

Társadalmi működése egy külön hatalmas fe
jezet. Működése fökép a New Yorki Magyar On- 
képzö Egyesületre szorítkozott, amelynek 26 éven 
át orvosa volt és ma tiszteletbeli orvosa. A leg
nagyobb amerikai magyar mulatság, az 1922-ben 
a 34th Streeti Armoryban 6.000 ember részvéte
lével lefolytatott Magyar Parasztbál az ö szer
vezőképességének tudható be. Az Önképzőnek 
disztagja és 3 éven át volt elnöke, az 50 éves 
jubileumi b zottságnak elnöke. 14 más egyesület 
orvosa volt, a Buffaloóban megtartott nemzetgyű
lés ti), titkárának választotta meg. Díszelnöke a 
78-ik utcai in izr. hitközségnek. Tagja számos 
amerikai egyletnek, igy az összes orvosi egyle
teknek. beleértve a Magyar Orvosi Egyesületet is. 
Az Egyleti Életben megjelenő Önképzö Egylet 
hivatalos rovatának első vezetője volt. Alapiró 
tagja az első Független Magyar Páholynak.

A rendk’vül impozáns társadalmi élet mel
lett. amelyeknek csak egy töredékét soroltuk fel, 
ideális családi életet él. Házassága 1917-ben tör
tént és hitvese, az Vgocsa megyei Szöllősböl ide
származó Farkas Anna, aki a házaspár 2 gyer
mekének édesanyja. Az idősebbik. Alice. a New 
Yorki Hunter College tanulója. Marion pedig közép
iskolába jár.

KOLONICS ENDRE JÓZSEF.
a Graybar Garage, Arctic Restaurant és 
az Autótető- és Kanavász cikkek gyárának 

tulajdonosa
3 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.

Született: 1SSS julius 4-én. Réde. Veszprém m.

Még 1906-ot Írtak, amikor a rédei fiatalember 
hajója amerikai kikötőben horgonyt vetett. Csak
hamar felült egy vonatra és a pennsylvaniai Ber- 
wickbe igyekezett. Két év után Passaicba, ugyan

is ott óhazai mesterségében, a szijgyártásban ta
lált magának munkát, hol rövidesen foreman lett. 
1911-ben Brooklynban telepedett meg. Es azóta 
el sem mozdult onnan.

1915-ben megnyitotta az első üzemét, amely 
automobil-tetőket és egyben kanavász árucikkeket 
állított elő. Ez az üzem mind a ma! napig mű
ködésben van. 1928-ban a mellette levő telkeken 
egy hatalmas garázst emelt és amely "Graybar 
Garage" néven előnyösen lett ismertté Brooklynban.

Mindkét üzem jól ment, Kolonics egész nap el 
volt foglalva, de estéi szabadok voltak. Megtervezte 
hát az éttermet és kabarét és ma 20 embernek 
ad kenyeret Kolonics Endre.

Ezzel bemutattuk Kolonics Endre Józsefet, a 
folyton dolgozó üzletembert, vessünk tehát egy 
pillantást a magánéletére. Mint buzgó egyházfi, 
még passaici tartózkodása alatt tagja lett a 
Páduai Szent Antal Egyletnek, valamint a Ver- 
hovay 35-ös fióknak. Brooklynban pedig addig 
buzgólkodott. inig sikerült megalapítani a Brook
lyn’ Polgári Kört, amelynek egyben első pénz
tárnoka is volt.

Hitvesével ideális házaséletet élnek. Esküvő
jük 1909-ben. Passaicban volt megtartva, mikor 
a 21 éves fiatalember oltár elé vezette Becsey 
Erzsébetet aki Veszprém megyéből. Ugod köz
ségből jött ki az Vj-Világba.

A házaspárnak három gyermeke van. akik 
mind komolyan fogják fel az életet. Endre fitt 
az apja mellett dolgozik, Erzsiké is megkeresi a 
saját kenyerét, de közben szorgalmasan tovább 
képezi magát az iskolában, mig Károly fia csak 
az iskola elvégzése után készít magának terve
ket az életről.

DR KOVÁCS RICHÁRD.
Egyetemi tanár, orvosi szakiró és a New 
York Physical Therapy Society v. elnöke

1100 Park Avenue. New York City 
Született: 1SS4 május 8-án. Nagybecskerek

A modern orvos
tudomány egyik legje
lentősebb vívmánya, az 
úgy nevezett Természe
tes gyógymód, amely 
azt tűzte ki céljául, 
hogy a természet erejé
vel kezelje ki a be
tegeket. Az Uj Világ
ban az orvostudomány 
ezen ágazatának egyik 
legnagyobb tekintélye 
honfitársunk, dr. Ko
vács Richárd.

Előkelő dél-magyar 
országi család szülöttje. 

elemi és középiskoláit szülővárosában végezte el 
és miután a nagybecskerek; Piarista gimnáziumban 
érettségi diplomáját megszerezte, a budapesti m. 
kir. Ferenc József tudomány-egyetem orvosi sza
kára lépett, ahol 1906-ban orvosnak avatták. Tu-
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dományszomja azonban elvitte Berlinbe, hogy az 
ottani egyetemen tovább képeztesse magát. Az 
elkövetkező években azután mint orvos, a buda
pesti. bécsi és hamburgi kórházakban működött. 
Mint egész fiatal orvos, több magyar nyelvű szak
könyvet irt és fordított, melyeket egy emberöltőn 
át használtak, mint egyetemi tankönyveket.

1910-ben az egyik óceánjáró orvosa lett, né
hányszor megfordult hajóval az Atlanti óceánon 
Európa és Amerika között, de még ugyanazon 
esztendőben elhatározta, hogy az Uj-Világban ma
rad. New Yorkban megtelepedett, a törvény által 
megszabott módon levizsgázott és állami engedélyt 
kapott arra, hogy orvosi rendelőt nyithasson. 
Azóta is New York Cityben működik.

Az idestova már majdnem három évtizedes 
amerikai ittléte alatt sok elismerés, kitüntetés 
és siker érte a kiváló magyar orvostudort. Nem 
csupán az amerikai magyarság, hanem a legelő
kelőbb amerikai orvosi szakkörök is felismerték 
kiváló szakértelmét és csakhamar megtisztelő 
meghívásokban részesítették. A New York Physical 
Therapy Soc’ety a múltban elnökének választotta 
meg. az American Physical Therapy Association 

volt titkára, a Committee of Physical Therapy 
of the Medical Society of the County of New 
York jelenlegi elnöke, az Egyesült Államok leg
nagyobb orvosi egyesületének, az American Medical 
Association-nak pedig a természetes gyógytnód- 
vizsgálására kiküldött bizottságnak tanácsadója 
Az előkelő angol folyóirat, a British •lomnál of 
Physical Medicine. beválasztotta szerkesztői bi
zottságába.

A kiváló magyar orvos azonban gyakorlati 
téren is nagy eredményekről számolhat be. Je
lenleg a new yorki Polyclinic Medical School ter
mészetes gyógymód tanszékének klin'kai előadó 
tanára és ugyanezen egyetem kórháza természetes 
gyógymód osztályának pedig igazgató-főorvosa. 
Ugyanezen tisztet tölti be a Manhattan State. City 
és West Side kórházakban és orvosi tanácsosa a 
Hackensack kórháznak, a Jamaica b. I-en levő 
Mary Immaculate kórháznak és a Wingdale-ben 
levő Harlem Valley State Hospitalnak.

Mint orvosi szakiró. nagy névre tett szert. 
Amerika legkiválóbb orvosait kérte fel az Apple- 
ton-Century könyvkiadó vállalat, hogy az orvos
tudomány egy-egy fejezetéről könyvet Írjanak. A 
természetes gyógymódról ebben a kiadásban hon- 
fitársunk irt könyvet amelynek Natúré M. D„ 
a citne. Ugyancsak könyvet irt a villany gyógy
módról Electrotherapy and the Elements of Light 
Therapy címmel. Cikkeit pedig számos folyóirat 
közi', úgyszintén számtalan szakelőadást tartott 
meg.

A magyar orvosnak az Uj-A'ilágban egyik leg
nagyobb kitüntetés az volt, amikor 1936-ban a 
londoni orvosi kongresszusra Hull külügyminiszter 
öt küldte ki az U. S. A. képviseletében. Ezzel 
azonban nemcsak önmagának, hanem a magyar 
névnek is dicsőséget vívott ki Dr. Kovács Ri- 
chárd, aki éveken át szerkesztője volt a Jó Egész
ség cimü. New Yorkban megjelenő közegészség
ügyi magaz'nnak is.

Dr. MÁRK BÉLA ALBERT, 
ügyvéd

112S Lexington Avenue, New York City 
Szül.: 1891 január 29. Magyar Géres. Szatmár m.

Dr. Márk Béla Albert pályája úgy indult, hogy 
a kuruez Szatmár megyében éri el csúcspontját. 
Szatmár városában a református gimnáziumban 
tette le az érettségi vizsgát, mojd a budapesti Páz
mány Péter tudományos egyetem jogi karának 
hallgatója volt és szigorlatainak letevése után jog
tudor! oklevelének birtokában annak a kornak leg
kiválóbb hírnevű szatmári irodájában. Dr. Kele
men Samu volt függetlenségi párti országgyűlési 
képviselő mellett lett ügy véd jelölt. Ebben a tiszt
ségében érte a világháború. 1914 augusztus 1-én. 
a mozgósítás első napján bevonult a hadseregbe 
és a háború utolsó napjáig állandóan katonai szol
gálatban volt. Az első tizenegy hónapot a tüz- 
vonalhan töltötte mint közkatona, majd az olasz 
harctéren súlyosan megsebesült, hadi rokkantnak 
nyilvánították és a kassai hadbírósághoz osztották 
be. Mint a hadbíróság jegyzője szerelt le.

A nehéz idők jobbrafordultát remélve Dr. 
Márk 1919-ben Budapestre ment, ahol teljes siker
rel tette le a magyar ügyvédi vizsgát, de ez az ér
tékes oklevél reá nézve értéktelenné lett azzal, 
hogy Szatmári a románok bekebelezték. Ekkor 
jött a hivó szó Californiában élő bátyjától, mire 
szüleivel 1920 végén Amerikába jött és 1921 ja
nuárjában a Kiss Emil bankház kötelékébe lépett 
ahol néhai való Kiss Emilnek bizalmas személyi 
titkára lett egészen addig, amíg a nagy ember
barát váratlanul meghalt. A haladásra vágyó Dr. 
Márk Béla Albert közben beiratkozott a new yorki 
jogi egyetemre és annak szorgalmas látogatása 
után 1931-ben New York államban letette az ügy
védi vizsgát.

Nevének nagy tekintélyt ad az. hogy nemzet
közi értelemben való jogász lett ezzel, akinek kér 
egyetem, a budapesti és a new yorki adott ügyvédi 
oklevelet. Erre az uj hazában gyakorta példa 
gyanánt hivatkoznak.

A régi magyar és fiatal amerikai ügyvéd 1931- 
ben nyitotta meg New York városában ügyvédi 
irodáját és nyomban tagja lett a new yorki vá
rosi. megyei és állami Ügyvédi Kamaráknak. 
Nagy elfoglaltsága dacára azonban vezető harcosa 
maradt minden amerikai magyar és főleg a new 
yorki megmozdulásoknak

Jó ideig elnöke volt a Queensi Magyar Demo
krata Klubnak és a Yorkvillei Magyar Demokrata 
Klubnak, tisztviselője és jogtanácsosa a Verhovay 
Segély Egylet 35-ik és 83-ik osztályának, majd kez
deményezője és elnöke a new yorki Magyar Re
víziós Gyűlésnek, amelynek 1938 november 13-án 
tartott nagygyűlésén háromezer ember volt jelen. 
Nevével minden magyar akcióban találkozunk New 
York életében, akár politikai, akár jótékonysági, 
egyleti vagy egyházi ügyekről van szó. Számos 
magyar és amerikai testület ügyésze.

Dr. Márk 1922-ben nőül vette a Budapestre 
való Hartman Lilyt és a boldog házasságukból 
származott Tamás fia már a High Schoolha jár.
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Ft. MEDVECZKY MEDÁRD, 
szentferencrendi áldozópap 

h. tartományi főnök
205 Major Ave. Arrochar Park. Staten Island, 

New York. N. Y.

New York városának 
közvetlen tőszomszéd
ságában fekszik sőt 
egyenesen a városba 
van bekelielezve, mint 
annak negyedik kerü
lete a kies fekvésű 
Staten Island vagy 
Richmond County. a 
melynek Arrochar-Park 
nevű kis városkájában 
a magasan kiemelkedő 
Szent József dombon 
fekszik az Isteni Sze
retet Leányai Társula
tának anyaháza. En

nek az anyaháznak lelkésze 1934 óta Medveczky 
Medárd. az Amerikában működő magyar Kapisz- 
tránus Ferencrend tagjainak a főnöke.

Ft. Medveczky 1930 október 22-én a rend f >- 
elöljáróságának kiküldetése folytán érkezett Ame
rikába. Azóta az Atlanti tengertől a Csendes 
Óceánig bejárta a magyarlakta kolóniákat, buz
dítva és szervezve a magyar lelkeket.

Mostani állomáshelyéről, a Zárda áhitatos lelki 
világában kiséri figyelemmel rendjének Amerikában 
kifejtett munkásságát, amely vezetése alatt felfo
kozódott és a katholikus és magyar nemzeti fel 
fogásnak nagyon érdemes szolgálatokat nyújt.

MÁRKUS ALFRÉD.
a Cunard White Star Line főtisztviselője

25 Broadway, New York, N. Y

ahol két és fél

Márkus Alfrédet szinte végzet
szerű szálak kötik a nagy ha
józási vállalathoz a Cunard 
Line-hoz. A Cunard Fiúmét 
látogató nagy hajóján, a Cár- 
pathián érkezett 1901 január 
25-én Amerikába, ahol nyom
ban a Hugó Lederer bankház 
kötelékébe lépett, de már egy 
év után áthivták a Cunard 
new yorki központi irodájába, 

évet töltött. Abban az időben 
még ezer veszélynek 
Amerikában és ezek 
Amerika közéletének

volt kitéve a bevándorló 
orvoslására alapította meg 
legkiválóbb előkelőségeivel 

együttesen az országos tiszteletnek örvendő Miss 
Frances A. Kellői*, a North American Civic League 
fór Immigrants nevű intézményt, amely a vezető 
amerikai bankár. Pierpont Morgan nővérének 
Anne Morgannak ajánlására Márkus Alfrédet hívta 
meg tisztviselőjének.

Ebben az időben Charles Hughes. — ma a Su- 
preme Court elnöke, volt New York állam kormány

zója és Márkus Alfrédnak nagy része volt a beván
dorlókat védő ttj törvények előkészítésében. Ennek 
eredménye lett az hogy mikor New York állam 
a bevándorlókat védő hivatalt felállította, a buffaloi 
iroda vezetésével Márkus Alfrédet bízták meg.

A világháború idején a szövetségi kormány 
által elismert Hűség Liga titkári teendőit látta 
el Márkus Alfréd, majd 1922 március 22-én vissza
tért a Cunard Line kötelékébe, amelynek ma
gyar osztályát vezeti azóta is és páratlan szolgá
latkészsége. végtelen előzékenysége révén Amerika- 
szerte köztiszteletnek örvend a magyarok körében.

DR. MOLNÁR KÁLMÁN, 
orvos

225 East 73rd Street. New York. N. Y.
Született: 1897 november 20-án, Nagykörös

Már mint kész orvos, aki nagy óhazai múltra 
tekinthet vissza, érkezett ki az Egyesült Álla
mokba 1935 augusztus havában, ahol elsőrangú 
szakképzettsége és orvosi rátermettsége hama
rosan megtalálta az utat arra, hogy népszerűvé 
legyen a new yorki magyarság között úgy is 
mint orvos és úgy is mint ember.

Középiskoláit Székesfehérváron fejezte be. 
ahol leérettségizett. Utána beiratkozott a in. kir. 
Pázmány Péter Tudomány-egyetem orvosi fakul
tására de időközben eleget tett hazafiul köteles
ségének és a világháborúban szolgálatot telje- 
s tett 1924 júniusban nyerte el orvosi diplomáját, 
mikor is beosztást kapott az l’j Szent János kór
házba. 1928-tól 1935-ig pedig mint az Országos 
Társadalombiztos'tó orvosa működött. Ebben az 
évben következett el amerikai útja és azóta New 
Yorkban tart fenn rendelőt.

A magyar általános társadalmi mozgalmakban 
hamarosan feltűnt és nemcsak tagja, hanem egy
ben orvosa is a Református Egyesületnek, a 
Bridgeporti Rákóczi és a Verhovay Egyletnek. 
A Magyar Orvosi Egyesületnek, úgyszintén az 
amerikai orvos testületeknek megbecsült tagja.

New Yorkban nősült 1934-ben. Hitvese az 
amerika' születésű Kish Alice.

NADEL HUGÓ, 
férfiruha kereskedő

104 Fifth Avenue. New York. N. Y. 
Született: 1897 június 29-én Budapesten.

Nádel Hugó, a férfiruha szak
mában már a szülőhazában is jó 
hírnévnek örvendett, mikor a 
világháború után leromlott vi
szonyok Amerikába hozták 
1922 októberében ahol szintén 
a férfiruha üzletben helyezke
dett el. A jó modorú és a 
szakmát teljesen ismerő keres
kedő a szülőhazában a legna
gyobb cégeket képviselte és itt 

pár év alatt egyike lett az üzletág legmegbecsül
tebb tagjainak.

Önálló üzletében állandóan öt-hat embert fog
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lalkoztat és úgy szabásza, mint elárusítói miiül 
magyar származásnak.

Nádel Hugó, akit otthon Nemes Hugó néven 
ismertek, mert csak ti sajátos amerikai viszonyok 
késztették könnyebben elsajátítható régi nevének 
újból való felvételére, a világháború során a 32-es 
közös gyalog ezred kötelékében az orosz és íz 
olasz harctéren küzdött éveken át. Amerikába 
érkezte után nyomban tagja lett az Első Magyar 
Önképző Körnek és a Kultur Szövetségnek és olyan 
áldozatkész pártfogója minden magyar és minden 
emberbaráti közügyeknek. hogy ha New Yorkban 
ilyen természetű akcióról van szó, a szemek rög
tön Nádel Hugó fotó fordulnak.

lís nem is csalódnak benne soha!

NAGY BERTALAN,

Korona dugó gép gyáros, az Első Magyar 
Református Egyház gondnoka

125 Noslrnnd Avenue, Brooklytt, N. V.
Született: 1XS5 dcc. 12-én, Tiszaujlak. Ugocsa ni.

Huszonkét éves korában jött 
ki az Egyesült Államokba mint 
képzett és már több éves 
praxissal rendelkező géplaka
tos, aki annyira értette és sze
rette mesterségét, hogy nem
csak egy sikeres gépet talált 
fel, hanem évtizedek óta saját 
maga gyártja is a gépeket, 
amelyet a világ négy táján
vásárolnak és használnak.

A géplakatos mesterséget a legnagyobb ma
gyar gyárüzemben, a budapesti Danubius gépgyár
ban tanulta ki. jelenleg Gtinz-Danubius, ahol egy
huzamban 4 és fél esztendeig dolgozott. A ma
gyar fővárosból Béesbe ment, ahol 2 esztendeig 
dolgozott, Becsből pedig 1905-ben az Egyesült Ál
lamokba jött. Tizennégy esztendei munka után.
1919-ben megnyitotta a jelenlegi gyárát, amelyet a 
saját találmánya korona-dugó (crown cork) gépek 
előállítására rendezett he. Az üzem az évtizedek 
folyamán virágzik és jelenleg 25 ember dolgozik a 
gyárban, amely a sikeres múlt után egy még re- 
ményteljesebh jövő elé néz.

Részt vett az általános amerikai magyar moz
galmakban és tagja volt a Társalgó Egyletnek. 
Mit Is oda tartozik a. Bridgeporti Szövetség 67-es 
fiókjához, az Első Magyar Reformod Cburehnek 
pedig közbeetsiiléshen álló tagja, jelenleg gondnok 
hét esztendőn keresztül pedig főgondnoka volt.

New Yorkban az 1907-es évben nősült. Hitvese 
Világi Erzsébet, alti a Zemplén megyei Lelesz köz
ségben született és a házaspár kél gyermekének 
anyja. Bertalan fiuk a gyárban, apja mellett dol
gozik. Irma lányuk pedig NI. Rácz Győző, l’assalc, 
N. ,l.-i református lelkész hitvese. A Nagy-házas
pár, akinek családi házuk 6012 Woodbine Street, 
Rídgewood, Brooklyn-ban van. 1931-ben hosszabb 
óhazai látogatást tettek.

NAGY LAJOS, 
kocsigyártó és kovácsmühely tulajdonos, 

a Jótékonycélu Disznó Asztaltársaság 
diszelnöke

■199 East 165th Street. New York City.
Szül.: 1S76 március 2, Szentes, Csongrád megye.

Az 1900-as esztendőben, 24 
éves korában jött ki Ameriká
ba. amikor már odahaza. Oros
házán Békés megyében saját 
kocsigyártó-mühelyt mond hű
tött a magáénak. Egyenesen 
New York t'itybe jött és itt is 
telepedett meg véglegesen.

Az l’j-Világba érve azonnal 
mesterségénél talált elhelyez
kedést és öt évi munka után 

megnyitotta saját amerikai műhelyét is amely 
jelen helyen áll 32 esztendeje, saját házában.

Sikerei mellett nem feledkezett meg azokról.
akikre nem mosolygott a szerencse. Nemes szivéről 
már régen tanúbizonyságot tett az. hogy a szegény 
gyermekek felruházásával és nyaraltatásával fog
lalkozó Jótékonycélu Disznó Asztaltársaság:! 
annak idején ő reorganizálta, amelynek éveken ke
resztül elnöke volt, majd pedig 1922-ben. Balthazár 
Dezső debreceni református püspök diszelnökké 
avatta fel.

Tagja még a Társalgónak az Odd Fellows 
l'itiversal Lodgenak. a llll-ik utcai Református 
Egyháznak, valamint a Dalárdának is. almi régeb
ben tisztséget is elvállalt.

Még az. óhazában házasodott és felesége, szül. 
Kóosmarja Mária, aki a Núgrád megyei Losonc 
Apátfalváról származik, a Társalgó Nöegylet pénz
tárnoka és akivel két ízben 1927-ben és 1937-beu 
óhazai látogatási tett.

A Nagy-házaspárnak gyermekei nincsenek é.« 
ezért is viselik a. szivükön a szegény gyermekek 
sorsát.

PALOCSIK JÁNOS,
3036—3lth Street, Astoria, L. 1. New York City.

Szül.: 1X93 április 16-án, Nagykövesd. Zemplén m

Szüleihez, néhai Palócaik Andráshoz és most 
is élő édesanyjához, szül. Bodnár Máriához érke
zett ki 1903 február 22-én. Tipikus amerikai életet 
élt Első pár dollárját, mini fiatal gyeimen 
kovácsimis minőségben kereste. Azután volt gé
pész. mozdonyvezető, villanyszerelő, taxi vállal 
kozó, üzletember. Kedvelt tagja a magyar tár- 
sasélel nek.

1911 február -tón nősült Neje, a Kisvaskut, 
Vasmegyei származásit Shapthittel Anna. Boldog 
házasságukból származott gyermekeik közül Albert 
és György már nős Vilmos még a szülei házánál 
van.

Magyar ügyekben főleg a Dalárda terén rend
kívül agilis tevékenységet, fejtett ki; volt tisztelet 
beli alelnöke és elnöke is; jelenleg is tagja.
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POLACHEK ZOLTÁN, 
mérnök, 

szabadalmi ügyvivő, irodatulajdonos
1234 Broadway, New York City. 

Született: 1893 május S-án. Hatvan, Heves ni.

Neve közszájon forog, 
nemcsak az amerikai ma
gyarság közölt, hanem az 
egész országban, mint Ame
rika egyik közismert sza
badalmi ügyvivője. Mér
nöki diplomája megszer
zése után, a szabadalmaz
tat ásókra összpontosította 
érdeklődését, úgyhogy ma 
nemcsak New Yorkban, ha
nem Washingtonban is vau 

irodája és hozzáértésére vall az a lény, hogy szá
mos szaklap szabadalmi rovatát szerkeszti.

Gyermekkorában került ki az Egyesült Álla
mokba. iskoláit New Yorkban végezte, majd be
iratkozott a Columbia egyetemre, ahol megszerezte 
mérnöki oklevelét Hamarosan észrevette, hogy a 
szabadalmaztatás terén egy olyan embernek, akibe 
üzletfelei megbízhatnak, nagy lehetőségei vannak, 
és 1919-ben megnyitotta szabadalmi ügyvivői iro
dáját. miután előzőleg az amerikai hadseregben a 
világháború alatt a francia és a belga frontokon 
szolgálatot t el jesit et t.

Szabadalmi ügyvivői irodája, ahol 6 s iroda
kisasszony talál alkalmazást . állandó fejlődést 
mutatott fel. amely a legnagyohbtól a legkisebb 
szabadalmakig egyformán foglalkozik mindennel, 
ügyfelei közé tartoznak magánszemélyek. de 
gyárosok sőt egyetemi tanárok is.

Annak ellenére, hogy egészen kicsi korában 
hozták szülei az Egyesült Államokba és itt vé
gezte iskoláit, igen jól beszél magyarul és ét 
deklödik a magyar társadalmi akciók iránt.

PRÁGER SÁNDOR, 
üzlettulajdonos

1583 First Ave.. N. Y. City. N. Y. 
Született: 1891 január 30-án. Nyirmedgyes. Szatmár 

megyében
17 éve van az ujhazában. de a lehetősége

ket hamar észrevette. Pár évig sógoránál dolgozik, 
majd vágya az önállósítás felé hajtja. Üzletet nyit, 
most két szép üzlete is van.

1924-ben nősült. Neje a Gergelyt Bereg megyei 
születésű Róth Bertha. Megértő házasságukból két 
fin származott. Mrs. Práger múlt évben volt láto
gatóban óhazában.

Tagja a Kossuth Egyletnek és szívesen párt
fogol magyar megmozdulást. Szülei rég elhaltak. 

Háborúban a 11-es honvédeknél szolgált, gép
puskás volt és ha valamelyik régi bajtársa rá
ismer — szívesen felelevenítené a háborús em
lékeket.

Práger közvetlen modora, barátságos ember, 
sok őszinte barátja van. Vállalatában 4—5-en 
dolgoznak.

SALGÓ LAJOS.
Salgó & Co. Leather Goods cég tulajdonosa

42 W. 33rd Street. New York City.
Szül.: 1887 szept. 28. Barcs, Somogy megye.

Nem sokkal a századforduló után még nem is 
egészen húsz éves fiatalemberként jött az óhazából 
New Yorkba. Mestersége azonban már a kezében 
tolt, otthon kitanulta a bőráru készítést és ezz-‘l 
vitte arra, hogy az Cj-VIlágban úgy az üzleti mint 
a társadalmi életben szép sikereket mondhat a ma
gáénak.

Amerikába való megérkezése után egy bőráru 
műhelyben nyelt alkalmazást, rövidesen aztán 
superintendent lett egy nagyobb gyárban és II évig 
maradt meg ebben az állásban, inig aztán 1926-ban 
önállósította magát és saját üzemét vezeti, amely 
állandóan emelkedő tendenciát mutat.

Élénk részt vett a magyar társadalmi niozgal 
inakban, ahol nagy népszerűségre és tekintélyre lett 
szert. Tagja ti Központi Egyletnek a Jókai Lodge- 
nak és a Pannónia Odd Fellows Lodgenak. Mind 
a három egyletben éveken át választották meg a ta
gok az egyletük elnökének. Mikor pedig az 1937-es 
év folyamán a Jókai Lodge 25 éves jubileumát ké
szültek megünnepelni, ugyancsak őreá hárult az a 
tisztség hogy az előkészítő bizottság elnöke legyen.

Házasságát 19<'S-ban New York Cityben kö
tötte hitvese az ugyancsak magyarországi szárma
zású Reichman Lilly. A házaspár frigyéből három 
Hu született. Sándor és Róbert, akik édesapjuk bőr
áru gyárában dolgoznak és Oscar, aki a Farming
dalé. L. I.-i Agrictlltural College hallgatója.

SZABÓ ISTVÁN, 
ékszerész

320 East S6th Street. New York City
Született: 1S79 jan. 31-én. Rimaszombat. Gömör m.

Huszonegy éves volt, amikor 1904 április 
havában kijött az Egyesült Államokba. A fiatal
ember azonban már képesített ékszerész volt, aki 
több idegen országban tökéletesítette tudását.

Nem volt az Uj-Világban se barátja, se ro
kona. mikor ideérkezett, csupán szaktudása ame
lyet az óhazában tanult és Németföldön és Pá
rizsban szerezte meg a további ismereteket. így 
aztán nem volt nehézsége, hogy elhelyezkedést ta
láljon. azonnal állást kapott, mint ékszerész és 
nyolc esztendőn keresztül dolgozott, inig végre 
megnyitotta üzletét és Így saját gazdája lett 
Az üzlet, a New Yorki Yorkville szivében áll és 
a magyarok általában előszeretettel keresik fel. 
ha vásárolni akarnak, vagy ékszer-, vagy óra- 
javításra van szükségük.

Korábban sok magyar egyletnek volt tagja és 
több ízben tiszt viseiöséget Is vállalt a magyar 
társadalmi- vagy egyházi megmozdulásokban.

New Yorkban 1908-bm nősült és hitvese. Bod
nár .lolánka. aki Szendrőd. Borsod megyéből szár
mazott Amerikába. A házaspár frigyéből 4 gyer
mek született. 1 fin és 3 leány, m‘nd a négyen 
kitünően beszélnek magyarul.
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DR. SCHWARTZER F. OTTÓ, 
orvos és egyetemes orvostudor
323 E. 68th Street, New York City

Született: 1880 augusztus 4-én, Budapest

Az amerikai magyar életben kiválik úgy egyé
niségben. mint tudásban. Külsejében magán hordja 
annak a bélyegét, hogy életét a tudománynak 
szentelte, magas, ruganyos testalkatát nagy’.velésü 
homlok ékesíti, amely mögött embertársait gyötrő 
betegségek orvosságának kincstárát rejt", tekin
tete pedig az orvos tekintete, amelyet betegben 
és barátban egyaránt csupán az érdekel, hogy 
k'nek mi a bántalma és mi lenne annak a bántalom- 
nak a leghat ha tósabb gyógyszere. Orvosi mivoltá
val járó elhivatottságban éli le érdemekben és 
teljesítményekben gazdag életét.

Családi példákon okulva már gyermekkorá
ban határozta el magát, hogy orvossá lesz. Ezzel 
csak nagynevű nagyatyja és atyja által lefek
tetett családi trad’ciókat folytatta, ugyanis a 
nagyatyja által alapított ideggyógyintézet. a 
Schwartzer szanatórium olyan nevet szerzett, hogy 
az óhazában a név szinte egyértelmű volt, az 
ideggyógyintézettel általában és alapítója pedig 
jóval a v:|ágbáb,,n kitörése e'őtt m g\ pt-i tu
dományos munkásságának elismeréséül I. Ferenc 
József királytól a magyar báróságot úgy a maga, 
mint az ivadékai számára.

Iskolázottságát Budapesten nyerte el és pedig 
középiskolái tanulmányait a Mintagimnáziumban 
végezte, ahol letette rz érettségi vizsgálatot. 
Ennek befejeztével beiratkozott a budapesti Páz
mány Péter m. kir. tudományegyetem orvosi fa
kultására és bár tanulmányainak folytatását be
tegsége hosszabb időre megszakította a század
forduló után röviddel a budapesti egyetemen egye
temes orvostudorrá avatták, ahol letette a dok
torátust.

A karrierje tálcán állt előtte, mert nem kellett 

volna egyebet tenni, mint a családi szanatóriumba 
orvosnak belépni, ő ellenben más módon gondol
kozott, a tudáshoz a tanulás mellett a gyakorlat 
is szükséges. így tehát egy szépen berendezett 
és már születésétől fogva reá váró iroda elfog
lalása helyett elment praktizálni, majd a hon 
közigazgatása tartott szolgálataira igényt és éve
ken keresztül Veszprém vármegyében viselt kü
lönféle tisztségeket.

A világháború kitörésével a beteg katonák 
ápolását vállalta magára és a Vörös Kereszt Egylet 
igazgatójának választotta meg. A Vörös Kereszt 
körül szerzett érdemeinek elsmeréséül nyerte a 
kövei kezű kitüntetéseket:

Magyar Vörös Kereszt Rend Tiszti Díszjel
vénye a hadiékitménnyel.

Ferenc József Rend Lovagkeresztje.
A. Magyar Királyi Polgári Hadi Érdemkereszt 

Második osztálya.
A Porosz Királyi Vörös Kereszt Diszérem 

Második és Harmadik osztálya.
A Bolgár Királyi Polgári Érdemkereszt Har

madik Osztálya.
Az 5 nagyszerű kitüntetés betekintést mutat 

abba a pompás munkába, am't dr. Schwartzer 
Ottó katonáink ápolása körül oly nagyszerű szak
tudással kifejtett!

A világháború elmúltává] tovább praktizált 
az óhazában. Negyvennégy esztendős korában. 
1924-ben pedig uj lehetőségeket keresve kijött az 
Uj-Világba. megtelepedett New York Cityben le
tette a New York állam által előirt különbözeti 
vizsgál és elkezdte a praktizálást.

Amerika megérdemelt bőkezűséggel bánt el a 
kiváló magyar orvossal. Az uj haza iránti érze
lemből azután lemondott bárói r-angiáról és meg
szerezte magának az amerika' polgárságot. így 
lett a jó és kötelességtudó magyarból, jó amerikai.

Ma New York magyar környékét szegélyező 
előkelő vidékén, a hatalmas felhőkarcolóban el
helyezett New York Hospital tőszomszédságában 
van előkelőén és minden mod-rn orvostudományi 
kellékkel felszerelt rendelöirodája, ahol bű egei 
közt egyaránt találunk agy magyart, mint ame- 
rfk it vagy bármely más New Yorkban lakó nem
zetiséget. Az orvos minden származású beteg bán 
talmaira talál irbalzsamot.

Tagja úgy a New Yorki Magyar, mint több 
más orvosegyesületnek. M'nt. buzgó kathollkus. a 
római katholikus egyház kebeléhez tartozik.

Házasságát még a béke éveiben kötötte Buda 
pesten, ahol nagy pompával vezette oltár elé 
menyasszonyát, egy Nyitra megyei gentry-leányt. 
tmgvvált Vály Beátát. A boldog frigyből öt gyer
mek származott és pediglen négy bárókisass-ony 
és egy fin. A négy leány közül kettő és p-dig az 
édesanyja nevét1 v'selő Beáta, valamint Pálma 
az óhazáim vannak férjnél. Maliid leánya Farkas 
Lajos Marylandi gazdász hitvese, mig a l-gk sebbik. 
Mária, még édesatyjával él. Egyetlen fia. ki atyja 
nevét viseli, kereskedelmi pályán keres boldo
gulást.
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SCHÖNBERG MIKSA, 
a Flex-Arch Shoe Inc., tulajdonosa

1460—3rd Avenue, New York. City.
Szül.: 1896 október 25-én. Tapolyhanttsfalva.

Hajdanában, ha Ame
rikáról esett a szó, 
mindenki úgy tudta, 
hogy az Újvilág a 
"self-made-man" hazá
ja. Itt nem jön az 
tekintetbe, hogy ki hol 
született, mik voltak a 
szülei, mennyi pénzt 
hagytak rá. mert ha 
van tehetsége, munka
bírása és érvényesülési 
vágya, akkor el is fog 
érni egy bizonyos po
zíciót.

Az első angol kifeje
zés, amelyet az óhazában Schönberg Miksa meg
tanult. "self-made-man” volt. Ez a szó tetszett 
neki és elhatározta, hogy kijön Amerikába és maga 
is "self-made-man" lesz, ha majd Eperjesen elvégzi 
iskoláit. Az iskolát elvégezte, de a kalendárium 
éppen 1914-et mutatott. — Sarajevóban kipattant 
egy szikra, amely lángba boritolta a túlfűtött 
vén Európát és az amerikai tervekkel várnia kel
lett, mert bevonult a 32-es vadászokhoz, kikerült a 
tüzvonalba. ott átvezényelték a tüzérséghez, először 
a 15-ös tábori tüzérséghez, majd a 6-os hegyitüzér- 
ezredhez, osztották be és igy az. olasz és az orosz 
frontokon kitüntetéssel küzdötte végig a világ
háborút.

Végül is 1920-ban megvalósult amerikai útja, 
amikor követte ide bátyját, aki Poughkeepsieben 
lakik. Az érvényesülésének útja nem volt rózsák
kal behintve, de az intelligens, tettrevágyó, a ma 
is fiatalos külsejű és az akkor mindössze 24 éves 
ifjú, könnyű szívvel nézett elé a küzdelemnek és 
mintha csak egy Horatio Alger regény, lapjaiból 
lépett volna ki. elvállalt minden becsületes mun
kát, mert tudta, hogy csak ez az ut vezethet az 
érvényesülés felé. így tehát volt villanyszerelő, 
kifutófiu, dolgozott a Singer varrógép gyárban, 
készített női alsónemüt és zongorát és alkalmazást 
kapott egy dohánygyárban, sőt még mint tánc
mester is megkereste a kenyerét. Szinte bámula
tos. hogyan is tette meg az utat a kalandos fiatalos 
évekből addig az előkelő üzleti és társadalmi po
zícióig. amelyet jelenleg betölt.

Ma Schönberg Miksa egy rendkívül választékos 
Ízléssel és gazdagon berendezett new yorki üzlet, 
a Flex-Arch Itt-, tulajdonosa, ahol öt alkal
mazott keresi meg a kenyerét, mig a gazda, aki a 
lábgyógykezelések valóságos professzora, megfelelő 
cipővel és tanácsokkal látja el a vevőket. Üzlete 
ugyanis beteg lábakra készített gyógy-cipök el
adásával foglalkozik, de kezelést is ad a betegnek, 
ugyanis egy teljesen modern, eredeti és nagy
szerű eredményeket felmutató gyógymódot talált 
fel. amelynek egyik föerőssége az, hogy kompli

káltabb láb-bajokon operáció nélkül tud segítséget 
nyújtani.

A gyógymódjáról egyébként angol nyelven 
könyvet is irt, amely nagy feltűnést keltett a 
szakkörökben. Tevékenységeinek elismeréséül a 
Yorkville Chamber of Commerce beválasztotta az 
igazgatósági tanácsába.

Magánéletét illetőleg 10 éve házas, felesége a 
pozsonyi születésű Diamond Rózsika. aki a házas
pár 5. illetve 9 éves kisfiának és kisleánykájának 
az anyja. Két évvel ezelőtt körülutazta Európát, 
hogy a gyógycipőket tanulmányozza és meglátogas
sa özvegy édesanyját, két nővérét és két fivérét. 
Két testvérbátyja, Schönberg Lajos és Samu Ame
rikában élnek.

DR. SCHNEEWEIS NÁNDOR, 
látszerész

150 East 79th Street, New York City 
Született: 1S97 július 25-én. Petrozsény. Hunyad m.

Szülei három éves kisfiú
ként hozták ki Erdélyből New 
Yorkba, itt járta az iskoláit, 
ahol egészen amerikai lett és 
csak később, mint férfi tanult 
meg újra magyarul, hogy hasz
nos és áldozatkész tagja le
gyen az amerikai magyar tár
sadalomnak.

Szemészeti tanulmányait a 
Baltimoreban levő Johns Hop- 

kins egyetemen kezdte el és a világhírű Columbia 
egyetemen. New Yorkban, fejezte be. Több mint 
20 esztendeje van szemorvosi rendelője, ahol tu
dásával és elhivatottságával áll a szembetegségben 
szenvedők rendelkezésére.

Magyar szive már a világháború kitörésekor, 
alig 17 éves korában, odavezette a magyar ügyekhez, 
felajánlván a célra tehetségét és munkabírását. 
Mint a N. Y. Magyar Jótékonysági Liga elnöke, 
állást és ennivalót juttatott a nélkülöző magyarok 
ezreinek New Yorkban, amely munkáért díszok
levéllel tüntették ki és nagy bankettet is adtak 
tiszteletére. Valóságos szenvedélye lett a jóté
konykodás és a levelek százai bizonyítják, hogy 
nemes munkája nem veszett kárba. Az Arad és 
Vidéke Egyesület 1937-ben megtisztelte azzal, 
hogy elnökének választotta meg. A Mariéiul 
Jótékony Férfi és Női Egylet disztagja a Disznó
asztaltársaság tagja, a Ligonieri Árvaház new 
yorki bizottságának főellenöre és a 116-ik, vala
mint a 69-ik utcai Református Egyház kebelébe 
tartozik.

Az 1925-ös esztendőben járt az óhazában, 
ahol tanulmányozta a budapesti szemorvosi kli
nikát is.

A kiváló magyar szemorvos már hosszabb idő 
óta házas ember. H ívese ugyancsak magyar szár
mazású. a Pest megyei Törökszentmiklósról ide
került Stein Rózsika. Az ideális házasságból egy 
fiúgyermek született. Arthur Lincoln, aki a Co
lumbia Egyetem hallgatója.
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STEFANCSIK TESTVÉREK, 
a Cypress Knitting Mill tulajdonosai

409 Woodbine Street, Brooklyn, N. Y.

A céget, amelyet két keze munkájával kere
seti pénzen alapított a két Stefancsik fivér, 1922- 
ben jegyezték be New York állam törvényei alap
ján és azóta az üzlet állandó fejlődést mutat.

STEFANCSIK ANTAL 
a Szent Név Társulat alelnöke, 

a Harlem’ Jótékonysági Egylet diszlugja 
Szül.: 1S94 atig. 6-án, Gyertyánliget, Máramaros in.

Tizennyolc esztendős korában. 1912-ben Ame
rikában már előzőleg Ideérkezett édesanyja kiho
zatta magához. Az amerikai élet első tiz eszten
deje hosszú, szorgalmas és kitartó munkássággal 
lelt el. De hamarosan megtalálta az érvényesülés 
módját, amelynek első feltétele a munka és a pénz 
megtakarítás, úgyhogy alig 28 éves korában, fivé
rével megnyitotta Brnoklynbnn a kötőüzemet, 
amely az idők folyamán egyre bővült, növekedett 
és egyre több és több embernek adott meg
élhetést. Ez az a teljesít tnény, amelyet az Újvilág 
nagy férfiai elvártak az Európából ideszármazóktól 
és amely sikerért csak kalapot lehet, emelni.

Az életben kivívott sikerének dacára nem fe
ledkezett meg azokról, akikkel nem bánt oly dó
sán az élet. Hosszú idők óta jelentékeny össze
geket áldoz jótékonysági célokra és egyike azon 
amerikás magyaroknak, aki egy becsületes cél ér
dekében mindig ott volt és ott Is lesz, ha a zsebbe 
kell benyúlni.

Tagja igy a mindenkor jótékonysággal fog
lalkozó Disznóasztaltársaságnak. úgyszintén a 
Harlemi Jótékonysági Egyletnek, amely a közel
múltban. érdemei elismeréséért diszlagnak válasz
totta meg.

Mini hilhii kalholikus tagja ugyancsak a Szent 
István Egyháznak, amelynek jelenleg kollektora is, 
a Szent Név Társulatnak pedig alelnöke. Férfias 
énekhangja pedig sokszor megcsendül a Szent Ist
ván Dalárdában, amelynek hosszú idők óta egyik 
oszlopa.

Már rég polgára az uj hazájának, ahol 1919- 
ben esküdött, még pedig testvérbátyjával egy 
szerre, 1919-ben. Hitvese Nagy Mihály Zemplén 
megyei származásit Paulina Paula, akivel ideális 
házaséletet él és aki Ernő fiuk édesanyja.

STEFANCSIK GYULA.
Szül.: 1892 jun. 30-án, Gyertyánliget. Máramaros in.

A kél nagy amerikai karriért befutott Stefiin- 
esik-fivér idősebbike, aki édes anyját, a szepességi 
származású Moszkáj Annál követte az Újvilágba, 
hogy itt érvényesülhessenek és egy boldog családi 
élet alapjait rakhassák le, amikor annak ideje 
elkövetkezett.

Egy esztendővel testvéröccse után. 1913-ban 
jött ki Amerikába és itt az első időkben az óhazá
ban tanult mesterségét, a borbélyságot folytatta. 
Csakhamar észrevette ő is az érvényesülés útját és 
testvérével egyetemben majd egy évtizedig dol
gozott azon, hogy meglegyen a módjuk egy gyár 

megnyitására. A két fivér kötöüzeme 1922-ben 
meg is nyílt és azóta is fejlődő tendenciát, mutat. 

A példás megértésben élő két testvér élete jó
formán azonosan pereg le az Újvilágban, mert 
mindent közös megbeszélés alapján végeznek el, 
legyen az üzleti, családi, avagy jótékonysági ügy. 
Ugyanazon társadalmi és jótékonysági egyletek 
tagjai mindketten és még házasságuk is egyidőben 
történt, mert ő is 1919-ben vette el Kovács Ma
riska. budapesti származású urleányt. A házaspár
nak gyermeke nincs.

Talán helyénvaló itt megemlékezni a két 
Stefancslk-tesvér édesanyjáról. A fiuk még alig 
5—6 évesek voltak, amikor elhunyt a férj, a csa
ládapa. aki a kiscsalád mindennapiját előterem
tette. Az özvegyen maradt fiatalasszony kijött 
Amerikába és két keze munkájából nevelte ott
honhagyott gyermekeit, majd amikor azok ember
számba mentek: kihúzatta őket magához. Ma bol
dog együttlétben él az agg matróna, fiai körében.

SIKET IMRE, üzlettulajdonos 
a Verhovay S. E. 83-ik fiók elnöke, 

a 69-ik utcai Ref. Egyház tisztviselője 
402 Easl TStli Street. New York.

Szül.: 1X90 jul. 5. Csenget- Rágós. Szalmái- in.

Siket Imrének első 
amerikai állomása Brid- 
geport volt, ahol 15 éven 
át kereste kenyerét, majd 
New Yorkban a ven
déglői szakmában he
lyezkedett el és évek óta 
sikerrel folytatta azt.

Erős tevékenységet fej
tett ki mindig magyar 
közügyekben, főleg a re
vízió érdekében, de igen 
sokat tett a Verhovay 
érdekében is. amelynek 
83-ik fiókja elnökének 

választotta. Ennek a Verhova.v osztálynak 1—2 óv 
alatt 150 uj tagot szerzett, megnyerte ezzel a Ver
hovay Segély Egylet egyik magyarországi utazási 
diját és mikor a szülőhazából visszatért, annak em
lékére bankettet tartott a fiók tiszteletére.

Egész családjával együtt tagja ti new yorki 
69-lk utcai Első Magyar Református Egyháznak, 
amelynek egyben számvizsgálója is. Ugyancsak 
tagja n new yorki Magyar Nap Bizottságnak és ti 
Rákóczi Egylet 23-ik fiókjának. A magyar egy
házak és egyletek körében már Bridgeporlon is 
érdemes munkát végzett Siket Imre, aki régi ame
rikai polgár, de szive mindig hazahozta, és nejével 
és Imre fiával töbször járt Magyarországon.

Siket Imre 1914-ben Bridgeporlon nőül vette 
az Eperjes városába való Walyus Karolint. Első 
fia. Imre egy előkelő étterem pénztárnoka. Jolán 
leánya New York városában Ragány István neje. 
Erzsiké leánya pedig teljes szépségápolási gyakor
latot szerzett ugyancsak New Yorkban.
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SZENTMARIAY J. ZOLTÁN, 
husüzlettulajdonos

1540—2nd Avenue, New York City, N. Y. 
Szül.: 1894 jun. S-án, Nyíregyháza. Szabolcs m.

Régi nemesi családból származik. Édesapja, 
néhai Szentmáriay Gyula, Szabolcs megye utbiz- 
tosa volt, édesanyja szül. Gurzsó Mária még él.

1291-ben érkezett Amerikába Szentmáriay Zol
tán. Átment a "greenhorn" élet szokásos keser
vein. de hat évvel megérkezése mán már önálló 
volt. Üzlete egyike a yorkvillei magyar negyed 
legismertebbjeinek.

1931-ben nősült. Neje a Tokaj. Zemplén 
megyei származású Erdey Jolánka. Zoltán és Dé
nes fiacskájuk szépen ítészéi magyarul, a kis Gló
ria 1938-ban született.

Odahaza végigszenvedte a háborút, küzdött 
Oroszországban. Romániában. Kétszer sebesült. 
A 65-lk ezredben géppuskás volt. Tagja a Verhovay 
Segély Egyletnek és szive-lelke mindenütt ott van. 
ahol magyar ügyekről van szó. Vállalatában öten 
dolgoznak.

Szentmáriay Zoltán a háború után érkezett 
magyarok csoportjához tartozik; rátermettsége és 
tehetsége révén sikeres üzletember vált belőle, 
de most is olyan szerény és most is olyan magyar, 
mint amikor az újvilág partjait megpillantotta.

Dr. SZOÓ JÓZSEF, orvos 
226 Kast 79th Street. New York City. 

Szül.: 1897 okt. 13-án, Egerfarmas, Borsod m.

Midőn a fiatal magyar orvos
nemzedék e kiváló tagja 1924- 
ben, mindössze 27 éves korá
ban kijött az Egyesült Államok
ba, egy küzdelmekben és 
tanulásban eltöltött életet ha
gyott maga mögött, hogy az 
Uj Világban képzettségével és 
tudásával állhasson az ameri
kai magyarok rendelkezésére.

Egerben végezte el közép
iskolai tanulmányait. Diplomáját a budapesti m. 
kir. Pázmány Péter Tudomány-Egyetem orvosi 
fakultásán nyerte el 1922-ben. de Időközben 1915— 
18 alatt résztvett a világháborúban, szolgálatot tel
jesített az orosz, román, olasz és a francia írón 
tokon és mint tartalékos hadnagy, két kitüntetés
sel, szerelt le.

Két évi európai praxis után ideutazott New 
Yorkba, ahol 1926-ban megnyitotta orvosi rendelő
jét. és a kolónia egyik népszerű orvosa lett.

Nagy társadalmi tevékenységéről tett tanú
bizonyságot. Tagja a Verhovay és a Brldgeporll 
Rákóczi Egyletnek, azonkívül tagja és egyben or
vosa is az Első Magyar Betegsegélyző Egyletnek, a 
Rákóczi Kurucz és a Harlemi Jótékonysági Egy
letnek és a Szent István Római Kathollkus Hit
községnek.

New Yorkban nősült, felesége a budapesti 
születésű Reichardt Mariska, aki a 116-ik utcai 
Református Egyház tagja.

SZEMERE GYULA, 
színész, színházigazgató

1459 Third Avenue, New York City 
Született Budapesten

Július de Szemere, 
vagyis Szemere Gyula, 
színész. író, konferan
szié. a "Mester", je
lenleg színház igazga
tó New Yorkban.

Szemere. az ország 
szerte ismert szellemes 
bohém, aki közelebb 
van az ötvenhez. mint 
a negyvenhez. Buda
pesten született, az 
édes apja államvasuti 
műszaki hivatalnok 
volt. A Zerge utcai 
reálban érettségizett.

Kisebb-nagyobb családi jelenetek után végre be
iratkozhatott a budapesti Országos Magyar Ki
rályi Színművészeti Akadémiára, amelyet kitün
tetéssel és a nagy állami ösztöndíjat nyerve, vége
zett el. Az első szerződése a budapesti Víg
színház volt. Majd leszolgálta az önkéntes évét 
az egyik pesti tüzér ezrednél és azután a Nagy 
Endre Kabaréban játszott. Később az Apolló Ka
baréban, amelynek egyik alapító tagja és rende
zője volt — aratta sikereit, míg ki nem ment 
a harctérre, ahol negyven hónapos szolgálatból 
harminchetet a ttlzvonalban töltött. Hét kitün
tetést szerzett, mire leszerelhetett és az Apolló 
Kabaré tárt karokkal várta vissza az ő hősét.

Közel két évtizedes pesti szereplése után, 
Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Színház örökös 
tagjának társaságában 1926 őszén kijött Amerikába. 

Úgy megszerette ezt nz országot, hogy bár 
otthon, a Nemzeti Színházhoz szerződés várta, itt 
maradt köztünk. Azóta többször kint volt a 
“roadon". Sok barátot szerzett nemcsak magának, 
de az igazi művészi színjátszásnak is. Volt színész 
és színházi szerző (több darabját és két egész 
estét berCh/5 reviijét adták elő) rendező, sz'nlgaz- 
gató. újságíró, importéi1, sőt egy ízben dress- 
m'iker shopja is volt. Jelenleg mozis, a new yorki 
Modern Ptayhouse managlng dlrectora.

Bátran elmondhatjuk, hogy a legnépszerűbb sz'- 
nész Magyar-Atnerikában. Igazi pesti művész. Jó
szívű úri bohém, aki nyitott szívvel és — ami 
színészeknél is ritkaság — nyitott zsebbel segít 
embertársain. New Yorkban ép ugy. mint minden
ütt. ahol csak járt. "Mester" jelzővel szólítja 
mindenki, idegen, jóbarát egyaránt. Ezt még az 
amerikai angol színészek és újságírók adták neki. 
Remek alakitó színész, pompás előadó és szi
porkázóén szellemes konferanszié. És amellett úri 
jó pajtás, egyszerű közvetlen igaz’ pesti bohém. 
Mikor a Fifth Avenue! előkelő lakásán megkér
tük, hegy mondjon valamit életéből, azt felelte: 
Hol volt, hol nem volt... Thats all!... ez ö, 
ez a szerénység ő reá vall.
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DR. SEBES (SPEED) BÉLA, 
orvos

205 East 7Sth Street., New York City. 

Született: 1894 július 12-én. Pécsett. Baranya m.

Érettségit Gyöngyösön, szigor
latait a budapesti egyetemen 
tette le. 1918-ban kapta meg 
diplomáját. A háború alatt 
a Légrády hadi kórház és a Fe
renc József Kereskedelmi kór
háznak volt orvosa, majd a 
MÁV rendelőintézetének bőr
gyógyászat és urológiai osztá
lyán. ugyancsak a Kálvin

ién viz és ideggyógyintézetnek volt orvosa.
1921-ben  érkezett New Yorkba és egy évvel 

később nyitotta meg rendelőjét, melyet a magyar
ság nagy számban keres fel.

Orvosa volt a Pannónia Odd Fellows pallóié
nak. a Rákóczi 23-ik fiókjának, a Rákóczi Kuruc 
Egyletnek, a Széchényi Egyletnek, az Arad és 
Vidéke Bs. Egyletnek és az E. M. Amerikai Bs. 
Egyletnek is. Megbecsült tagja az Önképző, Arad 
és Vidéke. Pannónia és a W. O. W. testületeknek. 

1930-ban nősült. Első szerelmét: Enged Iboly
kát. az Amerikai Magyar Bank volt hivatalnokáé- 
jót vette nőül, akivel rendkívül boldog házasélel'd 
él. Cynthia Éva leánykájuk teszi tökéletessé a kis 
család boldogságát, aki ép oly szépen beszéli nyel
vünket. mint szülei, akik 1935-ben és 1938-ban vol
tak magyarországi látogatóban odahaza.

SZÉKELY IZSÓ.
Az Amerikai Magyar Népszava igazgatója

380 Second Avenne. New York, N. Y.

Régi tényezője az amerikai magyar életnek.
Pályafutását a régebben olyan nagy és elő

kelő John Németh bankcégnél kezdte, ahonnan 
azonban csakhamar meghívták a Transatlantic 
Trust f’ompanyhoz. hogy a hatalmas bankvállalat 
magyar üzletét megszervezze, 

A háború kitörése véget, vetett a szép ma
gyarországi bankérdekeltségnek s Székely Izsót, 
a Transatlantic többi vezető igazgatójával együtt 
internálták a háború tartalmára, mert intranzi- 
gens magyarsága mögött egy ide’g. a háború hisz
tériájában. Atnerika-ellenes érzelmeket sejtettek.

Mikor a hisztéria megcsökkent, az amerikai 
kormány meggyőződött róla, hogy aki szülőhazá
ját olyan nagyon szereti, az hűséges polgára tud 
lenni ennek a Hazának is és Székely Izsót a 
legteljesebb elégtétel mellett bocsájtották szaba
don, hogy értékes munkáját tovább folytathassa.

Akkor került Székely az Amerikai Magyar 
Népszava igazgatói székébe s néhai Berkó D. 
Géza igazán a legválságosabb napokban talált 
benne lojális munkatársat és hűséges barátot.

Székely azóta mindig azon a helyen maradt 
s egyre értékesebbé vált úgy az amerikai ma

gyarság. mint az Amerikai Magyar Népszava 
számára.

Oroszlánrésze van abban, hogy a new yorki 
hatalmas napilap a tipikusan hűséges amerikai 
polgár hitvallása mellett, mindig és megszakítás 
nélkül a magyar nemzetség érdekeit szolgálta 
s hogy a legnehezebb órákban is szószólója ma
radt megcsonkított szülőföldünknek.

New York magyar életének a krémjét meg
szervezte, amit rajta kívül talán senki nem tu
dott volna megtenni, mert üzleti zsenialitásán 
kívül, vagy azzal párosulva kivételes szervezői 
képesség.

New York magyar társadalmának, egyleti és 
egyházi életének színes, fáradhatatlan harcosa, 
katonája és vezére s méltán éri az az általános 
megbecsülés, amiben nemcsak barátai, de az ame
rikai magyarság összesége is részesítik.

Épen ilyen fáradhatatlan munkása azonban 
minden magyar ügynek és az Óhazából átláto
gató tanulmányutazók, művészek, írók természe
tesnek tartják, hogy első ütjük Székelyhez vezet, 
aki az amerikai magyarság kapuit mindig meg
nyitja előttük.

TYUKODI ANDRÁS. 
Rooming House tulajdonos, 

a Rákóczi Segélyző Egyesület központi 
ellenőre és a 23-ik fiók elnöke 
108 West S3rd Street, New York City.

Szül.: 1884 szeptember 21. Alsógagy, Abauj m.

A magyar amerikai egyleti 
életnek ez a köztiszteletnek ör
vendő harcosa 1901-ben jött 
Pittsburghba. Ott két évig dol
gozott. majd bánya munkával 
próbálkozott Sheirock. Pa. te
lepén. Onnan 1905-ben hazament, 
de lOlttl-ban már visszatért 
Avellára, Pa., ahonnan 1919- 
ben Bridgeportra ment. Ott fü- 
szerüzletet folytatott majd 

1921-ben New Yorkba ment át. ahol fűszer és sza- 
lonüzlete volt, majd room ing house-t vásárolt.

Bárom ízben látogatott a szülőhazába, ahol 
két évig önálló vállalatot is folytatott, de Ame
rika újra és újra visszahozta.

A magyar közéletijei! éveken át volt Tyukodi 
András a nagy Verhovay felügyelő bizottsági 
tagja és konvenciós delegátusa sőt ma is kerületi 
delegátus. De központi ellenőre volt a Rákóczi 
Egyletnek is. a 23-ik fióknak elnöke és két éven 
át kerületi szervezője, akinek érdeme a 125-ik fiók 
megalapítása. Delegátusa egyben a new yorki 
Magyar Nap bizottságnak is és részese minden 
magyar akciónak.

Első nejét, akit 1906-ban a szülőhazában vett 
nőül, elvesztette haláleset folytán és 1917-ben az 
Abauj megye Gagy Vendégi községbe való Dzupin 
Borbálát vette nőül. Elemér és Ernő fia iskolába 
járnak, Margit leánya New Yorkban Takács Jó
zsef. Róza leánya pedig Nagy József neje.
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Nt. Dr. TAKARÓ GÉZA, 
esperes, a New Yorki Első Magyar Ref.

Egyház lelkésze
344 East 69th Street, New York City 

Született: 1881 december 3-án, Izsák, Pest m.

A középiskoláit 
Kecskeméten, a theoló- 
giát Budapesten végez
te el. a káplán!- és lel- 
készképesitöi vizsgák 
letétele után négy évig 
a budapesti tudomány
egyetem orvostan hall
gatója volt és egy évig 
Skóciában is járt az 
orvos egyetemre. 1906- 
ban segédlelkész leli 
Rákospalotán, 1907-ber. 
budapesti hitoktató és 
segédlelkész Kőbányán, 
ahol később 15 éven 

át, mint rendes lelkész működött. Számos kül
földi konferencián vett részt mint hivatalos dele- 
gátus. igy az első Protestáns gyűlésen (Róma 
19O7>. a Vasárnapi Iskolák Világgyülésén (Zürich, 
1913i, a C. E. európai gyűlésén. (Berlin és Genf. 
1906) és a World Alllance fór Promoting Inter
national Friendship (Koppenhága 1922 és Phila
delphia 1923) 1921-ben ped'g a hazai református 
egyház nevében irta alá a tiffini egyezményt. 
16 éves budapesti lelkész! működése folyamán bé
vé 1 sztották a Budapest székesfőváros közgyűlé
sébe és tagja volt az öt-tagu országos film-vizs
gáló bizottságnak, úgyszintén helyet foglalt a 
Nemzeti Szövetség központi igazgatóságában, amely
nek első körzeti elnöke volt.

Amerikába 1923-ban Balthazár püspök és gróf 
Degenfeld kérésére jött ki.

Az Uj-Világban nagy egyházi tevékenységei 
mellett a Columbia egyetemen a magyar nyelv 
és irodalmi előadói tiszjét tölti be és elnöke a 
Finn-Ugor Institute magyar osztálynak. Az Ame
rikai Magyar Református Egyesület new yorkl 
osztályának, a Keleti Magyar Református Egyház
megyének. az Amerikai Magyar Ifjúsági Körnek, a 
Turul Társaságnak, a Progresszív Ligának elnöke, 
a “Reformátusok Lapjának" szerkesztője, a Greater 
New York Federation of Churches és a new yorkl 
Yorkville Civic Council tagja.

Házasságát 1912-ben kötötte, amikor Buda
pesten oltár elé vezette Francsek Irént, aki a 
házaspár 7 gyermekének anyja és maga is nagy 
társadalmi tevékenységet fejt ki. mert a Pro Hun
gária és a Lorántffy Zsuzsámul egyesületek el
nöknője. Gyermekeik Erika, Magdolna, Gedeon, 
Melitta. Zsolt. Edit és Viola. Erika, mint az 
Amerikai Magyar Népszava által hirdetett nép
szerűségi verseny győztese 1935-ben Budapesten 
járt, ahol előbb m'nt az egyetem szociálpolitikai 
intézetének hivatalnoknöje, majd mint annak an
gol nyelvoktatója működik.

TÓTH LAJOS, 
a Horwath & Horwath cég beltagja, 

az Első Magyar Ref. Egyház főgondnoka, 
a Cornell University tanára

551 Fifth A venne. New York. N. Y. 
Született: 1893 jan. 14-én, Nagy Szalonta. Bihar m.

Húsz éves korában került ki az Egyesült 
Államokba. Nagybátyjának. Németh János bankár
nak a meghívására jött ide és ezzel egy impo
záns és sikerdus amerikai magyar karrier indult 
meg.

Arany János városában született és a nagysza
lontai főgimnáziumban végezte el középiskoláit, 
utána a Keleti Kereskedelmi Akadémiába iratkozott 
he, innen jött ki az Egyesült Államokba, hogy 
nagybátyja bankházában megkezdje pályafutását. 
Nehány évi munkálkodás után az akkor már nagy 
ívben felfelé törő Horwath & Horwath céghez 
került, amelynél az utolsó 20 esztendőt töltötte 
és amelynek jelenleg beltagja. Munkássága nem
csak üzleti jellegű, hanem tudományos is. Hor
wath Ernővel egyetemben Írtak egy bibliográfiái 
tankönyvet: Hotel Accountant címmel, amely a 
cég által lefektetett újfajta szállodai könyvelési 
technikát tárgyalja. 1924-ben pedig az a meg
tiszteltetés érte, hogy a Cornell egyetem a szál
lodai könyveléstan tanszékének előadó tanárává 
kérte fel. mely tanszéknek most is rendes tanára. 
Tóth Lajos elismert szaktekintély a szálloda és 
étteremüzlet terén. — egész csomó a neve
zett üzletággal foglalkozó folyóiratok száma, ame
lyeknek szerkesztőségi munkatársa. A világháború 
alatt az amerikai hadseregbe besorozták, de 4 hó
napon belül kimustrálták.

Nagy társadalmi életet él, sok előkelő ame
rikai club tagja, de nem feledkezett meg magyar
ságáról se és élénk érdeklődést tanúsít az álta
lános magyar mozgalmak iránt. Az Első Magyar 
Református Egyház 69-ik utcai templomának fő
gondnoka.

Az utolsó két évtizedben két Ízben is megjárta 
az óhazát és pedig az 1923-as és az 1930-as esz
tendőkben. ahol hosszabb körutazásokat tett.

Ideális házaséletet él és házasságából két szép 
k’sleány született.
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VITÁRIUS GYULA, 
kötszerész, sérvkötők és orthopedia szak

üzlet tulajdonos
448 East Í38th Street, New York City. N. Y. 

Született: 1890 május 5-én, Debrecenben.
Neve évtizedek 

óta óta egyér
telmű Magyar- 
Amerikában 
mindennemű köt- 
szerészeti. sérv
kötői és ortho- 
pediai cikkel, fis 
aki a kényes Íz
lésű magyar kö
zönség igényeit 
ki tudja elégí
teni. még pedig 
évtizedeken ke
resztül. az meg
érdemli a si
kert.

Debrecenben, 
szülővárosában, 

tanulta ki a 
mesterségét, a 
melyhez hű ma

radt mind a mai napig. Alig volt 18 esztendős, 
amikor testvérbátyja, aki már itt élt Amerikában, 
magához hívta New Yorkba. A fiatalember az 
elevátorral felutazott a Hronxha. leszállt a 138-ik 
utca állomáson. Ez történt 1908-ban. Ma, har
minc évvel később még mindig ott van.

Az általános magyar mozgalmakban évtizedek 
óta jelentős szerepet vitt. Részt vett több magyar 
akcióban és tagja volt különböző magyar egyesü
leteknek. Mint hithü református a 69-ik utcai 
New Yorki Első Magyar Református Egyháznak a 
tagja. Az. egyházi életben azután jelentékeny sze
repet is vitt, ahol már elöljárónak, pénztárnoknak, 
és gondnoknak is megválasztották.

Házassága 1912-ben történt, és pedig roman
tikus körülmények közötti. Együtt nőtt fel Deb
recenben Madarász Erzsébettel, a gyerekkori paj
tásságból szerelem lett és amikor Amerikában ele
gendő pénzt gyűjtött, hajójegyet küldött és aráját 
a hajóról egyenesen a new yorki anyakönyvvezetői 
hivatalba vitte. A boldog házasságból 4 fitt és egy 
leány származott. A legidősebb fin. Gyula, aki 
maga is nős és Farkas Stellával kötött házasságá
ból született a harmadik Vitárius Gyula, a kötszer
üzemben dolgozik édesapja mellett, a második fia. 
Károly, aki Eagle cserkész, és a new yorki ma
gyar cserkész csapat egyik alapitója és vezetője. 
A két kisebbik fiú. Dániel és György iskolába jár. 
mig egyetlen leányuk. Erzsébet hivatalnoknő a 
Wall Street egyik tőzsdebizományosi irodájában. 
Mind a négy Vitárius-fiu cserkész.

Az óhazában 1925-ben fordult meg Vitárius 
Gyula és a látogatóutra magával vitte legidősebb 
fiát is. Mig Károly fia 1938-ban ment át az 
óhazába, mint az Amerikai Magyar Népszava má
sodik generációs versenyének ez évi győztese.

Dr. WINTER MIKLÓS, 
fogorvos

966 Lexington Avenue, New York City. 
Szül.: 1884 jun. 20, Szepes Körtvélyes. Szepes m.

Dr. W i n t e r 
Miklós Magyar- 
Amerika egyik 
legbiztosabb ke
zű fog orvosa, 
igaz magyar és 
igaz amerikai 
polgár.

Középiskoláit. 
Kassán végezte, 
a p r e m ontrei 
Vend főgimná
ziumában tett 
érettségit, maid 
beiratkozott a 
budapesti Tudo
mány Egyetem 
orvosi fakultá
sára, ahol 2% 
évig volt, majd 
Berlinbe ment, 
ahol orvosi dip
lomát szerzett, 

úgy hogy amikor 1907-ben az Egyesült Államokba 
érkezett már okleveles orvos volt. Itt a new 
yorki Columbia Egyetemen egy év alatt megsze
rezte a fogorvosi oklevelet és azóta a fogászatban 
specializálja magát és nagy hírnévre és népszerű
ségre tett szert.

A világháború kitörésekor 1918-ban bevonult 
az Egyesült Államok hadseregébe és a háború 
végén főhadnagyi rangban szerelt le.

Dr. Winter Miklós évtizedek óta oszlopos tagja 
a new yorki magyar társadalmi életnek Legerő
sebb tevékenységet ugyan mindig a New Yorki 
Magyar Önképző Egylet kötelékében fejtett ki. 
melynek több Ízben elnöke is volt, de munkáját 
mindig nagy erével és még nagyobb anyagi ál
dozatkészséggel szentelte a magyar haza érdekeit, 
célzó megmozdulásban. Tevékeny szabad kőműves 
is. aki páholyának kötelékében több Ízben viselt, 
tisztséget. Erős súllyal szerepelt végül New York 
város politikai életében is.

Dr. Winter a szülőhazát két Ízben látogatta 
meg nejével, az amerikai magyar színpadok egy
kori büszkeségével. Dobó Böskével, aki a magyar 
kultúra érezhető veszteségére vonult vissza a vilá
got jelentő deszkáktól amikor dr. Winter felesége 
lett.

Közegészségügyi és főleg a fogászatot érintő 
és a szaklapokban helyet foglaló tanulmányain kí
vül gyakorta találkozott nevével az amerikai ma
gyarság napilapjaink hasábjain. írásaiban mindig 
a magyar közérdekekért harcolt és ékesszólásával 
mindig odaadó figyelmet parancsolt megszólalá
sának.
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WISZTREICH EDWARD 
gyógyszertártulajdonos

a New Yorki Első Magyar Önképző Egylet 
elnöke

1601 Second Ave.. (cor.83rd Sí.) New York City.
Született: 1901 május 11-én. Szomolnok. Gömör in.

Amikor a fiatal gyógyszerész, 
17 évvel ezelőtt megérkezett 
New Yorkba, diplomáján kívül 
magával hozott egy nagy adag 
emberszeretetet. lelkesedést és 
sok tudást, amit szívesen osz
tott meg embertársaival.

Belevetette magát a társa
dalmi és egyleti életbe és mi
hamar vezető tényező lett a 
Kossuth és az Önképző Egyle- 

tökben. Az előbbinél számos újítást valósított 
meg. az utóbbi pedig éppen most. 50-ik jubiláns 
évében ültette az elnöki székbe. Kell-e ennél 
szebb elismerése a munkának amit Wisztreich 
Edward oly sok kedvvel, tudással és szeretettel 
végez esztendők óta.

Közben elvégezte a Columbia Egyetem bak- 
terologia-tanfoiyamát és pedig oly sikerrel, hogy 
az egyetem későül, instructorának hívta meg.

Középiskoláit Selmecbányán végezte. Érettségi 
után beiratkozott a budapesti m. kir. tudomány
egyetemre. A háború utolsó évében besorozták 
az alig 17 éves fiatalembert, de aktív szolgálatra 
már nem került sor.

1922-l>en  azután, mint diplomás gyógyszerész 
kiérkezett New Yorkba és 1935-ben megnyitotta 
gyógyszertárát, amely rövid néhány év alatt köz
pontja lett úgy a közéletnek, mint azoknak, akik 
üzleti ügyben keresik fel a népszerű patikát.

A New Yorki általános egyleti életben már 
régóta számottevő tényező. Az Önképző Kör régi 
tagja, tisztviselője és az 1939-es. 50 éves jubileumi 
évben elnöke és az “Egyleti Életben" megjelenő 
rovatának szerkesztője. A Kossuth Ferenc Egylet 
az ö kezdeményezésére változtatta meg az egylet 
nevét Kossuth Egyletre. Az egyesület kultur- 
bizottságáuak II esztendőn keresztül volt elnöke. 
Ugyancsak neki tudható be az a nemes mozgalom, 
amelyet a Kossuth Egylet jótékonysági akciója 
keretén belül folytatnak le és amelyet évek óta 
megismételnek. A Kossuth Egyletnek az “Egyleti 
Életben" megjelenő rovatát is ö szerkeszti. Ér
demei elismeréséül 1934-ben az egylet bankettet 
adott tiszteletére, amelyen 300 vendég jelent meg. 
Ezenkívül elnöke volt a Kulturszövetségnek. az 
Amerikai Magyar Zsidószövetség igazgatósági tag
ja és a Transylvania páholy kebelébe tartozik.

Háromszor járt az óhazában és legutóbbi láto
gatása alkalmából hívest is hozott magával, a 
Szabadszállás. Pest megyei születésű Heisler 
Ilonkát, aki 6 éves György fiuk édesanyja.

WEISS MARK, 
rabb'nus. házasságközvetitői és esketési 

iroda tulajdonos
1417 Grálul Concourse. Bronx. N. Y. 

Szül.: 1SS1 szept. 10-én. Sarud. Heves megyében.

Régi magyar család sarja, aki odahaza elvé
gezte a hivatásához szükséges iskolai képesítése
ket. Itt New Roehelle. N. Y.-ban. majd Franklin. 
N. J-bán lakott, végül New Yorkban telepedett, 
meg.

1923-ban  érkezeit ki Amerikába, mint férj és 
családapa, hogy uj életet teremtsen. Házasságköz- 
retitö irodája van és hosszú évek alatt hatalmas 
lajstrommá nőtt fel azoknak a neve. akiknek 
frigye, közreműködése révén köttetett meg. Nem
csak New Yorkban, de széles Amerikában is álta
lánosan ismert az irodája.

Alapos vallási kiképeztetést nyert az óhazában, 
mint rabbi és kántor, és az óbudai izr. hitközség
nél 17 esztendőn keresztül működött kántori minő
ségben. Magyar dalokat komponált, amelyek kö
zül egynéhány népdal igen sikerült szerzemény. 
Amerikába érve azután találmányokkal is foglal
kozott. három alkotását szabadalmaztatta.

Természetesen élénk érdeklődést mutat a ma
gyar társadalmi mozgalmak és összejövetelek 
iránt. Tagja a Beek St.-i magyar templomnak is.

Házassága az óhazában történt, 1905ben. Hit
vese Weinberger Selma, aki Vásárhely. Zemplén 
megyei születésit és a házaspár 4 gyermekének 
édesanyja. A gyermekek mind magyar születésűek, 
Ernő 29 éves. Béla 27 éves. Miklós 25 éves és 
egyetlen leányuk. Ibolyka. 19 éves. Mind a né
gyen természetesen elsőrangúan beszélnek ma
gyarul.

ZEIF MÁRTON, 
a St. Francis Hotel tulajdonosa, 

a Szatmár és Vidéke Egylet disztagja
124 West 47th St.. (near Broadway). New York City 
Szül.: 1886 április 30-án, Borhid. Szatmár megye.

A new yorki színházi negyed 
szivében lévő impozáns szálló 
dáról, a St. Francis Hotelről, 
bizony kevesen tudják, hogy 
egy derék és régi ameri kás ma
gyar ember tulajdona. aki 
hosszú amerikai tartózkodása 
alatt sem üzleti, sem társadal
mi. sem családi vonatkozásban 
nem feledkezett meg magyar 
származásáról.

Fiatalon. 18 éves korában. 1904-ben lépett elő
ször amerikai földre és azonnal a szálloda szak
mában keresett elhelyezkedést. Szorgalmas, nagy 
szakképzettségű embernek bizonyult hamarosan és 
a lehetőség kapuja gyorsan megnyílt előtte. Szak
májában lépésről-lépésre haladt előre, úgy hogy 
hamarosan maga is szálloda tulajdonossá lett. Je
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lenleg több szállodát mondhat a magáénak, de leg
büszkébb a St. Francis Hotelre, amely a 124 West 
47th utcában van és amelyet hét éve vásárolt meg. 
A St. Francis Hotel ugyanis az egyetlen magyar 
szálloda New Yorkban, ahol pontos kiszolgálásban 
részesítik és minden new yorki információt szíve
sen megadnak.

Nagy társadalmi tevékenységet folytat, a 
Szatmár és Vidéke Egyesület alapitója és egyetlen 
disztagja, többszörös elnöke, a Kiss József Odd 
Fellows Lodge pedig a múltban Grand Magterének 
választotta meg.

Salt Laké City, Utah-ban történt esküvője és a 
házasságból három gyermek származott, akik egy- 
től-egyig magyar szellemben lettek felnevelve és 
mind a három beszél magyarul. A legidősebb fia 
Sándor, aki a szálloda jelenlegi managere.

ZIMMERMAN LAJOS, 
a Hungária Étterem tulajdonosa

163 West 46th Street. New York. 
Született Ágcsernyő, Ung megyében.

A nagy világváros. 
New York színházi,
művészi és társaság
beli központjának egyik 
legjellegzetesebb, leg
markánsabb egyénisé
ge a mindig elegáns 
megjelenésű, magyar 
Zimmerman Lajos, aki 
nélkül ez a szingazdag 
és változatos negyed 
talán el se képzelheti). 
Ha izmos, a régi idők 
huszárkapitányaira em
lékeztető, egyenes ge
rincű alakja, cigányo- 

san barna arca feltűnik a szomszédos Times 
Square környékén ösztönszerü érdeklődéssel sze- 
geződnek reá a szemek, mintha éreznék, hogy 
úrral van dolguk.

Talán ez vonzza "egész New Yorkot" a tulaj
donában lévő Hungária étterembe és kabaretbe. 
Zimmerman Lajos üzlete Ínyenceknek való ma
gyar konyhájával, kitűnő magyar boraival és ita
laival szolgál vendégeinek, három elsőrendű floor 
show keretében esténként. Figyelmes házigazda 

Zimmerman Lajos, akinek egyénisége annyira ki
domborodik a tömegből, hogy az adja a Hungária 
igazi becsét és az vonzza magához az amerikai és 
a magyar társadalom szine-javát. De becézhetik 
azok Zimmerman Lajost, mert a dolgok vége csak 
az, hogy Zimmerman lassan odahuzódik magyar 
vendégei közé, hiszen szive azok közé húzza, ahol 
legjobban érzi otthon magát.

1. A new york: Szent István R. K. Hitközség elöl
járósága. — 2. Amerikai magyar közéleti emberek 
Budapesten. — 3 A new yorki 69 utcai ref. templom.
4. Kossuth Lajos new yorki szobra. — 5. Salgó Lajos 
new yorki gyáros, ismert egyleti vezetőember. 
6. Az 5 Horváth fivér, akiknek több füszerüzletük 
van New Yorkban.

n. Kohányi Tihamér, 
a Szabadság napilap 

megalapítója

néhai Berkó D. Géza.
n. Dr. Cserna Endre, 

a Szabadság volt 
szerkesztője és 

tulajdonosa
az Amerikai Magyar Népszava szerkesz

tője és tulajdonosa
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ZSILINSZKY MIHÁLY, 
a Sternberg Dental Laboratories társ

tulajdonosa, a Skeet-Shooting (céllövészet) 
amerikai bajnoka

114 West -l-ltli Street, New York City.
Szül.: 1888 szeptember 20. Békés Csabán, Békés m.

Sajátságos jelensége az amerikai életnek az, 
hogy a sikert minden téren tiszteli és becsüli de 
rokonszenvvel, sőt szeretettel csak olyan emberek 
iránt viseltetik, akik a sport mezején váltak ki az 
átlagosak sorából és emelkedtek magasra. Ennek 
adott kifejezést a nagy amerikai Író Sinclair 
Lewis, akit mikor a Nobel díjjal tüntették ki iro
dalmi munkásságért, tisztelői a New Yorkban ren
dezett ünnepségen ekként becsülték:

— Ön ma egyike a legnagyobb amerikai fér
fiaknak.

Amire Sinclair Lewis mélabusan felelte:
— Lehet hogy engem nagyra becsülnek, de 

Babé Ruthot szeretik.
Zsilinszky MHiályról beszélve minden amerikai 

magyar tisztelettel hallaná, hogy gyártelepén hat
van munkásnak ad állandó kenyeret, de ha hozzá
adjuk ehhez azt. hogy Zsilinszky Mihály egyben 
az amerikai Skeet lövészet bajnoka., a nagy ezüst 
serleg-verseny győztese, akkor, mikor erről be
szélünk felcsillog minden magyar szeme, kidom
borítja mellét, mert agy érzi, hogy Zsilinszky a 
legnépszerűbb téren, a sport terén szerzett dicső

séget a magyar névnek. Hatvan munkással dol
gozó gyártelep sok van Amerikában, magyar kézen 
is több de Skeet lövészeti Champion, bajnok na
gyon kevés. Ebben az országban ahol legalább 
egy miliő ember hódol ennek a rendkívül nehéz 
sport ágnak, igazán kitünően kell kezelje a vadász
fegyvert az. aki a bajnokok sorába, emelkedik.

Magyarországon nevelkedett. A 101. számú csá
szári és királyi közös ezredben tett eleget Békés 
Csabán katonai kötelezettségének, majd 1911-ben 
megnősült otthon és ebből a házasságból születeti 
otthon Ilonka leánya és később, mert a Zsi- 
linszky-család 1913 december 18-án Amerikába ér
kezett. I rétiké leánya, akik mindketten elsőrendű 
fogtechnikusok. A család Brooklynban, 1258 East 
7th Street alatt saját házában lakik. Maga a csa
ládapa, Zsilinszky M„ a Sternberg Dental Labora
tories társtulajdonosa, amely cég a szakmában a 
legnagyobb forgalmat érte el az Egyesült Államok
ban. Speciális tudást, igényel ez, amely teljes 
mértékben megvan Zsilinszky Mihályiam és ame
lyet kitűnő nevelés utján leányainak Is át tudott 
adni.

Zsilinszky Mihály kedvelt sportja a vadász
fegyverrel való i-éllövés. évtizedeken át ezt ha
jitó gép által egy irányba dobott agyag-galambok- 
kai gyakorolták, míg mintegy tiz év előtt lassan 
terel kezdett hódítani a sokkal nagyobb ügyes
séget. biztosabb kezet, élesebb szemet igénylő 
Skeet lövészei amelynél a sportoló nem mindig 
egy irányba hajított agyag-galambokra lő. hanem 
az agyag-galambok a legkülömbözőbb Irányokból 
Jönnek lövésre. Annyira megközelíti ez a sport az 
Igazi vadászatot repülő vadakra, hogy egyetlen 
évtized alatt egy millió körüli hívet szerzett ma
gának. Az amerikai sportlapok ma már hasábokat 
szentelnek a Skeet lövészetnek és a bajnokok 
neve országosan ismeretes.

Arra, hogy valaki jó Skeet lövő, sőt bajnok le
gyen. nem lehet nevelődni. Erre születni kell és 
a mi magyar Zsilinszky Mlhályunkbun megvan 
minden kellek, ami hivatottá tette a bajnokságra. 
Megrendít hét lett hidegvér és nyugalom. amit a 
gyakorlat oda tökéletesített, hogy semmi se lepi 
meg többé.

A férfi akarat feltétlen uralma alatt álló Ideg
zet és lélek az ami Zsilinszky Mihályunknak e té
ren a bajnokság dicsőségét biztosította. Annyi 
bajnokjelölt között igazi siker ez. amelyre nem
csak Zsilinszky, de minden magyar éppen olyan 
büszke lehet, mint mikor a két magyar baseball 
bajnokról Medwickről vagy Soltészról, a golf ba|- 
nokokról a kél Kocsis fiúról vagy Makóról, a 
tennisz bajnokról beszélünk.

A sikert úgy üzleti, mint sport téren ame
rikai versennyel szemben és amerikai körökben 
érte el Zsilinszky Mihály, de ennek dacára lelké
ben jó magyar maradt. Nagy súlyt fektetett arra, 
hogy gyermekei is megismerjék és megszeressék 
a szülőhazát és ezért nejének kíséretében leányai 
báromizben látogatták már meg a szülőhazát, 
amelytől Zsilinszky! csupán óriási elfoglaltsága 
tartja távol.

[ 41 ]



BUFFALO
Ha hinni lehet azoknak, akik a múlt

ról úgy emlékeznek, hogy mi “úgy hallot
tuk”, akkor Buffaloban már ott ragadt 
öt olyan magyar emigráns, akik Kossuth 
Lajossal 1851-ben Amerikába érkeztek, de 
kétségtelen, hogy a legrégibb magyar ki
vándorlók egyike, Ujházy László hónapokig 
tartózkodott ott, mert leveleiben ezt a 
tényt többször említi. Az is bizonyos, hogy 
1878-ban már egy magyar vendéglő vagy 
korcsma lehetett Buffaloban, mert erről 
írott bizonyítékok vannak, de igazában 
csak a múlt század nyolcvanas éveinek vé
ge felé mentek oda főleg Győr és Komárom 
megyéből a magyarok, meg a veszprémi 
Lovászpatona községbeliek.

Az egyre rohamosabban fejlődő acél
ipar vitte oda a magyarokat, meg a 
világ egyik csodájának, a Niagara Falls- 
nak közelsége vagy am nt néhai Monsignor 
Bőhm Károly emlegette tréfás módon:

— Buffaloba azé t kívánkozott a ma
gyar, mert még Californiában se terem 
olyan jó bornak való szőllö, mint Buf- 
falo környékén.

Ennek dacára hosszú ideig tartott, 
amig a buffaloi magyarság egységes cse
lekvésre adta fejét és 1906-ban Ft. Frohlich 
János p ébános vezetése alatt megterem
tette a Szt. Erzsébet hitközséget. Nincs 
abban semmi titkolni való, hogy az ame
rikai magyar egyházak közül ez ment át 
a legtöbb nehézségen. Alap'tása után há
rom évvel talán már meg is szűnt volna, 
ha segítségére nem siet 1909-ben az apos
toli lelkű Ft. Bőhm Károly, a későbbi 
pápai p elátus, az első amerikai magyar 
katholikus pap. akit ez a kitüntetés ért
aki azután rendbeszedte huszonnégy évi 
működése alatt az egyházat. Távozása 
után még nagyobb zavarok következtek 
be, am'g végre a tevékeny és érdemes Dr. 
Zákány Gyula plébánost kérte fel a bajok 
elsimítására, amit Ft. Zákány teljes siker
rel meg is tett. A zavaros ügyek rendbe
jöttek és ma a hitközségnek nyolc osztá
lyos iskolája van körülbelül 150 növen
dékkel, akiket magyar apácák tan tanak.

Sokkal simább és egyenletesebb me
netű volt a Tóparti Egyházmegye köte
lékébe tartozó Buffaloi Első Református 
Egyház élete, amelynek élén ma Nt. Nagy 
András áll és a Buffalo West Sidei Re
formátus Egyház, amelynek érdemes lel
késze a magyar közügyekben annyira te
vékeny Nt. Laky Zsigmond, aki egyházát 
a legszebb irányba vezette és fejlesztette.

A Buffaloval összenőtt Lackawanna 
város római katholikus hitközségének 
neve a Nagyboldogasszony egyház és plé
bánosa a buffaloi plébános, Ft. Dr. Zá
kány Gyula, aki a nehéz gazdasági vál
ság éveiben aggmenházat is teremtett el
öregedett hívei részére és azt kizáró'ag 
saját erejéből tartja fent.

Lackawannának a presbyterian köte
lékbe tartozó magyar református egyház 
is van, amelynek lelkésze Nt. Fürjész Béla, 
második nemzedékbeli, de szüleihez mé- 
ten igaz és jó magyar. Lutheránus és bap
tista egyházak szintén vannak itt.

A Buffalohoz ugyancsak hozzánőtt 
Depew város úgy magyar társadalmi, mint 
hitéletét Buffaloban és Lackawannán éli, 
noha a telepnek tekintélyes számú ma
gyar lakosa van.

A Buffalo és környéki magyarság ér
zéseire jellemző az, hogy mikor 1929-ben 
a nagy Magyar Nemzetgyűlés megtartá
sára került a sor, azt a buffaloi magyar
ság lelkesen hívta meg és az ország min
den -.észéből összesereglő ezernyi magyart 
olyan fogadtatásban részesítette, amely 
előtt mindenki tisztelettel emelt kalapot.

Magyar megmozdulások során Buffa
lo, Lackawanna és Depew telepei mindig 
azok között szerepelnek- akik a legtöbbet, 
erejükhöz és. számarányukhoz mérten igen 
sokat áldoznak. így tettek legutóbb a “Ma
gyar a magyarért” mozgalom során is. A 
három telepnek egyébként kitűnő het:- 
lapja van. a “Buffaloi Híradó”, amelyet 
Szely József odaadó figyelemmel és min
dig igaz magyar szellemben szerkeszt és 
állít elő saját nyomdájában.
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BÁLLÁ ALBERT, 
fűszer és csemege kereskedő

164 E. Utica Street, Buffalo, N. Y. 

Született: 1877 december 24-én Debrecenben.

Jóérzésü. csupa szivemben akinek háza nyitva 
van minden magyar számára. Támogat minden ér
demes magyar mozgalmat és ott is van mindenütt, 
ahol tenni kell valamit.

Harminc év óta tagja a Magyar Bs. Szövetség
nek és azonkvül tagja a Szent István Egyletnek. A 
Debreceni Colleginmból kikerülve, a kereskedői 
pályára lépett és kereskedői kiképzését Abattj- 
szántón nyerte el, Sóváry Kálmán fűszer és cse
mege üzletében. Mint segéd: Debrecenben. Nagy
károlyban és Budapesten elsőrangú üzletekben 
működött: ezek között a neves Brázay Kálmán
nál is. Először 1903-ban nősült: főnökének 
leányát: Magdics Lujzát véve feleségül. Ugyan
akkor átvette főnökének Bajza utca 42 sz. alatti 
üzletét és azt egész kijöveteléig vezette.

Amerikába 1904 decemberében jött. New 
Yorkban telepedett le. ahol öt évig lakott. 1909- 
ben érkezett Buffaloba, ahol különböző üzletek
ben dolgozott. Közben magyar és német import 
üzletet nyitott és elnöke volt egy corporációnak 
is. Jelenleg nyolc éve állandóan üzletben van. 
Az itteni üzleteket is mindig hazai tapasztalatai 
alapján vezeti és szorgalmán, becsületességén kí
vül ez az eredménye annak, hogy igen szép sikere
ket ért el és jelenleg két gyönyörű háza van. Első 
felesége halála után, másodszor 1925-ben Buffalo- 
bán nősült, ahol a Keszthely, zalamegyci igen ked
ves egyéniségű Nagy Annát vette feleségül, akivel 
azóta példás, boldog házasságban él. Egyetlen fia: 
Albert, az E. \. hadseregében szolgál.

Első üzletük eladása után 1935-ben hat hó
napra Magyarországra utaztak üdülésre, ahol leg
több idejüket feleségének születéshelyén: a csodás
fekvésű Balaton melletti Keszthelyen töltötték el. 
Ezek felejhetetlenül szép napok voltak és mint ö 
maga mondja: a jóizü badacsonyi bor még most is 

a szája izében van ... A vakáció alatt alkalma 
volt visszaemlékezni egykori katonáskodására is, 
melyet a debreceni 39-ik háziezredben töltött el. 
Ottlétükkör örökbe fogadták Mrs. Bállá nővéré
nek bájos kisleányát Margitot. akit azóta saját 
leányukként neveinek. íme: egy szép amerikai 
magyar élet dióhéjba foglalt pályafutása!

FAZEKAS ISTVÁN.
szalonos (saját ház)

511 Ontario Street. Buffalo, N. Y.
Szül.: 1S93 március 15-én. Abauj megye.

Már több, mint 32 
éves Amerikás. 1906- 
ban érkezett Torrlng- 
ton. Conn.-ba. De más
fél év után Berwick, 
Pa.-ba ment. Ám itt 
sem volt maradása. 
Fél esztendő múlva 
már So. Bethlehemben 
próbál szerencsét, hol 
csak három hónapig 
maradt.

Újra neki vágott az 
országnak, teljesen 
e g y e d ü 1, társtaianiil 
járta a nagy utakat.

Ha lehetett: juinpolva ment tovább: ha igy nem 
lehetett: gyalog, az apostolok lován... Pár hóna
pig dolgozott Franklin Fnrnaee-ban. Majd Whil- 
terbie. N. Y.-be. innét pedig 1910-ben Lackawannaba 
került és azóta állandóan itt is él. 1921-ben saját 
üzletet nyitott és saját házában lakik. Mindez per
sze igy nagyon egyszerűen hangzik. De annak, 
aki végig küzdötte, végig szenvedte és végig har
colta ezt az életet: bizonyára nem volt ilyen 
könnyű!

New Yorkban 1918-ban kötött házasságot a 
gönci származású Csorba Zsuzsannával, akivel az
óta boldog házasságban él. Gyermekeik közül: Ist
ván katona Honoluluban az U. S. repülőosztagánál. 
Edward Hígít Schoolba jár; Emma Business Col
legébe jár. Fazekas István régi jó műkedvelő, aki 
sokat szerepelt és szép sikerei voltak. Mostani 
kedvenc szórakozása a halászat és vadászat.

Tagja a Verhovaynak, az Árpád Egyletnek: 
a Rákóczi Egylet GS-ik osztályának, amelynek 11 
éven át elnöke is volt. Már régebben amerikai 
polgár, de természetes, hogy itt született gyerme
keit magyar szellemben nevelte.

Fazekas István nemcsak az üzletét és házát 
építette fel: hanem a gyermekei jövőjét is! Ami
kor ő volt ebben a korban: róla bizony nem gon
doskodott senki . .. Ott volt előtte a nagy élet 
és a nagy országút: azon elindulhatott kedve sze
rint. de soha senkisem mondta meg neki, hogy 
hol van a házfedele és hol van terítve számára 
az ebéd vagy a vacsora ...
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JUHASZ ISTVÁN, 
fűszer, husáru, ital és gazolin kereskedő 
a Magyar Demokrata Klub diszelnöke

3621 River Road, Township of Tonawanda, 
Buffalo. N. Y.

Szül.: 1879 dec. 26. Tornaszentjakabon, Abauj ni.

Juhász-család abauji birtokán gazdálkodva 
jó magyar élet várt Juhász Istvánra, de Kossuth- 
felé húzó függetlenségi szellemének nem Ízlett az. 
hogy a császárt szolgálja a király helyett és a 
fekete-sárga egyenruha elöl 1901-ben Amerikába 
jött. A Pennsylvania államban lévő Pnnxulawney- 
be érkezett, de már 2 hónap múlva Plttsburghba 
költözködött, ahonnan ugyanazon év szeptember 
8-án Buffaloba jött. Ugyanaznap, amikor Me 
Kinley elnököt leteritetle (’zolgosz merényi > 

Két évvel később. 1903 május havában miül 
vette a zempléni Mezőzom hóiban született tlé-.-zv 
Máriát, akivel 19 '5-heti rövid kitágításra haza 
utazott, de 3 hónap múlva visszatértek Hamburg 
Streeten levő üzletükbe. 

1908 szeptemberben ismét útnak indult a kis 
család, hogy véglegesen megtelepedjenek a Zemp
lén megyei Mezözoinborban levő birtokukon. A 
következő év októberében Juhász Istvánt besoroz
ták a 31-ik kassai gyalogezredbe, hol becsülettel 
kiszolgálta a húrom esztendői. 

A katonai szolgálati idő letelte után, Juhász 
István visszatért gazdálkodni mc-zözombori bir
tokára és a község szavazata a világot látott, 
szélesebb tudásit embert községi tanácsosnak vá
lasztotta. meg.

A tekintélyes nagyközségi tisztség adta be sü
lős közben is állandóan eszébe jutott Juhász. 
Istvánnak a sok lehetőség, amit Amerika nyűi
től! azokban az időkben és a világot bejáró ese
ményekkel. valamint családi életével kapcsola
tos emlékek. Eszébe jutott gyakran, hogy Buffa- 
lóba azon a napon érkezett, mikor egy anar
chista lelőtte William MeKinley elnököt. Juhász 
akkor szemtanúja volt a merényletnek, maid 
annak, amikor Teddy Roosevelt. alelnököt a buffa- 
loi Wilcox Buildingben. a Delaware és North St. 
sarkán beeskették az Egyesült Államok elnöki 

székébe. Annyira közel jutott akkor a nagy 
Roosevelthez. hogy 1936 április 9-én igazgatósági 
tagja lett a “Theodore Roosevelt National Me
mória! Association"-nak, amely a kiváló elnök 
emlékét oly kegyelettel örökíti meg a nemzet éle
tében és hagyományaiban.

Saját családi életének amerikai emlékei is 
mindig ott éltek Juhász István lelkében. A diszes 
esküvő Buffaloban. amelyre, mivel akkor magyar 
templom még nem volt a városban. Hegyi Antal 
plébánost hívták meg az oltiol Fairport városból 
és Pennsylvania leghlrcsebbh magyar cigányait. 
Kelemen Lászlót és Jánost hozatták el.

Talán a szabadabb amerikai élet emléke Is 
ott égett Juhász István lelkében ndrtig amíg vé
gül 1911-ben visszajött családjával együtt Ame
rikába, ahol már 190-1 óla állandó üzletember volt 
c's letelepedett végleg Buffaloban.

Az uj hazában Juhász István jó magyar le
iekkel vette ki részét a magyar akcióból. Elnöke 
és alapítója volt a Szem István Anya Egyletnek 
és az első osztályának is. Diszelnöke a Buffaloi 
Magyar Demokrata Clubnak és már 1905-ben dele
gátust! az Amerikai Magyar Szövetség clevelandi 
alakuló közgyűlést'nek erős oszlopa a buffaloi hit
községi és egyesületi életnek. Közben jelentős 
tényező lett az amerikai közéletben is Nyolc éven 
át hites tolmácsa volt Buffalo városának.

ízlel! tevékenységét 1904-ben a Hamburg 
Streeten nyitott magyar vendéglővel kezdte és 
már ekkor beválasztolIák a megye' Lícium- Dc-tilers 
Áss-c int ion tagjai közé. Másodszori visszatérése 
után színién üzletet kezdett, majd az 1923-lk esz
tendő során a River Road 3621 száma aluli egv 
hatalmas épületet állított fel, amelyben összpon
tosítani tudta minden üzleti tevékenységét, a szál
lodáját. a vendéglőjét, a fűszer és husáru üzletel. 
Ehhez később újabb épületet is csatolt, majd ga
zolin állomást létesített, hogy a forgalmat min
den téren kielégíthesse páratlan arányai dacára.

Ehhez a nagy arányú üzleti tevékenységbe'’ 
segítő társuk kellettek, akiket jól nevelt, komoly 
gondolkozást! és apjukhoz hasonló szorgalmú fiai
ban. Ifjabb Juhász Istvánban és Juhász Józsefben 
talált meg. akik mis emberek és édesapjukkal 
együttesen vesznek részt az üzlet vezetésében.

A maga részéről alapítója és híve a Szent Er
zsébet Római Katholikus Hitközségnek egész csa
ládjával együtt, de ugyanakkor mindnyájan tagjai 
a nagy Református Egyesületnek is. mert Juhász 
István szerint minden felekezeti intézményünk 
cgy-egy magyar végvár, amely fajiságunkat őrzi 
a nyomtalan beolvadástól.

A hosszú amerikai élet során a Buffaloban 
gyakran megforduló amerikai magyarság meg
ismerte a tisztességes, becsületes hírnévnek örvendő 
Juhász nevet és ma már arany csengése van annak 
minden amerikai magyar telepen. Becsülik Juhás.'. 
Istvánban a jóravaló. a törhetetlen magyart, a ke 
reskedöi tisztesség mintaképét, a hűséges jó barátot, 
az áldozatos lelkű felebarátot, szóval mindazt, ami 
egy lassan alkonya fele- hajló emberi életet igazán 
értékessé tehet.
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GALAMB JÓZSEF, 
szalonos

2070 Clinton St.. Buffalo, N. Y. 
Született: 1885 január (ián, Mogyorókerek. Vas ni.

Az ember csak ak
kor veszi észre, hogy 
elszaladt az idő, ami
kor számolni kezdi. — 
1900 már 39 évvel 
ezelőtt volt és akkor 
Jött Amerikába, Pás- 
safcha, 15 éves kora, 
bán Galamb József. Tiz 
évig ott. is maradt és 
mindenhez hozzáfogó! l. 
ami akadt. 1910-ben 
ment Buffaloba. N. Y. 
és szépen ott Is ma
radt. Küzdelme azon
ban nem maradi med

dő; 18 év óla már saját üzlete van. He amíg 
idáig jutott, annak nagy sora van és sok küzde
lem és próbálkozás előzte meg. De Galamb József 
erős fából van faragva, győzte a küzdelmeket.

Passaicon nősült 1905-ben. Felesége: Szőlösy 
Aranka a Veszprém megyei Homok börögényről 
való. Hüségse, segítő élettára, jó feleség, jó anya, 
jó üzletasszony. Mind a kettőn tagjai a Szent 
István Egyletnek, felesége azonkívül tagja a 
Magyar Nők Egyletének is. Gyermekeik: József. 
William, továbbá Rózsika, férjezett Mrs. Franc, 
akinek ismert virágüzlete van; továbbá Ilonka, 
férj. Mrs. Chamberlain; végül Latira és Beatrice, 
akik odahaza vannak. Családi életük nyugodt, 
szép családi élet. Az élet nehézségeit válvetve, 
közös erővel Igyekeznek leküzdeni. Sok barátjuk 
van és nagy népszerűségnek örvendenek, mert 
senkit nem bántanak és mindenkihez jók és ba
rátságosak. A szalon kedvenc találkozóhelye a 
magyaroknak, ahol a barátságos Galamb József 
és családja foglalatoskodik.

JÁNOSI KAROLY, 
a Charles Jánosi Florist tulajdonosa

1-110 Jefferson Avenue, Buffalo, N. Y. 
Született: 1.886 október 20-án, Aradon.

Virágüzletét 10 évvel 
ezelőtt Buffalohnn nyi
totta meg. De eredeti
leg magyarországi ta
nult kertész. Úgyszól
ván beleszületett a 
kertészetbe. Édes apja 
városi l'ökertész volt 
és egyben szakelőadói 
az állami tanítóképző
ben. Mielőtt Ameriká
ba jött 12 évig saját 
virágüzlete volt Ara
don. Tulajdonképpen a 
román megszállás

miatt jött ki Amerikába. Háború alatt a 33-as gép
fegyveres háziezrednél szolgált. Felesége: Szabó 
Róza, 1-1 éves kora óta virágkereskedésben tanult 
és így szintén szakmabeli, ami nagy előnyére vált 
az üzlet felvirágoztatásának. Müvészlelkü emberek, 
akik a virágot és a zenét szeretik. Gyermekeik egy- 
idöben sokat szerepeltek, mint zongora és hegedű
játékosok. Károly Technics! High Schoolt végzett; 
Évike pedig High Schoolba jár. Őket mutatjuk itt 
he a képen.

Mindenkor pártolta a felkarolásra érdemes ma
gyar mozgalmakat. Mind a kelten oly jó magyarok, 
amilyen kevés van Amerikában. Szép üzletüket, 
szorgalmuk és szakértelmük virágoztatta fel. Vevő
körük 98%-a előkelő amerikai vevő, akik méltányol 
ják finom és nívós munkájukat. Üzletükben állan
dóan -1—5 személy foglalatoskodik. Jánosi Károly 
ma. is olyan tőrőlmetszett magyar, mint mikor ide
érkezett. Amerikai polgárok és liü fiai fogadott ha
zájuknak. de lelkűkben megmaradtak jó magyarok
nak is.

MATKOVITS JÁNOS ÉS NEJE 
a “Golden Barrcll” mulató és vendéglő 

tulajdonosa
660 Tonawanda Street, Buffalo. N, Y. 

Szül.: IS9I Juliim 7-én Horvátklmle. Moson megye.

Ezt. az életrajzott olt 
kell kezdeni. hogy 
Mát kovi (sókat Ismerik 
és szeretik Atnerlka- 
szerte. De ez könnyen 
érthető is. mert kétí
ves. Igen Jó megjele- 
nósüek mint) a kettőn: 
s z e r e tetreméltóak és 
vendégszeretöek. így 
az átutazó színészek 
és újságírók örömmel 
keresik fel és élvezik a 
párat lanti 1 kedves és 
tökéletes vendéglátást. 
Matkovits János nagy

szerű szakács, aki Clubbokban és a Statler Hotelek
ben dolgozott. Mrs. Matkovits pedig személyének 
különös varázsával hat mindenkire. Házuk gyö
nyörű sarokház; igazi disze ti tmffalol magyar ne
gyednek. Kitűnő magyar konyhája közismert, de 
az étkezőkön kívül a táncolók is nagyszámban ke
resik fel. Színes, mozgalmas Nighl Club élet is van 
népszerű helyiségükben. Jelenlegi üzletében már 8 
éve van. de előzőleg 8 és fél évig már Cleveland
iján is volt.

Amerikába: Buffaloba 1912 február 7-én érke
zett. Közben Cleveland. Ohioba ment, ahonnét 
1924-ben jött vissza Buffaloba, Azóta állandóan 
ott is tartózkodik és üzletében jelenleg 6 embert 
foglalkoztat. Tagja a Szent Erzsébet Róni. Katii. 
Egyháznak: a Verhovaynak a Református Egye
sületnek. a Szent István Egyletnek és a Munkás 
Bs.-nek.

A nösüléssel nem sietett, mert olyan méltó élet
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párt, amilyent ö keresett nem könnyű találni. De 
végül mégis megtalálta. 1931 augusztus 14-én, 
Buffaloban. N. Y. oltárhoz vezette a Rakamaz. Sza
bolcs megyei születésű Ling Etelt akivel azóta 
példás, boldog házasságban élnek. Mrs. Ethel Mat- 
kovits tagja a Hungárián Mothers Clubnak: a 
Buffaloi Szent István Bs. Egyletnek; a Magyar Nők 
Szövetségének; továbbá a Magyar-Német Noegy- 
letnek is. Mrs. Matkovits férjének jobb keze és az 
egész üzletnek jó szelleme. Mindenkihez van egy
két kedves szava és mindenki számára van egy egy 
röpke mosolya. Éppen ezért közös tulajdonosai úgy 
a Golden Barrelnek, mint a gyönyörű háznak.

Családi életük meghitt, meleg napsugaras. Mint
egy jutalma és kibékitöje annak a sok és nehéz 
küzdelemnek, mely mindezt megelőzte. Szerencsére 
mindkettőjüknek volt hozzá hite, ereje és bátor
sága. hogy az élet küzdelmeivel szembenézzenek és 
a nem mindig mosolygós életet barátságosabbra 
hangolják. Pedig sokak szerint, akik tanulmányoz
ták az életet: ez a legnagyobb művészet És abban 
is sok igazság van. hogy a környező tárgyak szinte 
visszatükrözik gazdáik legjellegzetesebb tulajdonsá
gait. Vannak helyek, ahol nem lehet megmagya
rázni miért: minden komor, hideg és barátságta
lan. Pedig a magyarázat egyszerű: A hely és an
nak minden tartozéka, egyszerűen visszavetitik gaz
dáik lelkületét. Viszont a "Golden Barrelben" min
den mosolygós, minden derűs, barátságos és hívo
gató. mert a "Golden Barrel" is visszasugározza, 
mintegy visszaleheli gazdáik barátságos, meleg és 
derűs lelkületét! És a Matkovits házaspár pont 
ilyen!

NAMÉNYI L. BERTALAN.
132 Military Road. Buffalo. N. Y. 

Született: 1878 április 23-án. Fulló Keres. Abauj ni.

Közel 36 évvel ezelőtt jött ki 
Budapestről tanulmányútra az 
Uj-Világba. hogy technikai 
szak képzettségét gyakorlatilag 
gyarapítsa, az itteni életet, szo
kásokat megismerje és céljai
nak elérése után végleges tar
tózkodásra visszatérjen az 
óhazába.

Amerika és Kanada nagyré
szét beutazta s végül Cleveland. 

Ohioban állapodott meg. ahol a YMCA ajánlatára 
egyik ottani nagy gyárban mint Asst. Ciliéi 
Draftsman alkalmazást kapott. Néhány év után a 
gyártól. értékes munkájának elismeréseképpen, 
néhány hónapi szabadságot kapott, amit óhazai 
látogatására használt fel. Otthon tartózkodása 
alatt, mint tartalékos honvédhadnagy eleget tett 
hadgyakorlati kötelezettségének. Miután állása itt 
biztos volt, rövidesen visszatért Clevelandba.

1907-ben, Lackawanna. N. Y.-ba ment egyik 
lelkész barátja meghívására. ahol s akinek aján
latára rövidesen megszerezte az összes hajóstár

saságok képviseletét és irodát nyitott. Ott két 
éven át Igazgatója volt a Presbyterian Union of 
Buffalo fennhatósága alatt működő “Social Center" 
nevű intézménynek. Irodáját 1909-ben álttette 
Buffalo. N. Y.-ba. Hogy irodájával kapcsolatban 
honfitársainak jogi ügyekben is segítségére le
hessen tanácsaival; a buffaloi Egyetemen 1911-ben 
elvégezte a jogot és tagja lett a “Phi Delta Phi" 
Legal Fraternity-nek.

Nagy tevékenységet fejtett ki a magyar tár
sadalmi megmozdulásokban. Titkára volt a Buf
faloi Nagybizottságnak. Részt vett az AMOSZ 
előkészítési munkálataiban és a megalakulás után 
a buffaloi csoport titkára lett. Egyik kezdemé
nyezője. alapitó tagja és titkára volt a buffaloi 
Cultural Club-nak. Éveken keresztül képviselte 
a Szabadság és az Am. Magyar Népszava napilapo
kat. Lelkes Boys Scout csapat-szervező. Tagja a 
32-es Szabadkőmives páholynak és a Shrinereknek. 
Pár év óta a város építészeti irodájában dolgo
zik mint rajzoló.

1920-ban nősült. Felesége a katholikus papi 
családból származó Simcsik Gizella. Két gyer
mekük van — Alice és Albert.

PALÓCZY ELEK, 
füszerkereskedő és mészáros

236 Essex Avenue. Buffalo. N. Y. 
Született: 1S92 febr. 4-én. Nyir-Bogota, Szabolcs ni.

A világháború kitörésének 
évében. 1914-ben érkezett ki. 
mint huszonkét esztendős fia
talember. Útja egyenesen a 
New York állambeli Buffalo 
városába vezette és ott azon
nal munkába állott az egyik 
gyárban Négy esztendős szor
galmas munka után a fiatal 
magyar már megnyitotta a sa
ját üzleti vállalkozását — és 

Az üzlet azonban nem volt 
amint alkalma nyitott tul- 
a szalonosságnak és megnyi

totta füszerkereskedését és mészárszékét, amelyet 
1925-ben jelenlegi helyiségébe költöztetett és 
azóta is ott áll és nagy keresettségnek örvend

A népszerű magyar üzletember, aki az el
múlt esztendőben saját automobilján három havi 
európai autóturát tett és ezalatt nemcsak Ma
gyarországot és a megszállt terü'eten fekvő Arad 
városát látogatta meg, hanem végigjárta Angliát. 
Franciaországot. Svájcot és Németországot is. 
részt vesz minden magyar társadalmi megmoz
dulásban. Egyébként pedig a West S'del Refor- 
mátus Egyház kebeléhez tartozik.

Régi polgár, hogy ezzel is lerójja háláját az 
uj ha á á'>ak. amely sikert, saját házat és olyan 
üzletet adott cserébe szorgalmas munkájáért, 
amelynek lebonyolítása érdekében 3—4 teher
autót tart.

pedig egy szalont, 
a kedvére, tehát 
adni, hátatforditott
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TARAJOS MIHÁLY, 
pálinka és borüzlet tulajdonos 
798 Tomiwandu Street. Buffnlo, N. Y.

Szül.: 1885 május 19. Sárközujluk. Szatmár megye.

Egyike azoknak a lelkes magyar buffaioi üz
letembereknek, akik évente, már 12 év óta jelen
tékeny összegeket áldoznak arra, hogy fentartsák 
a buffaioi magyar sportegyletet.

1903 december hóban érkezett Niagara Falls, 
Canadába, ahol 3 évig dolgozott. Innét Dayton. 
Ohioba szólította a sors és itt 7 évig munkálkodott. 
Buffaloba. N. Y, 1914-ben jött és azóta itt állati 
dóan üzletben van. Szalonja és étterme is volt. 
Jelenlegi üzletét 1933 óta vezeti szép eredmény
nyel. Társtulajdonosa a Riverside Show Hongé
nak is.

1907-ben nősült. Felesége, akivel boldog há
zasságában él a Sárközujluk, Szatmár ni.-i Kovács 
Veronika. Gyermekei közül János a Wooly Bús 
Line alkalmazottja, Mihály és Gyula üzletembe
rek, Olga a mamának segít: Jolán tanítónőnek 
készül és a' State Teacher College hallgatója.

Tagja a Woodman of Ihe World-nak és ti Ki 
verside Business Men’s Ass.-nak. Tagja továbbá 
a Buffnlo Hungárián Educationul Clubnak, mely
nek fentnrtásárn állandóan áldozatot hoz. Fele
sége a Szent István Egylet és a Woodmen of the 
World tagja. Saját házában az emeleten lakik 
és több ingatlana van.

Elfoglaltsága miatt nem vállal tisztségeket az 
egyletekben, de részt vesz minden általános moz
galomban. Az a vélemény róla, hogy sokkal kön?- 
nyebben a zsebébe nyúl, de nem szeret szerepelni. 
Régen amerikai polgár, de érzésben és lélekben 
mindenkor nagyon jó magyar maradt. Szívesen 
pártfogol minden nemes ügyet és nemcsak nyill 
szive, de nyill zsebe is van a pártolásra érdemes 
magyar ügyek számára. Van, akinek a sok küzde
lem közben eltompul az érzése, de öt a küzdelem 

inkább megnemesi tette. Családi élete is igen 
szép; szeretetett és megértésen alapul. Ez a funda
mentum és erre van felépítve a családi élet! Igen 
érdekes, nem mindennapi egyéniség, aki az 
egész életet a saját régen leszülödött és megtisz
tult. tapasztalatok alapján szemléli.

Egyformán derűs szemmel tekint a múltba és 
a jövőbe. A múlttól nem fél a Jövőben pedig 
szilárdan bízik. Ebben a bizalomban pedig egy
formán van élettapasztalat és bölcs Isten-hit! Fe
lesége méltó élettársa és minden munkájában vagy 
elgondolásában hűséges, odaadó segítőtársa.

VARGA JÓZSEF.
festőművész

2052 Niagara Street. Buffnlo. N. Y. 
Született: 1876 nov. 22-én. Vág. Sopron megyében.

Mély meglátása ember, aki egész életében a 
szép és a nemes után kutatott, hogy azt művészi 
ecsetjével megfesthesse.

Mint érett férfin, 33 esztendős korában, az 
1909-es évben érkezett ki először az Egyesült Álla
mokba. miután odahaza, Székesfehérváron és Buda
pesten már elsajátította a művészet elemeit és tu
dását saját erejéből és östehetségével az idők folya
mán művészetté érlelte. Első amerikai állomása 
New York volt, innen azután rövidesen Buffaloba 
költözött, ahol véglegesen meg is telepedett és hír
névre tett szert.

Három évtizedes amerikai tartózkodása alatt is 
jó magyarnak maradt meg, aki kikéri részét, a ma
gyar társadalmi megmozdulásokból. Tagja a St. 
Francig Xavier Hóm. Katii. Hitközségnek, az I.W.O. 
buffaioi magyar osztályának, valamint a helybeli 
sportpályát fentartó egyesületnek.

A kiváló magyar festő és kiállító művész még 
az óhazában nősült és neje. szül. Berniéi Katalin, 
aki az üzletet vezeti, anyja a két művészi tehetség
gel megáldott Varga fiúnak, Józsefnek és Péternek, 
akik atyjukkal együtt, dolgoznak.

ZIMMER IGNATZ, 
szalonos, a Bridgeporti Szövetség igaz
gatója és a 319-es buffaioi fiók elnöke

357 Ontario Street. Buffnlo, N. Y. 
Született: 1879 okt. 26-án, Szépiáin, Temes megye.

Kevés magyar ember van 
Buffnlo városébnn. aki annyit 
fáradozna és áldozna a magyar 
megmozdulásokért.

Régi amerikás. Huszonöt 
esztendős fiatalember volt, ami 
kor 1904-ben kijött az uj ha
zába. Amerikai tartózkodásá
nak első 10 esztendejét egy 
autógyárban töltötte el. majd 
megnyitotta saját pénzküldő- és 

hajójegy irodáját, amelyet a világháború után el
adott. és azóta étterme és italmérése van. amely úgy 
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a kitűnő italokról, mint hitvesének. Mrs. Zimmer- 
nek nagyszerű főztjéröl ismeretes.

Sziwei-lélekkel támogatta a magyar társa
dalmi akciókat. Egyik megalapítója a Szent 
Erzsébet Római Katholikus Egyházközségnek, 
amelynek ö is rendezte az 1936-ban megtartott 30 
éves jubileumi ünnepségét. Nagy része volt .tz 
1938-as Magyar Nap megszervezésében, s munkás
sága elismeréséül a 100-as bizottság bankettet 
adott tiszteletére.

Az Önképzőkör tisztviselője és volt elnöke, egyik 
megindítója a Petöfi-szobor mozgalomnak, a Brid- 
geporti Szövetség igazgatója és a helyi osztály 
elnöke. Sokat áldoz templomokra és egyéb nemes 
célokra, úgyhogy a magyar cserkész-csapat díszok
levéllel tüntette ki és tiszteletbeli tagjának válasz
totta meg.

Amerikai utazásának évében, 1904-ben nősült 
meg Szeged városában és Hoffner Évát vezette az 
Oltár elé. Felesége is oszlopos tagja és megértő 
támogatója a templomoknak és a Római Katit. 
Egyletnek. A boldog frigyből két leány született. 
Katalin, aki Szóka József hitvese, mig Karolin 
Stich Károly neje.

TONAWANDA
MOLNÁR KÁROLY.

a “Blue Eagle” Night Club, szalon és 
étterem tulajdonosa

541 Main Street. Tonawanda. N. V. 
Szül.: 1900 nov. 11-én. Kánya, Tolna megye.

Tíz éves fiúcska volt, ami
kor szülei 1910-ben szülőföldjé
ről Kanadába vitték, ahol el
sajátította az angol nyelvet és 
amint elég erősnek érezte ma
gát hogy a saját erejéből tart
sa el magát nekivágott az 
Egyesült Államoknak hogy 
megalapítsa a jövőjét.

1918-ban Buffaloban a 18 
esztendős fiatalember beáll az

U. S. A. hadseregbe, katonai szolgálatának befeje
zése után pedig gyárban dolgozik.

A józan gondolkozása, törekvő fiatalember 
1930-ban önállósítja magát a Kenmore Avenuen. 
három évvel később pedig átköltözteti üzletét a 
Main Street-re, a házat megveszi és megnyitja a 
Blue Eagle Night Club-ot, ahová műsoros előadás, 
híres zenekar és jó ételek vonzzák a közönséget. 
A Night Clubban egyébként nincs se minimum se 
“cover charge’- és ezért úgy a Kanadából átráu- 
dulók. mint az Amerikából idejövök egyaránt ked
velik a kellemes szórakozóhelyet.

Nagy magyar és ősei vérének, mint katonai 

képzettségének egyforma szerepe van abban, hogy 
főszórakozása a vadászat.

Kanadában nősült és hitvese az Albertai szü
letésű magyar leány. Topa Margit, aki a házaspár 
két gyönyörű leánykájának, Margitnak és Piroská
nak az édesanyja.

LACKAWANNA
BODNÁR MIKLÓS.

szalontulajdonos
Az “Árpád Egylet’’ elnöke, a Független 

Polgári Kör igazgatósági elnöke
2026 Hamburg Turnpike. Lackawanna, N. V.

1891 szept. 12-én. Tiszalök. Szabolcs megye.Szül.:

Jó arcú magyar ember, ked
ves. mosolygós szemekkel, ame
lyek visszatükrözik meleg ba
rátságos egyéniségét. Törhetet
len magyar érzésű ember, aki 
a magyar érdekek kedvéért ha
bozás nélkül feláldozza szemé
lyes érdekeit. Legkedvesebb ál
ma. hogy az amerikai magyar
ságot szeretné egy táborban 
látni! Minden általános ma

gyar mozgalomnak vezető embere. Közéleti szerep
lését 50 dolláros adománnyal kezdte el. A Petöfi- 
szobor mozgalomnak egyik lelkes és első megin
dítója. egyben adományozója. A Lackawanna 
Ref. Egyház tagja és jelenleg presbitere.

1917-ben nősült meg Lackawannában. Felesége 
Pillion Erzsébet, a zempléni származású néhai 
Pilion Péter neves üzletember leánya, akinek édes 
anyja ma is üzletben van. Közéleti tevékenységé
nek felesége hű osztályosa és tagja ugyanazon 
egyleteknek, amelyeknek férje tagja vagy veze
tője; azonkívül a Verhovay Segély Egyletnek is. 
Egyetlen fiúgyermekük: Miklós Béla, a Cornell 
Vniversity hallgatója.

1907-ben jött Bttffalo. N. Y.-ba, az akkori sú
lyos depresszió évében. És életét éhezéssel kezdte 
a dollárok hazájában. Félméteres hó alól kapar- 
gálta ki az ősszel lehullott almát, hogy egy kis 
élelemhez jussanak. Végre kő és homokbányák
ban kezdett dolgozni, de két év múlva már formán 
lett, majd vállalkozó és assistant superintendant. 
Évekig dolgozott az acéltelepen is. 1921-ben nyi
tott üzletet és 1924 óta állandóan jelenlegi helyén 
van saját üzlete. Mr. Bodnár 1926-ban. Mrs. 
Bodnár pedig 1930-ban volt Magyarországon, ahon
nan mindaketten gazdag emlékekkel megrakodva 
tértek vissza.
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JUHASZ MIHÁLY, 
üzletember és vállalkozó

54 Steelawanna, Lackawanna, N. Y.
Szül.: 1865 október 25. Szent Jakab. Borsod megye

Tevékeny, gazdag életéről igen nehéz szigorú 
sorrendben írni. Olyan mozgalmas ez az élet, hogy 
filmről is órákig tartana végig nézni. Ötven 
évvel ezelőtt. 1889-ben jött ki Amerikába. Első ál
lomása Mingo Junction, Ohio volt. Itt természete
sen munkát vállalt, amilyen akadt. 1893-ban So. 
Chicagóba ment, ahol a vasolvasztó kohóknál dol
gozott. És a súlyos munka mellett, szabad óráiban 
találmánnyal foglalkozott, amit el is adott Két év 
múlva Staubén vilié, Ohioba ment, innen pedig Bel- 
laire, Ohio-ba. Munkáját mindenütt megbecsülték és 
szerették, de ő látni, tapasztalni akart. 1896-ban 
Punxatawney, Pa.-ban állapodott meg. Csupa olyan 
városnév, amelyekről a mai kivándorlók jóformán 
nem is hallanak Buffaloba 1901 augusztus 25-én 
érkezett, azon a történelmileg nevezetes napon, 
amikor egy anarchista merénylő McKinley elnököt 
meggyilkolta. Itt két évig maradt. Ekkor építették 
fel a Bethlehem Steel Co. telepét Lackawannan és ő 
odament dolgozni. Ekkor vette meg a telep sarkán 
lévő birtokot, mely ma is az övé. Oda építette az 
első magyar házat kuglizóval együtt.. Ettől kezdve 
többé nem dolgozott gyárban. De később a gyár 
előmunkásnak hívta meg. amelyet elfogadott és 
mint ilyen két évig dolgozott.

Már egy egész élet állott mögötte, amikor 
mások még nem is gondoltak a kivándorlásra. 
1916-ig üzletben volt. Ekkor elhatározta, hogy 
nyugalomba vonul. Pedig hol volt akkor még a 
nyugalom! 1936-ban ismét elhatározta magát 
arra, hogy üzletet nyisson. Ma is tovább vezeti 
jóforgalmu butcher shop-ját és grocery storeját.

A buffalo-vidéki társdalomnak mindenkor 
egyik legtevékenyebb tagja volt. Lackawanná- 
ban alapitó tagja és elnöke az Árpád Egyletnek, 
alapitó tagja és elnöke a Verhovay 84-ik fiók
nak. A Nagyboldogasszony R. Kath. Egyház alapitó 

tagja, amelyhez egymaga $500-t adott. 1893-ban, 
46 évvel ezelőtt, lett amerikai állampolgár. De 
szivében, lelkében mindenkor megmaradt jó ma
gyarnak. Mielőtt kijött, otthon a katonáskodás
ból is kivette a részét, szakaszvezetö volt a 34-ik 
gyalogezredben.

Első felesége, küzdelmeinek első részese 1918- 
ban meghalt. Másodszor 1925-ben nősült, de pár 
év múlva második feleségét is elvesztette. Har
madszor 1935 julius 7-én nősült. Felesége a mis
kolci származású Germuska Józsefné, szül. Csiz
madia Erzsébet, aki jelenleg az üzletet vezeti és 
akinek szép és gazdag társadalmi tevékenység 
virágzott az életben. Connelsvillebe jött ki 
1923-ban, majd Newton Fallsba ment. Onnan ke
rült Pittsburghba 1932-ben, ahol élénk részt vett 
a Tulipán Klub, a Pro-Hungária. a Verhovay és 
a Munkás Bs. Egyletekben, valamint az Interna
tional Institute-ban is tevékenykedett. Tagja 
volt a Magyar Egyetemi Szoba Bizottságnak és 
távozásáig ő rendezett meg minden Pittsburgh- 
vidéki magyar kiállítást. 1934-ben a nem keve
sebb mint 18 nemzettel megrendezett kiállítást, 
a Carnegie múzeumban szintén ö vitte sikerre. 
Ámde amilyen vesztesége volt távozása a Pitts
burgh! magyar kolóniának, Buffalo magyar tár
sadalma annyival gazdagodott, mert Buffaloba 
telepedése után sem maradt tétlenül ez a csupa- 
sziv asszony. Tagja a Buffalo és Környéke Nő
egyletnek. pénztárnoka és tisztviselője a Függet
len Polgári Körnek, melynek zászlót ajándékozott 
és amelynek ő a keresztanyja is.

Egészen méltó élettársa lett tevékenységben, 
alkotásban, munkában és társadalmi mozgalmak
ban is gazdagmultu férjének. Mindketten tag
jai a Nagyboldogasszouy- róni. kath. templomnak 
és derűs életkedvvel, a jövőbe és Istenbe vetett 
keresztényi bizalommal folytatják életüket és 
rendkívül hasznos közleti tevékenységüket.

IVÁN SÁNDOR, 
étterem és szalontulajdonos

2256 Hamburg Turnpike, Lackawanna. N. Y. 
Szül.: 1879 november 11-én, Alsóság, Vas megye.

Mielőtt Iván Sándor 1906- 
ban Amerikába. Bethlehembe. 
Pa. érkezett, otthon, a Vesz
prém megyei Dobán háza és 
birtoka volt amelyet eladott. 
De máskülömben sem jött ki 
egészen üres kézzel, mert a 
szabóságot már otthon kita
nulta és itt is folytatta. De 
hamarosan a lackawanna i acél
gyárban kezdett dolgozni, hol 

később foreman lett. A sors úgy hozta, hogy 
egyik helyről folyton a másikra dobta. 1907-beu 
Lackawannában, N. Y. találjuk, majd Fiint, Mich.- 
ben. azután Greenville, Pa.-ban, ahol a Református 
Árvaházban, mint kertész dolgozott három évig, 
így lett szabóból acélmunkás, azután kertész, 
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majd ismét laundryman. De 1915-ben végleg le
telepedett Lackawannában, hol üzletet nyitott. 
1923 óta van étterme és szalon üzlete.

A Verhovay egyik legrégibb tagja, de tagja 
az Árpád Egyletnek is. Résztvett kedves fele
ségével együtt a Verhovay Conneauth. Ohioi 220-ík 
fiók alapításában. A Verhovay 84-ik fiók volt 
tisztviselője. Alapitótagja Lackawannaban úgy a 
Róni. Kath.. mint a Ref. Egyháznak. A Kath. 
Egyház alapítása alkalmával ö adta az első ion 
dolláros alapítványt.

Otthon a kőszegi 18 gyalogezredben szolgált. 
Utána 1905 február 28-án feleségül vette a Dóba. 
Veszprém megyei születésű Papp Máriát, aki ala
pitó tagja a Verhovay. Conneauth. Ohio Egylet
nek. a Szent Erzsébet Egyháznak, a Magyar 
Anyák Egyesületének és a W. O. W.-nek. Gyer
mekeik közül Sándor és József az üzletben van
nak. István fiuknak pétiig saját taxi vállalata 
van. Mária leányuk, férj. Stanley Pandosky. aki 
az acélgyár megbecsült munkása.

ÖZV. PILLION PÉTERNÉ, 
szül. Pálóczy Erzsébet, 

üzlettulajdonos
23 Lebanoii Street. Laekawanna. N Y. 

Született: Vámosujfalu, Zemplén megyében.

A Buffalovidéki magyar tár
sadalom egyik legkitűnőbb ma
gyar asszonyát mutatjuk be. 
Özv. Pillion Péterné. 42 év óta 
van Amerikában, férje halála 
óta tovább vezeti nagyarányú 
üzletét.

Gyermekei között van két 
orvos, egy ügyvéd, egyik leánya 
Bodnár Miklós ismert itteni 
üzletembernél van férjnél.

KOVÁCS ELEK, 
étterem és szalontulajdonos

45 Wilkesbarre St.. Laekawanna. N. Y.
Született: 1880 május 31-én. Komady, Bihar m.

lepedett le. ahol

Ha az ember szembenéz vele, 
dehogy is sejtené, hogy a pápa
szemes. csillogó szemű, bankár 
kinézésű 'ember nem az iskola 
padjaiban, de a magyar ugaron 
tanulta meg mindazt, ami az 
embert sikeressé teheti.

1907 tavaszán érkezett New 
Yorkba és nem sokkal ké
sőbb — miután több nagy vá
rost Itejárt — Lackawannán te- 

közel két évtizeden keresztül 
dolgozott egy ottani gyárban. Mint nős ember jött 
ki és csak a háború után hozatta ki nejét és két 
fiát, akiket egy akkor vásárolt, négy családos szép 
házban helyezett el.

1932-ben üzletet nyitott, mely a magyarok ked
velt találkozó helye. Tagja az Árpád Egyletnek, a 

Független Polgári Körnek és az egész család hit
buzgó tagja a Nagyboldogasszony Római Kath. 
Egyházközségnek.

Feleségével, a Zsaka. Bihar-megyei illetőségű 
Vájná Máriával. — aki az üzletben hű segítő társa 
— 1903-ban kelt egybe. Elek nevű fiuk a Független 
Magyar Polgárok Egyesületének aleluöke. Gyula 
fiuk pedig apja üzletében dolgozik.

DEPEW
BANDY ANDRÁS, 

hotel és étteremtulajdonos (saját ház) 
A Verhovay 290 fiók titkára, a Magyar 

Demokrata Club ig. tagja
5521 Transit Rd. Depew, N. Y. 

Született: 1891 szeptember 17-én, Magyarsáros.
Kisküküllő megye

Nemcsak küzdel- 
mekbqn. de eredmé
nyekben is gazdag múlt 
áll mögötte. 1906-ban, 
15 éves korában érke
zett Depew-be és azóta 
állandóan ott él. Első 
dzsábja a Boros Sán- 
dor-féle grocery store 
bán volt, mint elerk. 
De 1917-ben saját üz
letet. kezdett. És két 
évvel későbben, 1919- 
ben már megvásárolta 
volt gazdájának házát 
és azóta állandóan ott 

van üzlete. Jelenleg állandóan 5—6 embert fog
lalkoztat.

A magyar közéletből mindenféle formában ki
veszi a részét. Tagja a Ref. leányegyháznak és 
a Buffaloi Kultur Clubnak. A Verhovay 6-ik ke
rületnek több Ízben elnöke volt és delegác'óban 
is több Ízben vett részt. A magyar egyleteken 
ki ül élénk részt vesz az amerikai közéletben is. 
Tagja az Erié County Demokrata Egyesületnek. 
Mint delegátus részt vett az 1938-as rochesteri 
konvención. Kinevezése utján 3 évi assessor volt 
Depew-ben. Tagja továbbá a Depew Chamber 
of Commerce-nek. valamint az Eagles nek is.

1915-ben nősült Depewben. Felesége a doboz', 
békésmegyei születésű Sándor Róza akivel bol
dog házasságban él. Gyermekeik: Mariska, Mrs. 
James Coughlin, rochesteri üzletember neje; Ist
ván, sikerrel végezte el a High Schoolt, 1927-ben 
feleségével együtt látogatóban voltak Magyaror
szágon. Itteni küzdelmeit szép siker koronázta: 
neve nemcsak helyben, de messzi vidéken is 
jól ismert.
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BRIDGEPORT
Mint Amerikában mindenütt, úgy 

Bridgeporton is a “falu vége’’ felé telepe
dett le a magyarság, mert a lakbérek ott 
voltak a legolcsóbbak és a pénztelen, va
gyontalan bevándorló ott élhetett meg 
legolcsóbban. A gyárak is ott voltak a kö
zelben. nem kellett nagy utat tenni, hogy 
az ember munkába állhasson.

Akik azonban csak a mai Bridge- 
portot és annak West End részét ismerik, 
azok el se tudják képzelni, hogy a kezdet 
kezdetén milyen elhagyott, milyen sivár 
volt ez a rész. Ahol ma elsőrendű bérhá
zak, pompás utcák és úttestek vannak, oda 
1910-ig csak a Hancock Avenuen át lehe
tett bejutni, mert a Bostwick és Howard 
utcák viz alatt álltak. A tenger dagálya 
elzárt minden más utat a magyar ne
gyedbe. A Raybestos-gyár mai óriási te
lepének helyén kezdetben még halászgat- 
tak a magyarok és a Black Rock negyed
be csak a magas vasúti töltésen keresztül 
lehetett átjutni.

A Bridgeporton letelepedett magyarok 
érdeme az, hogy a tengert visszaszorítot
ták, hogy az árteret feltöltötték, hogy vi
rágzó negyedet teremtettek ott, ahol kez
detben csak bűzös mocsarak voltak. És 
mikor elérték azt a pontot, ahol már a 
tenger maradt az ur, akkor oldal-irányba 
kezdtek terjeszkedni a magyarok. Kiépítet
ték a,Black Rock negyedet, a Villa Parkot 
és^ összekötötték Bridgeportot Fairfielddel 
úgy, hogy a két varos ma már lényegileg 
egy, csak közigazgatásilag van külön ad
minisztrációja.

EGYHÁZI ÉLET.
A múlt század kilencvenes éveiben 

már tekintélyesre növekedett bridgeporti 
magyar telep ereje két irányban keresett 
és talált érvényesülést. Az egyik a hitélet 
mezeje volt, a másik a biztositó egyleteké. 
Mindkét téren nagyot és maradandót alko
tott a magyar képesség.

A bridgeporti magyar római katho
likusok alkotó erejét a Szent István Róm. 
Katholikus Hitközség nagy arányai hir

detik nemcsak a templommal és plébániai, 
meg iskolai épületekkel, hanem a Szent 
István Hall-al is, amelyhez fogható és 
mérhető épület kevés van Magyar-Ame- 
rikában. Az alkotások tömege annak a 
páratlan szivósságu és előrelátó tehetségű 
munkának köszönhető, amelyet a Hitköz
ség plébánosa, Ft. Csernitzky István fej
tett ki, aki ma az amerikai magyar katho
likus klérus köztiszteletben álló Doyénje.

Ft. Csernitzky István 64 év előtt 
Homonnán született, a budapesti egyetem 
theologiai szakát végezte, 1896-ban szen
telték fel és azután három évig a gróf 
Révay-családnál volt nevelő, majd Sáros
patakon hitoktató. Amerikába 1904-ben 
jött és West Virginia bányavidékén tevé
kenykedett, majd az “Amerikai Magyarok 
Vasárnapja” szerkesztője lett Cleveland- 
ban és 1908-ban South Norwalkra, majd 
1914-ben Bridgeportra nevezték ki plébá
nosnak.

A magyar görög katholikusok szin
tén már évtizedek előtt alkották meg a 
maguk hitközségét és építették fel a Szent 
Háromság tempolmot. Ennek a virágzó 
hitközségnek ma Ft. Gulyássy Emil a 
plébánosa és a hitközség igaz magyar vol
tára jellemző az az igazi szívből fakadó 
lelkesedés, amivel a derék magyar görög 
katholikusok a Felvidék egy részének az 
idegen járom alól való felszabadulását és 
a magyar hazához való visszacsatolását 
ünnepelték.

A bridgeporti Szent István Hitközség
ből kiágazott és. Fairfielden lévő Szent 
Imre Hitközségnek Ft. Bíró Benedek Fe- 
rencrendi szerzetes a plébánosa, akinek 
odaadó munkája és bölcs körültekintése 
révén az egyház ma már szilárd alapon áll 
és további erős fejlődés felé tekinthet. A 
gyönyörű templom egyike az ország leg
szebb magyar templomainak.

A magyar reformátusok első bridge
porti hitközsége az Evangelical and Re- 
formed Church angol nyelvű egyház me
gyéjéhez tartozó pridgeporti Első Magyar 
Református Egyház lett, amelynek temp
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loma és lelkészt épülete a Pina Street 227. 
száma alatt van. A hitközség lelkésze az 
érdemes Nt. Ludman Sándor, áld ma a re
formátus lelkészt kar egyik nesztora. Ha
talmas, anyagiakban is erős hitközség ez, 
amelynek arányai mellett másodlelkészre 
volt szüksége és erre a tisztségre ifjabb, 
Nagy Emil lelkészt hívták meg, aki a 
bethlehemi Nt. Nagy Emil református pap 
tehetséges fia.

A világháború előtt tudvalevőleg kísér
letek történtek arra, hogy az amerikai 
magyar református hitközségeket a szülő
hazai zsinat keretébe helyezzék. Ezt az 
ajánlatot a Bridgeporti Első Magyar Re
formátus Egyház tagjainak többsége nem 
fogadta el, mire a hitközség két részre 
szakadt és a magyarországi zsinat felé 
hajló csoport Nt. Komjáthy Ernő lelkész 
vezetése alatt megalakította a Bridgeport 
és Vidéki (State Streeti) Magyar_Reformá- 
tus Egyházat, amely a világháború befe
jezése után az Evangelical and Reformed 
Church keleti egyházmegyéjéhez csatla
kozott. A nagyra fejlődött hitközség ala
pitó lelkészének nyugalomba vonulása 
után a hitközség vezetése Nt. Böször
ményi M. István református lelkész ke
zeibe ment át és a fiatal lelkész erélyes 
vezetése alatt a legzebb virágzásnak ör
vend.

A Pine Streeti vagy mint népiesen 
mondják, az öreg Református Hitközség 
1926-ban a Fairfielden lakó reformátuso
kat önálló hitköség alapítására ösztönözte, 
ami teljes sikerrel meg is történt. Nt. 
Urbán József (ma mekeesporti független 
református lelkész) vezetése alatt megala
kult a Fairfieldi Magyar Református Egy
ház, amelynek élén ma Nt. Péter Antal áll. 
Erős, életképes hitközség ez, amelynek 
taglétszáma még mindig növekszik.

^Az_ izraelita vallásu magyarok 1903- 
ban alakítottak" erős é^_adxágzó~ hitköz- 
seget Bridgeporton, amelynek nemcsak 
jótékonysági munkája híres, de amely je
lentékeny áldozatokat hozott mindig a 
magyar haza és a magyar közügyek javára.

EGYLETI ÉLET.
Ami most már az egyesületi életet 

illeti, vannak Bridgeportnak nagyon erős 
helyi jellegű testületéi is, mint a hatalmas 
Szent László Egylet, de a. város igazi hír
nevét a két országos nagynak köszönheti. 
^z egyik a Bridgeporti Szövetség, amely
nek élen ma Dezső János elnök és Walkó- 
János~ETEkar állanak, jóiig á másikba Rá
kóczi Egylet, amelynek Varga István az 
elnöke és Vasas József a titkára/Ez a két 
hatalmas testület országosan ismert bizto
sitó intézmény, amelyeket félszázados sike
res múltjuk után nem is kell részletesen 
tárgyalni, hiszen azok ott állanak mindig 
az amerikai magyar közélet előterében és 
annak vezető intézményei. Mindkét intéz
ménynek hatalmas palotája van a vá
rosban.

A MAGYAR SAJTÓ.
Bridgeport magyar nyelvű sajtója ne

gyed százados múltra tekinthet vissza. Az 
eredetileg “Bridgeport" cimü hetilap csak 
most változtatta nevét “Egyetértés”-re és 
a Csongrádi Kornél szerkesztésében meg
jelenő lap mintha most érkezett volna el 
uj lendületének küszöbére.

Üzletemberek és hivatásosak, orvosok, 
tanárok, ügyvédek, mérnökök százával él
nek Bridgeporton és szereznek tekintélyt a 
magyar kolóniának. Köztük már sok a 
második nemzedékből való, érdemes utód, 
akire a szülök joggal lehetnek büszkék, 
mert a magyar fajnak méltó hajtásai.

A bridgeporti magyar telepből mellék
hajtásokként ágaztak ki kisebb csoportok 
New Havenbe, Wallingfordra, South Nor- 
walk és Stamfordra is. A korábbi időkben 
kisebb ágak mentek Danbuiyba, Torring- 
tonba és Hartfordra, de ezek állandóan 
fentartották Bridgeporttal való összeköt
tetésüket, amelyet Connecticut államban 
a magyar gócponnak tartanak.

És joggal tartják annak, mert ha mi, 
magyarok, büszkék lehetünk valamelyik 
amerikai telepünkre, úgy bizonyára 
Bridgeport városa az.
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BALKANYI ANTAL, 
fényképészeti műterem tulajdonos, 

iró és költő
1222 State Street, Bridgeport, Conn. 

Született: Homonnán, Zemplén megye.

Nem gondolt ugyan Balkányi 
Antalra, de reá is vonatkozik 
Petőfi Sándor keserű felkiál
tása: “A költő és a sorsharag 
egy anyaméhben született...” 
Balkányi Antal, akit kiváló 
költői- tehetséggel áldott vagy 
veri meg a sors, akinek szá
mos gyönyörű verse jelent meg 
amerikai és magyarországi 
lapokban, akinek jeles elbe

szélései mindig tetszést keltettek. akinek két 
színdarabját adták elő sikerrel, akinek kél verses 
elbeszélése jelent meg kötiyvahikban, kenyerét ha 
művészi munkával is, de mégis testi munkát 
igénylő foglalkozással, fényképezéssel kell ni ■: 
keresse. Az Isten áldotta költői tehetség megszó
lalására csak akkor kerülhet a sor. ha azt a min
dennapi kenyér gondja, a munka utáni késel órák
ban megengedi.

Balkányi, akinek már otthon is. Sátoraljaúj
helyben és Debrecenben volt műterme. 1914-ben 
egyedül jött Amerikába. Gyermekei otthon ma
radtak. két leánya ma már Debrecenben van férj
nél. Amerikai életét Jolmslownban kezdte, almi 
másfél évig volt, majd Detroitiján 12 éven ál tar
tott műtermet és végül Bridgeporlra költözőit át 
véglegesen, ahol 1937-ben újra megnősüli és Élsz- 
ler Emmát vette feleségül.

Mély érzésű, embertársai iránt felebaráti szere
tettel viseltető lélek Balkányi Antal, akinek nevét 
gyönyörű Írásai örökítik meg irodalmunkban.

BAKONYI SÁNDOR, 
üzlettulajdonos

181 Columbia Street, Bridgeport, Conn. 
Szül.: 1890 szept. 11-én. Szent Miklós. Zala megye.

Egyike azoknak, akik az ó- 
hazában tanult mesterséget foly
tatva, itt, az ujhazában, ön
érzettel tekinthetnek vissza 
szaktudásuk és szorgalmuk 
eredményeire. Magyarországi 
képesítésű mészáros és hentes- 
mester, aki 1913 december 14- 
én érkezeit Amerikába és meg
érkezte után azonnal Bridge
port ia jött. itt. üzletet nyitott 

és azóta megszakítás nélkül él itt.

Feleségével a zalaniegyei Petesháza községben 
született Mocsnik Ilonával. 1914 október 12-én kö

tött házasságot Bridgeporton. Házasságukból két 
gyermek született: Ilonka és József.

A Bakonyi házaspár boldog egyetértésben és 
két szélt gyermeket nevelve, minden idejüket es 
tehetségüket üzletük fellendítésére fordították és 
szorgalmuk eredménye szemmel látható.

Bakonyi, aki Fiúméban a 20-ik m. kir. honvéd 
gyalogezredben szolgált, ma is mintaképe a ke- 
ménykötésü és önzérzeles zalaniegyei magyarnak 
és a város egyik legképzettebb iparosa. Tagja a 
Szent István Róni, Kath. Magyar Egyháznak és a 
Rákóczi Egyesületnek.

BARNA PÁL,

az 1848-as Bs. Egylet jegyzője
182 Hewitt Street. Bridgeport, Conn.

Szül.: 1877 aug. 4-én, Abaujvlllánykőfalu. Abauj m.

Élettörténete és családjának története érdekes, 
mert, változatokban bővelkedő.

Olt kellene kezdenünk mikor 1901-ben Barna 
Pál kiérkezett az óhazából nővéréhez. Tizenkét 
évig volt ollógyárf munkás és mikor 1913 januárjá
ban Immár harmadszor hazament, a háború otthon 
is találta. Becsülettel harcolta végig a háborút, 
a 9-es honvédezredhez volt beosztva; előbb Galíciá
ban. majd Romániában harcolt. 1922-ben az itt 
született 2 idősebb fin. Pál és György. 1927-ben a 
családapa, két évvel később Mrs. Barna Mariská
val és Margittal. Andrással és Antallal érkeztek ki 
végleg az ujhazába. Barna Pál jelenleg a Lock- 
steell Chain Co.-nak megbecsült alkalmazottja, a 
két idősebb fiúnak szép üzlete van.

1900 július 5-én nősült. Neje a Vilmánykis- 
falu, Abauj megyei származású Orosz Róza, kivel 
példásan boldog házaséletet él. Barna Pál alapító
tagja és jegyzője a -18-as Betegségéi vző Egyletnek. 
Nevüket ismeri és tiszteli Bridgeport magyar tár
sadalma. Vendégszerető, igaz magvar ház. Mrs. 
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Barna még az óhazában, megyeszerte ismert hímző 
művészeti munkája révén okleveles kitüntetést ka
pott. Egy ilyen kitüntetés nagyságát minden ma
gyar háziasszony értékeli! ! fis joggal!

Nemcsak a szülök, de a család minden egyes 
tagja is tevékeny részt vett a magyar társadalmi 
életben. De különösen ki kell emelni Barna Ma
riska szereplését. Kivételes színjátszó tehetséggel 
és szép hanggal megáldva eleinte mint, műkedvelő 
aratott sikereket. Hozzáértők erős unszolására ké
sőbb művészi kiképzést nyert és New Yorkban, 
ahol Gyenge Annával, a nagy művésznővel is sze
repelt együtt. — a kritika a legelísmeröbb módon 
nyilatkozott róla.

Néhány évvel ezelőtt az Amerikai Magyar Nép
szava országos szépségversenyén dijat nyert. Két 
évvel ezelőtt volt az óhazában, ahonnan sok kelle
mes emlékkel tért vissza.

BANDRÉ GYÖRGY,
V

a Verhovay S. E. 68-ik fiók titkára

19S Hansen Avenue, Bridgeport, Conn.

Szül.: 1870 feli. 4-én, Magyar-Bödön, Abauj m.

Bár mint óhazai képesí
tett ^szabómester, minden 
lehetősége megvolt arra, 
hogy a vagyonszerzést tűz
ze ki életcéljául, mégis mi
kor a 20 éves Bandré 
György 1890-ben amerikai 
partra lépett és megismerte 
a műhelyekben akkor dívó

"sweatshop" rendszert, félretette a pénzgyüjtés 
gondolatát, és elhatározta, hogy az Újvilágban 
csupán a közjó és az amerikás magyarok helyzeté
nek feljavításáért fog küzdeni.

Feleségével együtt alapító tagja volt a Refor
mátus Egyletnek és ugyancsak ő volt aki legelső
nek indult el. hogy mint szervező, tagokat szerez
zen a Rákóczi Egyletnek.

1898 óta állandó bridgeporti lakos és Britige- 
portra való költözésével egyidejűleg vette felesé
gül az ugyancsak Abauj megyei Gönczitől való Né
meth Katalint. A házasságból fi gyermek szár
mazott: György, aki az Anaeonda Wire Go. Indiait i 
állambeli telepén vau állásban. Bertalan, aki 
az apa szenvedélyét, a kertészkedést választotta 
pályájául. Katalin lánya férjezett Bodnár György- 
né, Boriska. férjezett Mrs. Gilbert Hart; Teréz, 
férjezett Mrs. Raymond Jenning és Ilonka, aki a 
McKesson Drug Co. egyik főnökének titkára.

Úgy a kiterjedt család, mint a közjóért mindig 
sikraszálló Bandré György tagja a Rákóczi Egylet
nek. a Református Egyesületnek, a Verhovay Se
gély Egylet R8-ík fiókjának, Ifi éve ügyvezető tit
kára. a Kálvin .János Egyletnek és a State Street i 
■Református Egyháznak számottevő tagja.

BRODY S. KAROLY, 
ügyvéd, a Rákóczi Egylet jogtanácsosa 

a Hungária Club elnöke, 
a Magyar Republikánus Club tb. elnöke 

945 Main Street, Bridgeport, Conn.

Szül.: 1894 május 24-én, New Yorkban, N. Y.

Brody S. Károly, noha ame
rikai születésű magyar ember, 
kitünően beszél magyarul és 
egyike a legagillsabb közéleti 
férfiaknak Bridgeporton, ahol 
mint Rákóczi Egylet ügyésze 
fontos szerepet tölt, be a ma
gyarság között.

Brody ügyvéd, a Shapiro. 
Goldstein and Brody ügyvédi 
cég tagja és 1918 óta folytat 

ügyvédi gyakorlatot. Mielőtt Bridgeportra jött 
volna. New Yorkban élt. Tagja a Rákóczi Egylet
nek. elnöke a Hungária Clubnak, tiszteletbeli el
nöke a bridgeporti Atnerican-Huugarian Republlcan 
Clubnak és számos magyar és amerikai szervezet
nek a tagja. A Temple Szabadkőműves Lodge-nak 
Pást Master-e és aktív részt vesz politikai és pol
gári mozgalmakban. A Republican Central State 
Committee tagja a 21-ik szenátor! kerületben, 
National Judge Advocate General .Jewish War 
Veterans of America, tagja továbbá a Boy Sconts 
of America végrehajtó bizottságának Bridgeporton 
és a Business Men's Clubnak Black Rockon.

35 éve él Bridgeporton és első unokalesvere 
Dr. Brody Károlynak. aki a Francia Orvosi Aka
démia Laureate-ja. Ö volt a legifjabb (32 éves) 
és az első idegen orvos, aki valaha is elnyerte ezt 
a kitüntetést.

BÓDI GÁBOR, 
üzlettulajdonos

999 Maplewood Ave., Bridgeport, Conn. 

Szül.: 1895 március 4-én. Palló. Ung megyében.

1912-ben érkezeti Amerikába, 
amikor még alig volt 17 éves. 
Tele önbizalommal és szép ter
vekkel érkezett ide. a tejjel 
mézzel folyó Ígéret földjére, 
amelyről otthon a faluban oly 
csodás dolgokat hallott.

Bekerült a rézbányába (.'ulti
mét, Mich.-ben. ahol megszakí
tás nélkül három évig dolgo
zott. Azt mindnyájan tudjuk, 

hogy a rézbányász sorsa nem gyöngyélet. de Bódi 
Gábor nem törődött, semmivel s minél nehezebb 
volt a munka, annál jobban Igyekezett, hogy a 
többi munkások között kitűnjön. Pedig de sok
szor volt közel a kétségbeeséshez! Hányszor sóhaj
tott fel: "Bárcsak beszakadna ez a bánya!’’ De ez 
csak pillanatokig tartó csüggedés volt.

Dolgozott Akron. Ohlo-ban és Cleveland. Ohio- 
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bán is, 1917-ben pedig Bridgeport, Conn.-ra köl
tözött.

Bridgeportra való költözése után rövidesen, — 
már 1920-ban üzletet nyitott és azóta állandóan 
saját üzleteit vezeti.

Amily derekasan megállotta helyét a bányá
ban, ép oly hozzáértéssel vezette üzletét is. Ma 
a város legtekintélyesebb kereskedői közé tartozik 
és Maplewood Avenne 999 szám alatti üzletében, 
amely a saját házában van. négy segédet alkal
maz. Magas színvonalon vezetett mészáros, hentes 

_és fflszeriizlete van, ahol a legfinomabb árakat 
tartja raktáron a jobb osztályokhoz tartozó vevő
közönsége részére és t rockjait gyakran látni az 
Utcákon, amint a megrendelt árukat sietve szál
lítják a vevők házához.

Már jómódú üzletember volt, amikor 1922-ben 
feleségül vette néhai Glczcy István bridgeport 1. az
előtt Szendrő, Borsod megyei lakós leányát. Giczey 
Irmát.

Bódi Gáborné nemcsak a háztartás vezetését 
és gyermekeik nevelését, tartotta egyedüli köte
lességének. de ez a derék magyar asszony jóban, 
rosszban hűséges osztályos társa volt derék férjé
nek s az üzlet vezetésében is részt kért magának. 
A harmonikus családi élet és a házastársak együt
tes munkálkodása tette lehetővé azt. hogy Bódiék 
oly gyönyörű eredményre tekinthetnek vissza.

Boldog házaséletükből két gyermek szárma
zott. derék szüleik szetnefényei: Shirley és Olga, 
akik iskolába járnak.

A Bódi házaspár a magyar egyleti és társa
dalmi életben is tevékeny részt vett minden ma
gyar ügy támogatásában.

A BRIDGEPORT CASKET HDW. CO.
122 Bennett Street Bridgeport. Conn.

tulajdonosai:

PÁSZTOR JÁNOS, 
elnök

Született: 1890 május 9-én, Walston Penna.

STANDISII (STANKOVICS) J. LAJOS, 
titkár- pénztáros

Szül.: 1891 szept. 11-én, Bridgeport, Conn.

Felemelő példája annak, hogy a második 
magyar generáció mily tisztelettel adózik szülei 
hazájának és egyheti jó polgárai szülőföldjüknek. 
Ez a két bridgeportl üzletember, akiknek egyike az 
óhazában járta Iskoláit, a másik pedig magyar 
lányt vett feleségül, de azért szolgált az Egyesült 
Államok hadseregében és annyira megbecsült em
ber. hogy a megye egy magas tisztséggel tün
tette ki.

Az egyik fiatalember 29 éves volt, a másik 
meg harminc, amikor Bridgeporton lerakták unnak 
az üzemnek az alapját, ahol ma 15 ember ke

resi meg a kenyerét. Az idősebbik. Pásztor János, 
aki 9 éves korában látogatóba ment a Borsod me
gyei Galvács községbe és onnan csak 17 éves 
fiatalember korában tért vissza Bridgeportra, a 
kenyérkeresést gyári munkával kezdte meg, kita
nulta a géplakatosságot és mesterségében hosszú 
évekig dolgozott. Időközben megismerkedett 
Standish-sal és 1921-ben megalapították gyárukat. 
Ekkor Pásztor János már 9 éves házas volt, mert 
1912-ben esküdött a Branford. Conn.-i születésű 
Varga Máriával, kinek édesapja. Varga Ferenc, a 
Veszprém megyei Varsányról származott.

A Pásztor házaspár azelőtt élénk részt vett a 
magyar egyleti életben, de mióta kiköltöztek az 
5456 Park Avenue! 5 és fél akeros telken épült 
házukba, amely messze van a magyar fertálytól, 
kevesebbet járnak az egyletekbe. A házaspárnak 
négy gyermeke van. akik közül János a gyárban 
dolgozik apja mellett, Tivadar iskolába jár, Ma
riska lányuk n General Electric üzemben hivatal- 
noknö és a kis Dávid Noel fiú pedig mindössze 
egy éves, tehát különösebb foglalkozás után még 
nem nézett.

A cég másik főnöke, Standish (Stankovics) J. 
Lajos, akinek elhunyt édesatyja, a néhai Sztan- 
kovics József. Sajókaza, Borsod megyei szárma
zásit és egykoron Bridgeport megbecsült polgára, 
fiatalon kezdte meg az élet iskoláját, mert 13 
éves korában tanulta ki a géplakatosságot. Mes
terségét annyira megszerette, hogy soha más mun
kát nem is vállalt. Annyira értette az üzletnek 
minden csinját-binját. hogy még nem is volt 
18 éves mikor már egy hasonló üzem megkezdé
sénél közreműködött. Egy évvel később, 1910-ben 
pedig egy gyár megkezdésénél újból felkérték, 
hogy működjön közre.

üzleti képességeit akkor ismerték el hogy 
négy évvel ezelőtt a West Side Bank megválasz
totta igazgatójának és Így ő lett az elnökség leg
fiatalabb tagja. 1937-ben elnöke volt a Black 
Rock Businessmen's Associationnak. A Fairfield 
County tiszteletbeli sherlffnck választotta meg és 
ő a második, aki e tisztséget elnyerte. Tagja még 
az Engineer's Society-nek, az Elk-eknek és a Sza- 
badkömives Páholynak. Béke idején pedig az 
Egyesült Államok 10-ik tábori tüzérezredben szol
gált. fis közismert arról, hogy jó magyar.

Felesége a Borsod megyei Felső Kelecsényen 
született lutri Erzsébet, akivel 1913 február 6-án 
esküdött meg. aki két gyermekük anyja. Lajos 
fiuk Philadelphiában elvégezte a Vniversily of 
Pennsylvaniát és apja mellett dolgozik, Betty 
lányuk pedig 2 éve a Russell Sage College hall
gatója.

* ♦ *

Íme dióhéjban egy tipikusan sikeres magyar 
vállalkozás Amerikában. Vállalkozói szellem, 
innnkatudás szorgalom és megbizhatóság indította 
útnak a vállalatot és ugyanezen tulajdonságok 
azok, melyek tovább fejlesztették.
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CZIGLÁR JÓZSEF, 
restaurant és szalon tulajdonos

Seaview and Stratford Ave sarok. Brldgeport, Conn. 

Született: *1866 inárc .1-éii, Tiszapolgár, Szabolcs in.

A magyar, lm Bridgeporton a Seaview és a 
Stratford Avenuek keresztezéséhez ér. bizonyos 
megllletődés fogja el. Itt áll ugyanis az East 
Slde egyik legismertebb salonja és étterme, amely
nek tulajdonosa, a 72 éves, galnmbösz Cziglár 
József, az Egyesüli Államok egyik legöregebb nine- 
rlkás magyarja, aki nem kevesebb, mini_ 52—éye,
hogy a Szabolcs vármegyei Tisza polgárból áthajó
zott Amerikába.

Mozgalmas és sikeres pályafutása alatt Cziglár 
József elkerült sok magyarlakta városba, meg
ismerte az amerlkás magyarokat, örömüket, bána
tukat, megosztotta, a gondjukat, segítette a rászo
rulókat, részt veti a magyar mozgalmakban, jelen 
volt egylet- és egyház alapításoknál, mig önma
gának becsületes munkával, kitartással, polgári jó
létet biztosított, családot alapitól I és az emberek 
szeretőiét és megbecsülését vívta ki.

Bár Amerikába érkezésekor először a Dé
rien. Conn.-lián levő farmon kezdeti doluo-ni és 
onnan néhány hónapra. Phoenixville, Pa.-lxt ment, 
de rövidesen elkerült. Brldgeport ra. ahol meg
telepedett és azóta is ott tartózkodik, itt nyitot
ta meg 1890-ben a Cziglár Hallt, amely csak
hamar Amerikaszerte közismert hellyé lelt. A 
sálon és restaurant szakmát oly alaposan meg
ismerte és annyi odaadással dolgozott benne, hogy 
azóta is megmaradt ennél az üzletágnál.

Áldozatkészsége közismert. Minden becsületes 
magyai- és társadalmi mozgalomra adakozott, de 
tucatszámra segítette az amerlkás magyar élet 
jeleseit és nem akadt olyan közcélt szolgáló in
tézmény vagy újság, amelyet Cziglár József sú
lyos összegekkel nem támogatott volna. Mint a 

legtekintélyesebb üzletemberek és családapák egyi
ke. 19 éven keresztül volt a Szent István temp
lom első trttstee-je. n.-'ikó<-zj Egylet alapító tagja 
volt, de odatartozik a Szövetség-, a Szent László 
Egylet-, a Falrfielden levő Szent Imre hitközség-, 
valamint a Woodmenekhez is.

Hármas volt a gyermekáldás az Abauj megyé
ből származó Orosz Borbálával kötött frigyen, 
akivel 1921-ben otthon is látogatóban volt, miután 
20 évvel előzőleg egymaga is odahaza járt. József 
fiuk az üzletet vezeti. Jánosnak saját szép üz
lete van. mig Borbála lányuk tanít a Bassick 
High Schoolban.

Az annyi éven át boldog családi életen fáj
dalmas sebet ütött az, hogy Cziglár Józsefné. szül. 
Orosz Borbála az 1939-lk év elején örök nyuga
lomra tért és n magára maradt férj és apa most 
már csak gyermekeinek szeretetében talál elvesztett, 
párjáért megnyugvást.

Tekintélyes közéleti szava van Brldgeport an
gol társadalmában is. Szavára felfigyelnek mér
tékadó körök, kik régen megismerték benne a 
komoly, értékes üzletembert; szakmájának egyik 
legalaposabb ismerője a városban. Nagy az ut 
a Szabolcs megyei Tiszapolgártól Bridgeportig. A 
távolságot talán csak egy hidalhatja át. Egy mun
kás szép élet visszaemlékezései és e tekintetben 
Cziglár József — ki Igazán a régiek közül való 

közvetlen egyszerűségében, emberszeretetében, 
áldozatkészségében igazi mintája a becsületes 
munkában eltöltött hasznos, példaadó öreg-ame- 
ri kasoknak.
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CZÉL IMRE, 
az Aviation Piston Ring Co. képviselője

100 Black Rock Ave., Bridgeport, Conn. 
Született: 188C július 7-én, Fony, Abauj Torna m.

1902 szeptember 10-én érkezett Amerikába, ti
zenhat éves korában és itt tökéletesítette mester
ségét, mint szakképzett gépész, minta és szer
számkészítő. Jelenleg a Sterling, N. J.-ben lévő 
Aviation Piston Ring Company kereskedelmi kép
viselője.

1910 január 21-én feleségül vette Helmeczy 
Juliannát, aki Csepely községben, Ung megyében 
született. Zavartalan boldogságban és tökéletes 
harmóniában élik mintaszerű házaséletüket, amely
ből két gyermekük származott.

Huszonhét éves Imre Jenő fiók ezidő szerint a 
kormánynak dolgozik Coshocton, O.-ban mérnöki 
minőségben.

A második gyermek. Jolán Blanche, a General 
Electric Co.. irodájának hivatalnoka.

Büszkék lehetnek gyermekeikre, akik a má
sodik generáció sok tehetséges és szép eredmé
nyeket elért tagjai között is a legelsők között 
foglalnak helyet.

//
CSONGRÁDI KORNÉL,

az “Egyetértés” szerkesztője és kiadója
G28 Bostwick Ave. Bridgeport. Conn.

Szül.: 1877 január 18-án Szeged, Csongrád megye.

Az amerikai magyar 
sajtó egyik régi, ki
próbált tagja Csongrá
di Kornél Virágzó 
lapvállalata és nyom
dája van Bridgeport 
városában. Újságírói 
sikereinek és népsze
rűségének jele gya
nánt kartársai a Ke
leti Magyar Lapszövet
ség elnökévé és az Or
szágos L a p s z ö vétség 

pénztárnokává válasz tót ták.

Változatos élete volt Csongrádinak Ameriká
ban. Mint képzett nyomdász 1906-ban jött ki és 
végigjárta az országot, New Yorktól Californiáig. 
Nyomdásza volt számos magyar lapnak: Cleve- 
landban, Pittsburghban, Newarkon, New Yorkon, 
Passaicon. Dolgozott Fecsó Imre napilapjánál 
Clevelandban. a Katholikus Zászlónál Pittsburgh
ban. majd Newarkon — saját szavai szerint — 
az ablakmosástól a fazék eladásig mindennel fog
lalkozott. ami tisztességes kenyérkeresetet bizto
sított. Később a Szabadsághoz került, majd az 
Egyetértés new yorki napilap, később a passaici 
Szabad Sajtó szerkesztője lett és úgy ment Bridge- 
portra, ahol legnagyobb sikerét érte.

Csongrádi Kornél 1913-ban nősült meg. Fe
lesége. Ádám Mária, Sátoraljaújhelyen született. 
Négy gyermekük van: József Kornél, mérnök, 
Gizella Amelia, Irén Mária, mindketten hivatal- 
noknök és a még iskolába járó Glória.

Szőkébb otthonában tagja a Bridgeport! Szö
vetségnek, a Rákóczi Egyletnek, a Verhovay Segély 
Egyletnek, a Szent László Egyletnek és a W.O.W 
Szövetségnek, valamint a társadalmi testületeknek 
és a Szent István Rém. Katii. Hitközségnek.

A korábbi időkben, amikor a lapkiadás, lap
szerkesztés és üzleti élet gondjai nem vették any- 
nyila igénybe, az érdekes Írások egész sorozatát 
nyújtotta Csongrádi Kornél tehetséges tolla az 
amerikai magyarságnak. Novelláinak, költemé
nyeinek százai jelentek meg a külömbözö újsá
gokban, úgy az óhazában, mint ideát. Évek óta 
a napi politikát, a. társadalmi helyzet fonákságát 
boncolja, szeme előtt tartva mindig a magyar 
érdekek megvédését. Megfontolt véleményének 
teljes súlya van az amerikai magyar közéletben.

CHOPEY JENŐ, 
az Amerikai Betegsegélyző és Életbiztosítási 

Szövetség kp. számvevője
700 Maplewood Ave., Bridgeport. Conn. 

Szül.: 1900 március 17. Nyinnada. Szabolcs ni.

Ismert ame
rikai magyar 
papi család tag
ja, akit lelkész 
édesatyja. az 
Isten igéjét hir
detőben. mint 3 
éves kisfiút ho
zott ki először 
Szabolcs bői 
P h o e n i xville. 
Penna.-ba. Tiz 
évig tartó első 
amerikai tartóz
kodásának na- 
g y o b b részét 
azonban Perth 
Amboyban töl

tötte. ahonnan 1913-ban édesatyja, Chopey Gábor,
görög katholikus lelkész hazavitte Máramaros- 
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szigetre. Itten, Nagykárolyban és Debrecenben 
végezte a középiskoláit, majd beiratkozott a debre
ceni egyetemre.

A világháború után, 1921-ben, Lorain. Ohio- 
bán van. egy évvel később Wilkes Barrebe uta
zik. ahol nagybátyja görög katholikus pap és 
itt a Liberty State Bank-ban lel alkalmazást. Egy 
éves itt tartózkodás után Conemaugh. Penna-ha 
megy és 1924 június végén Bridgeportra utazik, 
ahol véglegesen meg is telepedett és ma már. 
mint képesített accountant, az Amerikai Betegse- 
gélyző és Életbiztosító Szövetség számvevője.

Nagy társadalmi életet él, tagja a Szövetség
nek és a Szentháromság Görög Katii. Egyháznak, 
a Bridgeporti Calvert Clubnak, a Cunard White 
Star Travel Clubnak és a New Yorki National 
Travel Clubnak. A Szövetségnek pedig 1932 óta 
megválasztott tisztviselője is.

Chopey Jenő, aki jelenleg még nőtlen, szere
tett édesatyját 1930-ban vesztette el. Édesanyja, 
született Kricsfahtssy Natália, pedig durvái és 
kricsfalusi Kriscfalussy György, máratnarosi gö
rög katholikus pap leánya, aki fiával együtt lakik 
Bridgeporton.

DÉRY GERGELYNÉ.
sz. Bozory Rozália, 

üzlettulajdonos
883 Black Rock Tttrn I’ine. Fairfield. Conn. 

Született: Vérteskel hely. Komárom megye.

Az őseinktől örökölt 
nyugtalan magyar vér 
hozta ki ezt a derék 
magyar asszonyt is 
1905-ben az újvilágba. 
Férje, Déry Gergely 
két évvel ezelőtt hunyt 
el váratlanul és az óz- 
vegyen maradt asszony 
gyermekei és unokái 
szeretetéhen. próbál fe
ledni.

1908 jatt. 9-én ment 
férjhez. I lázasságából 
hat gyermek szárma
zott: Erzsiké. Ilonka.

Rózsi. Teríts, György és Imre. Két szép kis 
unoka diszltl a családi együttest. Mrs. Déry szü
lei Bozory András és Juhász Erzsébet régen el
hunytak: emléküket most is kegyelettel őrzi.

Rendkívül agilitást!, széles látkörü üzletasz- 
szony. ki férjével együtt szép üzletet épített fel. 
Jelenleg italkimérési üzlete van saját házában és 
a város határában egy modern Tourist-Camp-je. 
mely egyike a legjobban felszerelteknek a vá
rosban.

Megboldogult férjével 1933-ban ünnepelték az 
ezüstlakodalmukat, az a szeretet, melyet barátaik 
akkor mutattak irányukban, jellemezte a tiszteletet 
irántuk.

Mrs. Déry minden szép magyar mozgalom lel
kes támogatója.

DEZSŐ JÁNOS
az Amerikai Magyar Segélyző Szövetség 

elnöke

1412 State Street, Bridgeport, Conn. 
Szül.: 1871 január 6-nn. Göncz, Abauj megye.

A legismertebb amerikai magyarok egyike 
Dezső János. Öt ven éve van Amerikában és több 
mint 25 éve ül a Bridgeporti Szövetség elnöki szé
kében. amely keze alatt nőtt nagyra és ha a sors 
úgy akarja még nagyobbra fog nőni. Dezső János 
mindenesetre úgy akarja és olyan kemény gerincű, 
vasakaratn férfi, hogy nmit akar, azt keresztül is 
tudja vinni. A mi amerikai magyar viszonyaink 
között valóságos csoda az. hogy valakit nyolc Íz
ben egymásután választanak meg egy olyan nagy 
biztosító intézet elnökének, amint) a Bridgeporti 
Szövetség. Az a tény, hogy Dezső János ezt a 
tisztséget negyedszázadnál hosszabb idő alatt el
lenjelölt nélkül érte meg. mutatja legjobban jelle
mének igaz értékét. De ezt megelőzőleg pénz
tárnoki. illetve számvevői és ellenőri tisztséget 
töltött be a központban, melynek 32 év óta tiszt
viselője.

Előrelátóan liberális gondolkodású. megértő 
szellemű és józanul Ítélő esze tette hivatottá arra, 
hogy az amerikai magyarság egyik súlyos egyéni
ségű vezérembere legyen.

1889-ben telepedett le Dezső János Bridgepor
ton. ahol egyik alapitója volt a Magyar Reformá
tus Egyháznak, majd pénztárnoka és főgondnoka 
éveken keresztül. Alapitója és elnöke a Bridge
porti Üzletemberek Egyesületének. Gyülésvezető 
elnöke a Pittsburgh! Magyar Nemzetgyűlésnek. 
Pénztárnoka a Botfaluban alakult AMOSZ-nak. 
Alelnöke volt a Bridgeporti West Sidei Bank-nak 
és sokáig igazgatósági tagja.

Magyar közügyekben számtalan cikket irt a 
magyar sajtóba és bár lelkének minden idegszála 
a Bridgeporti Szövetséghez fűzi, tagja az Amerikai 
Magyar Református és Rákóczi Egyletnek is.

Magyar szive többször húzta haza. Résztvett 
a budapesti Washington-szobor leleplezésén, majd 
nejével együtt 1912-ben látogatta meg a szülőhazát. 
Az 1938-ik esztendő során a Bridgeporti Szövetség 
kiküldetésében vett részt a Külföldi Magyarok 
Világkongresszusán és annak konvencióján több
ször elnökölt. Felszólalásai nyomán megismerte 
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a világ magyar közvéleménye is Dezső János ki
váló kvalitásait és törhetetlen magyarságát.

Dezső János, aki gönczi születésű, 13 évvel ez
előtt nőül vette Bridgeporton az ugyancsak gönczi 
születésű Molnár Erzsébetet. Házasságukból öt 
gyermek származott: Dezső Gyula, édes apjának 
reál estate irodáját vezeti. Dezső Béla Albert. 
Bridgeport város egyik előkelő cégnek alkalma
zottja. Dezső Gizella a West Sídé Bank tiszt
viselője. Dezső Aranka, pedig a család lelkének, 
Dezső Jánosáénak gondjait osztja és enyhít 1 a 
háztartás vezetésében.

Képzett ipa fosként jött Dezső János Ame
rikába. <>tthonról a húsvágó ipart tanulta és ezt 
pz üzemet folytatta évtizeden át Bridgeporton is, 
addig amig ti reál estate iizk-tre nem tért át.

A nagyra nőtt Bridgeporti Szövetség, amely
nek Dezső János az elnöke és vagyonkezelője, 
ma már teljesen leköti minden idejét és munka
erejét. Egy hosszú életen át kifejtett hasznos 
munka és áldásos tevékenység elismerése gyanánt 
nevét és egyéniségét az amerikai magyarság tisz
telettel és becsű léssel veszi körül.

FARKAS LAJOS, 
garázstulajdonos

334 Manőver Street, Bridgeport, Conn. 
Született: 1895 június 8-án, Gáva, Szabolcs megye

Farkas Lajos ismert és tiszteletben élő hon
fitársunk 1912-ben jött Amerikába és Kalamazoo. 
Mich.-ben élt öt esztendeig, míg 1917-ben Bridge
port ra jött és azóta állandóan itt él. Saját ga
rázsa van a fenti elmen 1930 óta és 2—3 embert 
alkalmaz az üzletében.

Farkas Lajos a Kálvin János Egylet tagja és 
a State Streetl Bet. Egyházhoz tartozik, inig a 
felesége a Szent István Róni. Katii, hitközség 
tagja. Nagy elfoglaltsága miatt esek kevés időt 
szentelhet a magyar mozgalmaknak, de amikor 
azok anyagi támogatásáról van szó, Farkas La
josra mindig számíthatnak. Régi polgára az Egye
sült Államoknak.

Bridgeporton nősült. Felesége, született Dan- 
chák Borbála bridgeporti születésű. A Farkas há
zaspárnak négy gyermeke van. Borbála, Erzsiké, 
Lajos és István. High Schoolba és az elemi Is
kolába járnak még. Mind a négy gyermekük be
szél magyarul. Édesapja, Farkas József, korábban 
elhunyt, édesanyja, szül. Horváth Erzsébet, az 
óhazában él.

FLEISCHER GYULA, 
a Bridgeport Beverage Co. elnöke, 

a Magyar Izraelita Hitközség elnöke
1862 State Street, Bridgeport. Conn.

Szül.: 1879 jan. 9-én. Mérgesen, Győr megyében.

Közvetlenül a századforduló után, pontosan 
1902-ben egy izzó augusztusi napon egy 23 éves 
fiatalember lépett amerikai partokra, aki a távol 
Győr megyei kis Mérges községből indult el sze
rencsét próbálni. A fiatalember neve: Flelscher 
Gyula, foglalkozása: képesített füszerkereskedő. 
aki azonban hamarosan beletanult az l'j-Vihig szel
lemébe.

Azonnal beállt egy gyárba munkásnak és 2 évi 
kitartó munka után elegendő pénzt gyűjtött össze 
arra, hogy üzletet nyithasson.

Az elkövetkezendő nyolc esztendőben Flelscher 
Gyula szorgalmával elérte azt, hogy megvethette 
alapját a jelenleg is virágzó Bridgeport Beverage 
t'ompanyimk. Ezen gyár vezetésének, amelynek 
jelenleg is elnöke, szentelte tehát életét.

Flelscher Gyula magánélete is érdemekben 
gazdag. Nemcsak a kereskedelmi életben, hanem 
a jótékonyság terén is vezető szerepet játszott. A 
nemes munkában nagy segítségre talált élete tár
sában. akinek időelőtti elhalálozása után, 1923-ban 
újból megnősült és második felesége, Flelscher 
Maliid, aki a Veszprém megyei Pápáitól származik, 
azonos odaadással és buzgalommal töltötte be a 
Fleischer ház. úrasszonyának tisztjét.

Flelscher Gyula Jótékonysági működésének 
egyik kimagasló mozzanata az volt, amikor köz
vetlen a háború utáni időkben munkát, fáradt
ságot nem kiméivé, segített hogy 20 ezer dollár 
általános jótékonysági célokra összegyűljön. Köny- 
nynn érthető, hogy ilyen szereplés után jelenleg 
is elnöke a magyar Izraelita Hitközségnek, vala
mint a Bridgeporti Első Magyar Izraelita Beteg- 
segélyző Egylet s a Rákóczi Egyletnek Is tagja.

Hat gyermeke van a Fleischer házaspárnak. 
•I fin és 2 leány. Három fiú már kész orvos, 
Arthiir Salt Laké Cityben. József East Alton, 111.- 
bán és Mihály Washingtonban végez kísérleti mun
kát az orvostudomány torén, mig Jack, a legfia
talabb az Ohlo Universityben tanul és máris a 
footba.ll csapat nianagere. Rózsi és Flóra lányuk 
pedig New Yorkban saját kenyerüket keresik meg, 
mint hivatalnoknők.

GÁSPÁR TESTVÉREK, 
Reál Estate iroda tulajdonosok
359 Pine Street, Bridgeport. Conn. 

Születtek: Felső Mórán. Abauj megye.

Édes atyjuk, néhai Gáspár István földbirtokos, 
korai elhalálozása után, fiatalon özvegyen maradt 
édes anyjukkal gyermekkorukban jöttek az Egye
sült Államokba.

Mint mindenki ők is "amerikaiasan" megpró
bálkoztak a kezdés nehézségeivel, először a gyár
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bán. majd füszerüzlettel, amelyet 1918-ban adtak 
el. Azóta állandóan Ingatlanforgalmi irodájuk van 
a saját házukban, amely egyike a legrégibbeknek 
a magyarok között. Házak, farmok, üzletek, eladá
sát és cserélését, valamint kölcsönök folyósítását 
közvetítik.

Bár az egész család, bokros üzleti teendőik 
mellett nagy társadalmi életet él. különösen Gáspár 
Piroska érdemel elismerést, mert nem túlzás azt 

állítani, hogy nem volt olyan nagyobb magyar 
mozgalom, amelyben részt nem veti volna. Külön
böző tevékenységei folyamán elnöke volt egy fél
tucat egyesületnek, többek között a Vörös Kereszt 
Egyesületnek la világháború alant a Woodman 
Kossuth Női Osztályának, a Polgári Kör Női Osz
tályának. a bridgeporti magyar szegényeket se
gélyező Jótékonycéhl Nőegyletnek és a Magyar 
Női Körnek.

A háború után történő segélyezési akciókban 
nagy része volt, mert önmaga is sokat adott és 
sokat is gyűjtött. Nemes munkájáért járó elis
merés nem is maradt el, mert többek között Au
guszta királyi hercegnő és Winter Károly, new 
yorki magyar királyi főkonzul meleghangú leveleik 
ben tolmácsolták köszönetüket.

Üzleti elfoglaltságon kívül ez már egymaga 
is rengeteg tevékenységéről tesz tanúbizonyságot 
és ha valakit, úgy Gáspár Piroskái illeti meg a 
“honleány” jelző. Mindezek mellett beletartozott 
számos amerikai Clnb-ba. többek között a Business 
and Professional Women’s Clubba is és Direktora 
a Travelers Aid Societynak.

A két fivér pedig a Rákóczi Egylet tagja és 
János, aki tisztára csak az üzlettel foglalkozik, 
szerénységével oly sok magyar rokonszenvét nyer
te meg. úgy. hogy számosán tisztára csak azért 
keresik fel. hogy üzleti tanácsokkal lássa el őket.

A bridgeporti angolnyelvü lapok sokat emlé
keznek meg Gáspár Piroska közéleti szerepléséről. 
Ahol alkalma van. fáradhatatlanul dolgozik, hogy 
az amerikai közvéleménnyel a magyar faj szépsé
geit megismertesse.

Gáspár Piroska és fivérei, akik közül Károly 
a Református Egyesületnek. János pedig az itteni 
nagy Rákóczi Egyletnek tagja, ma is. akárcsak a 
múltban, örömmel és odaadással állanak minden 
magyar ügy mellé, akár egyleti, akár társadalmi, 
akár egyházi ügyről van szó. Megmaradtak ami
nek elindultak: melegszívű igaz magyaroknak!

GALBICSEK LAJOS, 
a Howard Ave., Laundry tulajdonosa 

1214 Howard Ave., Bridgeport, Conn. 
Született: 1888 aug. 20-án. Békés Csabán. Békés m.

Galbicsek Lajos. 
Bridgeport egyik köz
ismert és megbecsült 
magyar üzletembere 
1906-ban jött Ameriká
ba és először Paula- 
boro. N. J.-ben egy 
vasgyárban dolgozott, 
majd még abban az 
esztendőben Bridgeport 
m költözött. Eleinte 
gyárban dolgozott, majd 
kenyeres lett. Mintegy 
20 évvel ezelőtt meg- 
alapította a jelen üz
letét, a Howard Ave., 

Laundryt, miután öt évet töltött előzőleg a 
laundry üzletben. Az óhazában a szabó ipart ta
nulta ki és mint szabó dolgozott is. Galbicsek sok
szor 18 emberrel dolgozik és három teherautója 
szedi össze a ruhát a városban.

Nagy elfoglaltsága miatt tisztséget nem vál
lalhat az egyletekben, de tagja a Rákóczi Egy
letnek, a Református Egyesületnek, a W. O. W.- 
nak, a Kossuth Egyletnek és a fairfieldi refor
mátus egyháznak. A magyar ügyek támogatásá
ban nem marad hátra és a jó szive és magyar 
érzése mindig az elsők közé helyezi a támo
gatás terén.

Galbicsek Lajos 1908-ban nősült, feleségül véve 
Marinka Juliannát, aki Pátrohán. Szabolcs megyé
ben született. A házasságból hét gyermekük szü
letett: Lajos, aki az apjával dolgozik. János, aki 
házfestő. Gyula most végezte a High Schoolt, 
Juliska is az apjával az üzletben foglalatoskodik 
inig Margit egy más üzletben dolgozik. Elemér ős 
Mihály High Schoolba járnak.

A Galbicsek családnak szép otthona van 
Fa rfielden. a 224 Fairfield Avenue alatt.

GYURCSAK ÁRPÁD, 1$ 
zongoraművész, zenetanár 

95 Waldorf Ave.. Bridgeport. Conn. 
Született: 1896 jnnlus 17-én, Wilkesbarre. Pa. 

Ritka művészi képességek 
kel megáldott zenész és mesteri 
zongorajátékában sok gyönyö
rűséget talál a bridgeporti ma
gyar közönség. Rendkívül ro
konszenves egyéniség, aki Ame
rikában született, de ha Buda
pesten. a Váci utcában találkoz
nánk vele, senki sem mon
daná, hogy valaha is járt 
Amerikában. Tősgyökeres ma

gyar művész, aki modorban, megjelenésben és úri 
gondolkodásában is egy igazi magyar gentleman.
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Kedvenc hangszere a zongora, de kitünően 
játszik hegedűn is. Rajongóan szereti a magyar 
zenét és a magyar hallgató nóták és ropogós csár
dások mestere.

Martin Strnkol híres német hegedűtanár tanít
ványa. Kedves Imre, ismert zeneszerzővel együtt 
szerkesztette a híres “Kedves Albumot".

Mindig elsőrendű zenekarokban játszik, de 
nemcsak mint tökéletes zongorista, hanem mint 
zenetanár is nagy népszerűségnek örvend. Tanít 
zongorát, hegedűt és Piano accordiont. Tanít 
ványai közül számos kiváló zenész került ki.

Néhai édesatyja Gyurcsák Ferenc, aki Abauj- 
Torna megyében szüléiéit, már régen elhunyt, de 
édesanyja a Szabolcs megyei születésű Kovács Er
zsébet itt él Bridgeporton.

Akinek oly sok a barátja, az rossz ember nem 
lehet és csakugyan. Gyurcsák Árpád életrajzát rö
vid pár szóba lehet sűríteni, ha elmondjuk róla: 
“Derék, jó ember és kitűnő zenész!"

GREGA. DEZSŐ, 
üzletember

az Amerikai Magyar Segélyző Szövetség 
pénztárnoka

315 Hancock Avenue, Bridgeport. Conn. 
Szül.: 1882 jun. 28-án. Kassán. Abauj megyében.

Goods üzlete van a 315

Grega Dezső, aki 
minden magyar helyi 
és országos megmoz
dulásban élénk szere
pet játszott a század 
eleje óta 1903-ban 
jött Amerikába és 
New Yorkban dolgo
zott 15 évig a Pártos 
patikában mint hiva
talnok, majd Bridge
port ra ment és ott ön
álló üzletet nyitott. 
Grega kereskedőnek ta
nult az óhazában és 
ma is jólmenö Dry 

Hancock Avenue alatt.
Bridgeporton.

Hét esztendő óta pénztárnoka az Amerikai 
Magyar Segélyző Szövetségnek és hivatalát tisztes- 
ségggel, hozzáértéssel tölti be. Mielőtt a Szövet
ség pénztárnokává választották. Grega az Egyesü
let trustee-ja volt három cikluson keresztül.

Elnöke volt amerikai pályafutása alatt a new 
yorki Szent Imre Ifjúsági Körnek, egyháztaná
csosa a new yorki Szent István Róm. Katii. Egy
háznak és tisztviselője a bridgeporti Szent István 
Egyháznak is. Együk alapi tója volt Grega a Ma
gyar Cserkész csapatnak, egyben elnöke is egy 
Ízben.

Több Ízben járt odahaza, utoljára 1929- 
ben. Mikor 1912-ben látogatóban járt az óhazá

ban. feleségül vette régi szerelmét, Szomoray Er
zsébetet, (.Jászó, Abauj megye) és kihozta magával. 
Három gyermekkel áldotta meg a házaspárt a 
Gondviselés: Egy fiú és két leány. Dezső az egye
temre jár még. Mariska férjnél van. férje Stróbl 
Lajos gyári munka-vezető, inig Margit, aki szintén 
férjezett. Csontos Béla bridgeporti garázs-tulajdo
nos felesége. Mariska a Fanners Bank megbecsült 
hivatalnoknöje évek óta. míg Margit a YMCA tit
kára.

HAVANICS ISTVÁN, 
hajójegyiroda tulajdonos, a West Sidei 

Polgári Kör elnöke
11 IS Pembroke Street, Bridgeport, Conn. 

Született: 1879 április 10-én, Nagysáros, Sáros in.

Havanics István azok közé 
tartozik, akik egy emberöltőt 
töltöttek el a munkásjólét ér
dekében kifejtett áldásos mun
kássággal. A Szabadság Mun
kás Dalárda egyik alapítója volt 
New Yorkban, első gondoka 
volt a 78-ik utcai Munkás Ott
honnak és tagja a Magyar 
Dal Körnek.

Eredetileg müasztalosságot
tanult Eperjesen és más európai országokban, majd 
1888-ban jött először Amerikába a szüleivel. 1894- 
ben visszatértek az óhazába, de pár évvel később 
visszajött és New Yorkban élt, ahol kitüntetés
sel végezte el az esti High Schoolt, annak rajz 
és építészeti szakát.

lilénk társadalmi tevékenységet fejtett ki már 
New Yorkban is. majd 1915-ben Bridgeportra köl
tözött, ahol rövidesen asztalos műhelyt nyitott, 
majd később hajójegyirodát. Polgárosodási ügyek
ben sok magyarnak volt segítségére és az elve 
az, hogy felejtsük el az óhazai politikát és szen
teljük a tehetségünket és tudásunkat az amerikai 
élet felvirágoztatására.

Polgártársai megbecsülésének jele az is. hogy 
a West Sidei Polgári Kör elnökének választotta, 
míg 1935-töl 1937 végé g városi sheriff volt.

New Yorkban élénk részt vett a munkás unió 
mozgalmakban és mint szociális érzékű embert 
Bridgeporton megbecsülték a honfitársaink.

Havanics István 1907-ben nősült New Yorkban. 
Felesége. Toporczer Juliska rózsahegyi születésű, 
aki szintén igen fiatal korában került Amerikába, 
de azért jól beszél magyarul.

A Havanics házaspárnak öt gyermeke vau: 
Jenő, aki egy new yorki Woolworth üzletben he
lyettes manager, István, tornatanár egyik bridge
porti High Schoolban, Juliska, ugyancsak tanítónő 
Bridgeporton. Evelyn még a High School növen
déke és a legkisebb. Lillian, az elemi iskolába jár.

Havanics István mögött egy szép és kon
struktív élet áll.
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GALL N. ISTVÁN,

221 Orland Street, Bridgeport, Conn.

1884 április 13-án. Kékese, Szabolcs megye.Szül.:

Gáli N. István és nejének élete a legmagasz- 
tosabb megnyilvánulása az önzetlen és mindent fel
áldozó szülői szeretetnek. Férj és feleség egész, 
küzdelmes életüket gyári munkában töltötték el és 
gyárban dolgoznak még ma is. Mások virágzó üz
letek tulajdonosai lettek s keresetük feleslegéből 
oly tökét tudtak biztosítani maguknak, ami öreg 
napjaik gondtalanságát biztosítja.

Két. kivételes tehetséggel megáldott fiuk ne
veltetésére áldozták fel minden megtakarított fillé
rüket. Most pedig kimondhatatlan boldogságot 
szerez számukra, amikor látják, hogy az áldozat 
nem volt hiábavaló.

Az idősebb fin: Alfréd Ernő, a Notre Dante 
Egyetemen mérnöki pályára készült és jelenleg 
társ-szerkesztője az Andrew Geyer Inc. nagy new 
yorki kiadócég folyóiratainak.

A fiatalabb fin: Edward. már két ügyvédi ok
levél tulajdonosa és jelenleg Budapesten van. ahol 
a New Yorkban székelő Inslitute of International 
Education alapítványi ösztöndijával folytat további 
tanulmányokat az ottani egyetemeken. Szerkesz
tője volt az egytemi újságnak és elnöke több diák
clubnak. Két ügyvédi oklevele van. Az egyik 
District of Columbia, a másik pedig Connecticut 
állam területén jogosítja fel az ügyvédi foglalkozás 
gyakorlására. A Magyar Kultuszminisztérium ké
résére. a Leland Sanford Cniversity. California ré
szére Xántus Janius világhírű magyar tudós mun
kásságáról bővebb adatokat szerzett be magyar
országi idézése alatt.

Gáli N. István 19ól évben jött Amerikába és 
1909-ben Bernardsville. N. J.-ben kötött házasságot 
a Tényőfalu. Győr megyében született Katona Er
zsébettel. 1912-ben költöztek Bridgeportra és azóta 
állandóan itt laknak. Gáli a McKesson gyárban, 
felesége pedig a Harvey Hőbbel gyárban dolgozik. 
Tagjai a Rákóczi Egyletnek és a Szent István R. 
Kath. Magyar Hitközségnek. Minden szép magyar 
ügy őszinte pártfogói.

GROSSINGER ABRAHAM 

üzlettulajdonos
525 State Street, Bridgeport, Conn.

Született: Nagypalád, Szatmár megye.

1913-ban érkezett New Yorkba és rövidesen 
Bridgeporton telepedett le. Itt jegyezte el felesé
gét. az A'banj megyei Boldogkőujfalui származású 
Klein Ilonát, akivel 1916 július 16-án történt egy
bekelésük óta a legboldogabb házasélet élik.

225 State Street alatti füszerüzletük kedvelt 
vásárló helye úgy a magyaoknak, mint a kör
nyékbelieknek.

Boldog házasságukból két kislányuk szárma
zott: Sylvia és Dorothy. Mindketten már kora if
júságoktól nagy hajlandóságot mutattak a tánc
művészet iránt és a szülök nagy áldozatokkal ta
nitatták mindkét leányukat, úgy hogy ma már úgy 
Bridgeporton mint New Yorkban elismert nevük 
van. A két testvér a legkitűnőbb magyar táncos
nők közé tartozik és valahányszor fellépnek, akár 
amerikai, akár magyar közönség előtt, a közönség 
frenetikus tapsviharral üdvözli őket. Hírnevük 
olyan nagy, hogy a new yorki Daily Mirror amely
nek rendezésében magyar nap lesz bemutatva május 
7-én a Világkiállításon New Yorkban. Sylviát és 
Dorothy-t kérte fel Bridgeport városából a magyar 
táncok bemutatására.

Sylvia 193S január 31-én egy magyar művészbál 
alkalmával együtt szerepelt Lukács Pál mozisztár
ral az előkelő Park Hotelban, aki a kis tán
cosnőnek nagy jövőt jósolt.

Bizonyosra vesszük hogy a két kis művésznő
ről — akiknek fényképét itt bemutatjuk — még so
kat fogunk hallani.
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IFJÚ HAJDÚ JÁNOS. í *1 
karnagy és zenetanár

199 Fairfield Ave.. Bridgeport. Conn.
Született: 1907 április 8-án.

tant is tanít. Játékának 
mindenkit ámulatba ejt. de

Művészi hegedű játé
kával a legelsők közzé 
küzdötte fel magát 
Connecticut állam te
rületén és ezért min
dig elsőrendű zeneka
rok élén szerepel.

Fiatal kora dacára 
elismert zene-pedago- 
gus. aki a hegedűn kí
vül zongorát, cimbal
mot. banjőt. gitárt, 
mandolint, csellót, vio
lát. azonkívül zene-el
méletet és összhangzat- 
kifinomult technikája 
tanításra nagy elméleti 

tudása teszi hivatottá. Tanítványai közül kivéte
les tehetségű zenészek kerültek ki. Ezek közül ki 
kell emelni a következőket: Zelle János. Simon 
Zoltán. Karálus Emil. Schaffer Edmund. stb.

A Szabadság Munkás Dalárdának karmestere 
volt öt évig, jelenleg pedig a nagy Rákóczi Dalárda 
karmestere, ami nagy kitüntetés számba megy. 

Több helyi színházban is játszott négy éven ár.
Büszkeséggel töltheti el. mert kiváló szaktu

dásának elismerése, hogy a So. Norwalk-i és Dán- 
bury-i zeneiskolák vezetésére is öt kérték fel. ami 
rendkívül elfoglalt tá teszi, úgy hogy a zenekari 
munkára mindig kevesebb és kevesebb ideje ma
rad, — a zenekedvelő közönség nagy sajnálatára. 

Ma mái kiforrott művészi egyéniség, aki ön
magából is meríthet inspirációt és fokról-fokra 
tökéletesítheti önmagát. De azt mindig készség
gel elismeri, hogy régi mesterének, a nagy zene
mesternek. Szabó Miklósnak, sokkal tartozik, mert 
ö volt az. aki a fiatal ember csapongó fantáziáját 
keretek közé szorítva a tökéletességre vezető he
lyes irányt megmutatta.

Professzorai voltak még: Arthur Baecht belga, 
és Sámuel Gardner orosz mesterek. úgyszintén 
Kedves Imre. Székely Andor és Zsiga Lajos ének
tanárok is. Hajdú János hallgatója volt a híres 
new yorki Julliard Foundation zeneakadémiának. 

Fiatal hitvese Bridgeport. Conn. születésű 
Csehy Margit, és az a harmonikus boldogság, mely
ben bájos egyéniségű feleségével él. nemcsak ma
gánéletét aranyozza be. de művészetét is érettebbé 
és még kiforrottabbá tette.

Tagja a Rákóczi Egyletnek és az International 
Workers Order-nek is. Magyar mozgalmakban 
mindig tevékeny részt vesz.

Édesatyja a Bodrog Szerdahely. Zemplén me
gyei születésű Hajdú János, édesanyja pedig Mor
vái Julianna, aki Ó-Fehértó községben, Szabolcs 
megyében született.

Ifjú Hajdú János Amerikában született, ame
rikai nevelésben részesült és amerikai a szó legszo- 

rosabh értelmében. De az ősi fajhoz való ragasz
kodása egyúttal igazi magyarrá is avatja és sziv- 
ben-lélekben is híven ragaszkodik a magyar tradí
ciókhoz. Magyarul pedig úgy beszél, mint akárme
lyik tözsgyökeres magyar. Az amerikai magyar
ság büszke lehet arra, hogy a második nemzedék 
tagjai között olyanok is akadnak, mint Ifjú Hajdú 
János.

JAKAB ANTAL. £< 

építési vállalkozó
60 Circular Ave., Bridgeport. Conn. 

Született isiin január 2<> án Szatmár. Szatmár in.

Mintaképe a szorgalmas, becsületes magyarok
nak. akit megbecsül és ismer Bridgeport magyar 
es angol társadalma.

Odahaza okleveles építőmester volt és mikor 
1913 június 5-éu Amerikába érkezik, rövidesen 
szakmájában helyezkedik el.

Nem várta sem rokon, sem barát, még is
merős sem. Amit kivívott magának, azt mind 
szorgalmának és rátermettségének köszönheti. Si
kere mellett megmaradt szerénynek, magyarnak.

Kőműves munka volt legelső jol>-ja Bridge- 
porton. $1.70-et keresett naponta. Megakarta ta
nulni az amerikai épület tervezést. Emiatt egészen 
lent kellett kezdenie.

Ma? Két gyönyörű apartment house-nak tu
lajdonosa és szakmájának egyik tekintélye a vá
rosban. Mindkét háza 12—12 családos, ezek egyi
kében ő maga is lakik családjával és a két. 
egymás mellett levő ház a környék dísze. Válla
latában 8—-10 embert foglalkoztat és nem kell 
prófétának lenni annak a megjövendölésében, hogy 
ha a jobb idők bejönnek. Jakab Antal ismét nem 
fogja győzni a házépítési rendeléseket. Most is, 
a "depressiós" időkben állandóan elfoglalt.

1913 decemberében nősül. Neje az ugyancsak 
Szatmár-i születésű Dorka Juliska. írónké leányuk 
iskolába jár. Antal a college-t végzi, orvos lesz.

Alant mutatjuk be az egyik apartment házat, 
a másik a csoportképekben található. Egyleti 
téren a Rákóczi Egylet tagja és minden arra 
érdemes magyar ügyet szívesen pártol.
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HAJDÚ MIHÁLY, 
üzlettulajdonos ’ t

424 Bostwick Ave.. Bridgeport. Conn.
Született: 1883 február 14-én, Kenézlö, Szabolcs ni.

1905-ben jött Amerikába. Miklós fivérének biz
tatására, aki már előbb kijött és átesett a kezdet 
nehézségein. Fiatal lelkében ott égett a vágy, hogy 
az uj hazában becsületet szerezzen a magyar név
nek.

Az első időben nem volt valami rózsás az 
élete. Eleinte hajórakodó munkás volt, később pe
dig vasöntödében dolgozott, ami elég nehéz munka 
volt egy tapasztalatlan fiatal embernek. Az ön
állóság utáni vágy arra sarkallotta, hogy az első 
alkalommal, amidőn már elég erőt érzett magában, 
belevágta fejszéjét a nagy fába és megnyitotta 
első üzletét. Huszonöt éve tmálló üzlettulajdonos. 
Ma megbecsült tagja a magyar társadalomnak és 
szakmájában elsőrendű helyet vívott ki magának, 
mint hentes és mészáros mester

Amidőn Hajdú Mihály üzleti sikereiről beszé
lünk. nem szabad figyelmen kivid hagyni, hogy 
munkájában egy hozzáértő, szorgalmas és törekvő 
munkatársa volt, derék felesége. Zombor Erzsébet 
akivel 19o" június 29-én kötött házasságot. Hajdú 
Mihályné Bereg megyében született Édesatyja, 
Zombor Ferenc, itt él Amer kában, de édesanyja, 
néhai Bencze Mária, már régebben elhunyt. Hajdú 
Mihály édesatyja id. Hajdú Mihály, még az óha
zában elhalt, édesanyja, született Szoknia Mária, 
itt Amerikában hunyt el.

A Hajdú házaspár boldog megelégedéssel te
kinthet vissza az Amerikában eltöltött évekre.

Margit leányuk Doby Lajos jónevú üzletember 
felesége. Mihály fiuk önálló üzletember, de még 
nőtlen és Bridgeporton. State Street 1350 szám 
alatt van szép üzlete. Teljesen atyja nyomdokain 
halad, hozzáértéssel és ügyességgel vezet; szépen 
fejlődő üzletét Imre fiuk 2 évet járt az egyete
men és most mint rajzoló, felelősségteljes ál
lást foglal el.

Hajduék Bridgeporton. Lenox Ave.. 47 szám 
alatti saját házukban laknak, a Bostwick Ave.-n 
lévő üzletük is saját házukban van, de van még 
sok egyébb ingatlanuk is.

Amily derekasan megállotta helyét az élet küz
delmeiben, ugyan olyan buzgalommal vett részt 
minden közérdekű mozgalomban is. Tagja a hely
beli görög katholikus egyháznak, valamint a 
Szent László Egyletnek is. Mester a szakmájában, 
de nem csak a bárdot tudja forgatni, hanem arról 

nevezetes, hogy egyúttal igen ügyes tollforgató is. 
Sok jellegzetes ügyes Írás került már ki tollából 
és ötletes, mindig nagyhatású hirdetéseit ö maga 
szokta megszövegezni a lapokba.

Életének leghöbb vágya, hogy látogatást te
gyen az óhazába.

HORVÁTH MIKLÓS, 
gyógyszertár tulajdonos

57S Bostwick Avenue, Bridgeport. Conn. 
Szül.: 1886 december 9-én. Kassán. Abauj-Torna m.

Valaha Magyarország egyik gyöngye volt 
Kassa, ahonnan Horváth Miklós négy éves korá
ban jött Amerikába, néhai édesapjához, Horváth 
Istvánhoz, még 1889-ben. A 78 éves édes anyja 
Bridgeporton él. — egyike a legrégibb telepe
seknek.

Horváth Miklós tehát amerikai ember az "ol
vasztó kemence" minden törvénye szerint. mégis 
színtiszta magyarság jellemzi. A Washington 
College of Pharmacyt végezte.

Huszonhat éve áll fenn a gyógyszertára jelen
legi helyén. A Rákóczi Egylet tagja, valamint 
hű tagja a Szent István Róni. Katii. Egyháznak is.

Horváth Miklós 19111-ben nősült South Nor- 
walkról. Felesége Oravetz Erzsébet, aki Erdő- 
bénye .Zemplén megyei születésű. Házasságukat 
négy gyermekkel áldotta meg az Isten. Miklós 
fia gyógyszerésznek tanul, Mildred férjnél van Mór 
Tamásnál. South Norwalkon, ílrace Mary okleve
les gyógyszerész, aki kitüntetéssel szerezte meg az 
oklevelet, míg Marion a telefon társaságnál dol
gozik.

A nagy magyar kolónia egyik megbecsülésben 
élő polgára Horváth Miklós.

HERMÁN ISTVÁN. 
füszerkereskedő

163 Denver Ave.. Bridgeport, Conn. 
Szül.: 18S4 márc. 27-én. Hernád Pere. Abauj in.

Az abauji kuruc ivadékok közül való, aki 
életrevalóságát röviddel Amerikába érkezte után 
mindjárt bebizonyította.

1904-ben érkezett Bridgeportra és még ugyan
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abban az évtizedben üzletet nyitott. Jelenlegi üz
letében 21 éve van. és közbecsülésnek örvend 
nemcsak szomszédai, de az egész magyarság kö
rében.

Áldozatos tagja a Görög Katii. Hitközségnek, 
a Szent László és Rákóczi Egyleteknek. Minden 
magyar ügynek szives támogatója.

Üzletében hűséges munkatársa felesége, a szin
tén Hernádperei illetőségű Reich Erzsébet, akivel 
1905 október 6-án kötött házasságot. Régi iskolai 
ismeretség ujitódott fel a szerelem által, mert a 
Hermán házaspár még a perei gör. kath. iskola 
padjaiban ismerte egymást.

1920-ban mindketten hazamentek félévi látoga
tóba és visszajőve, ujult erővel fogtak munkához, 
melynek nemcsak szép anyagi eredménye, de 
embertársaik megbecsülése is lett.

JACOBY FERENC, J 
a Franklin Furniture Co. tulajdonosa

1483 Main Street. Bridgeport. Conn.
Szül.: 1879-ben. Kisgépes, Zemplén megyében.

Élettörténetéből, 
ha tömören is leír
va, a munka, az al
kotásvágy domboro
dik ki jellemzően. 
Üzletember akart 
lenni és az is lett.

Tizennégy éves 
korában kerül ki 
1892-ben édesapjá
hoz. az azóta el 
hunyt Jacoby Her
mán hoz. Első kere
sete $3.00 volt ha

vonként, de abból is spórolt. Husáru üzletben 
dolgozott; majd — nevetve emlékszik vissza — ka- 
nócczal kereskedett a 90-es években, — azóta is a 
maga ura! Két gyönyörű üzlete van, egyik 
Bridgeport szivében, a downtown közepén hatalmas 
több emeletes saját házában, másik So. Norwalkon. 
Vállalatai több mint 25 embernek adnak ke
nyeret.

1902-ben nősül. Boldog házasságából szárma
zott egyetlen leánya: Gladys.

Magyar vevőköre igen kiterjedt — bútorára 
tekintetében szaktekintély a városban.

DR. KÁLMÁN JENŐ, 
orvos

1389 Fairfield Ave., Bridgeport. Conn.
Született 1898 március 12-én. Budapesten

Dr. Kálmán jóval a háború után. 1924-ben. 
(nászutra) jött Amerikába és mindössze csak 
12 éve tartózkodik Bridgeporton, mégis egyik leg
ismertebb orvos ma a városban.

1923-ban nyert orvosi diplomát. A budapesti 
egyetemen majd a Pázmány Péter, később az 
Erzsébet egyetemen végezte tanulmányait. Az 

óhazában a Szent István kórházban, a Röntge- 
nologián és a belgyógyászaton tanult. A Röntgeno- 
logián mint asszisztens működött.

Mikor 1924-ben Amerikába jött Dr. Kálmán, 
először a new yorki Roosevelt kórházban műkö
dött és 1926-ban jött Bridgeportra. ahol tnagán- 
prakszist folytat és egyben a St. Vincent kór
ház orvosa.

A háború alatt 1916-ban vonult be a 28 
gyalogezredhez és végig küzdötte a háborút. 1918 
novemberében mint hadnagy szerelt le.

Magyar mozgalmakban mindig résztvett és az 
Egyetemi Énekkarnak ő volt a tiszteletbeli bridge- 
porti tnanagere, amikor az Amerikában járt. Elő
adásokat szokott tartani, választmányi tagja az 
International Institutenak s ugyancsak tagja a 
Bridgeport Symphony Society Igazgatóságának ii. 
Magyar vonatkozásban tagja a Rákóczi Egyletnek, 
a Református Egyesületnek, a Szövetségnek és a 
48-as Egyletnek.

Dr. Kálmán neje. szül. Grosz Miczi. ismert 
zongoraművésznő, szintén budapesti születésű. 
1932-ben jártak az óhazában látogatóban és Dr. 
Kálmán ott bizonyos tanulmányokat végzett. Egy 
leánygyermekük van.

A Griffin Avenuen van az. otthonuk.

KEDVES IMRE, S/
zeneszerző és karnagy

250 Pine Street, Bridgeport. Conn.
Született: 1887 október 7-én. Hejcze, Abauj-Trona m.

Szegény munkásemberek gyermeke és úgy 
nőtt fel, mint a mezők vadvirága. Szerette a 
zenét, szerette a dalt. Rajongó lelke művészi 
szépségek után vágyott, de életének sanyaru- 
ságai sokáig lenyűgözve tartották magasba szár
nyaló vágyait.

Tizenöt éves korában jött Amerikába és a 
Bridgeporti vasöntödében kapott alkalmazást. Első 
keresetéből hegedűt vett és ezzel vette kezde
tét művészi pályafutása. Ámbár akkor még a 
kottát sem ismerte, mégis kicsalta olcsó hege
dűjéből azokat a meleg, érzelmes hangokat, me
lyek életet adtak a lelkében szunnyadó édes 
melódiáknak.

Évek múltán Chicagóba került, ahol egy jó-
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nevű magyar zenetanártól, Galuska Jánostól nyer
te el az első oktatást. Megtanulta a kotta Írást 
ás zene-elméletet is. de közben az ottani gyá
rakban dolgozott, hogy kenyerét megkeresse. Chi
cagóból So. Norwalk. Conn.-ra. onnan pedig Bridge- 
portra kerüli

Bridgeporton már feladta a gyári munkál, 
mert nagyszámban jelentkeztek tanítványok. A 
bridgeporli "Szabadság" munkás dalárdának hét. 
éven keresztül volt a vezetője A wallingfordi 
római katholikus Dalárdának megalkotója és ve
zetője volt és karnagya lett a 40 tagol számláb') 
Rákóczi dalárdának.

De igazi miivész egyénisége szebbnél-szcbb dal 
költeményeiben kristályosodik ki. Ezek a gyönyörű 
magyar dalok melódiáktól zsongó müvészlelkének 
igaz krislálycseppjei. Mint mélyérzésü verselő, leg
több szerzeményének szövegét is maga irta.

Jelenleg Kedves Imre egy nagyszabású mun 
kán fáradozik Ölvén, meg eddig ismeretlen ma
gyar dalát foglalja egy gyűjteménybe, amely a 
zenekr likasok egybehangzó véleménye szerint 
szenzációs lesz. A gyűjtemény dalai n zenei ér
zelemvilág minden skáláját felölelik. A dalok 
úgy vannak csoportosítva, hogy egy-egy duleso 
pori egy teljes és tökéletes hangverseny prog 
rámol alkoi De a csoport minden egyes dala 
önálló egység, amely, mini magánszám is nagy 
hatást vált ki.

A new haveni rád ó állomásról leadott állandó 
jellegű magyar óra páratlan sikere is nigyrész 
ben Kedves Imre és kitűnő rádió zenekarának 
érdeme.

KISS MIHÁLY,
606 Pine Street. Brldgeport. Conn.

Született: 1876 nov. 15-én. Alsó-Gagy, Abauj ni-

Mlnt. saját műhellyel rendel 
kezű kovácsmester hagyta el az 
óhazát 1903-ban.

Minden mozgalomban olt 
van és jelenleg is tagja a Rá
kóczi, Szent László, és Szent 
János Egyleteknek és a Szent 
Háromság Gör. Katii. Egyház 
kebelébe tartozik. A múltban, 
akár a jelenben számos egyleti 
tisztséget viselt, igy a Szent 

János Egyletnél számvizsgáló, a Rákóczi Egyletnek 
volt alelnöke. később számvizsgálója és jelenleg a 
13-as bizottság tagja.

Első hitvesével, aki leánynevén Petkovics Mar
git és a Borsod megyei Sajókazáról való, a 9-ik 
hoavédgyalogezredben való katonáskodás illán es
küdött meg odahaza. lOUO-ban. A házaspárnak 15 
gyermeke született, akik közül 10 életben van, de 
a gyermekek anyját 1937 julius 14-én ragadta el 
a halál, gyászba borítva a családot. A gyermekek: 
Mihály, a Body Shop tulajdonosa, István. János. 
József. László, András és a leányok: Erzsiké. 
Chester Zembato. helybeli villanyszerelő felesége. 
Anna. Szaniszló Ferencné. Stamford. Conn. i lakos. 

Piroska, férj. Csoszor Gáborné, Bridgeport-i lakos 
és Margit, a legkisebbik gyermek még iskolába jár. 

Február 24-én nősült másodszor. Neje a kassai 
származású Jaknbik Anna, akivel megértő házas- 
éle-letéiy

KUNDRÁTH ISTVÁN, ^'3 
a Rákóczi Segély Egylet pénztárnoka, 

borbély mester és Ingatlanforgalmi iroda 
tulajdonos

3-ls Pine Street. Bridgeporl. Conn. 
Szül.: 1879 jan. 8-án. Felsötelekesen, Borsod m.

Jóformái) még 14 éves se volt, 
amikor Amerikába került, de 
mindig uzonosilolta magát az 
amerikai magyarsággal, amely
nek közkedvelt, és népszerű 
ingja a sokoldalú és derűs 
Kundráth István, aki 1897-től 
kezdve Bridgeportban él és 
egyaránt ismernek, mint bor
bélymestert ingatlanforgalmi 
iroda tulajdonosi és a Rákóczi

Segély Egylet pénztárosát.
Fiatal volt, hamar megismerte Amerikái és az 

amerikai életei, tehát kitartón a magaválaszl ol l a 
mesterségénél, a borbél.vságnál. amelyhez, mint 
közbizalmat élvező ember, hozzávette az ingatlan
forgalmi irodái is és mind ti kettő olyan jómene- 
telünek bizonyult, hogy már 32 évvel ezelőtt 318 
Pine Street alatt üzleti és lakóházat épített fel, ide 
hozta ki az Abauj megyei Kényből fiatal feleségét. 
Sariszky Máriái, aki n tanító lánya, miután uosü- 
lés céljából az óhazába utazott. Házasságukból egy 
fiuk született. Mihály, aki képesitell villanymérnök 
és jelenleg általános biztosítási irodája van.

Kundráth István a Rákóczi Egylet 32 éves 
tagja. 31 éve tisztviselője és 20 éve pénztárnoka. 
Azonkívül a Társadalmi Bizottság és a Magyar 
Köztársasági Párt pénztárnoka is volt és tartozott 
az American Soeialisl Purtyhoz. Fiatalabb éveiben 
nagy sikerei voltak, mint műkedvelőnek.

KUCSERA JÁNOS ÉS NEJE.
119 Hancock A venne. Brldgeport. Conn. 

Szüli teli: 1885 május 1-én. Csesznek. Veszprém ni.

36 éves amerlkás 
lesz maholnap Kucsma 
János és úgy önmaga, 
mint élettársa, a sza
bói esni egyel Nyírt asból 
származé) Gyüre Borbá
la. két nemes cél meg 
valósításán törekedett. 
Az egyik: becsületes 
munkával egy polgári 
jólét megteremtése, a 
másik: az árva gyere
kek felsegitése.

Mozgalmas élete 
volt New Yorki partra
szállásától kezdve, mely 
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1903 nov. 18-án történt. Hamarosan Hastings-on-the- 
Hudsonba került, majd 1906-ban, Yonkersban meg
tartott esküvője után Passaicba költözött, ahol 
1914-ig tartózkodott. Ekkor Newton, Conn.-bán 
farmot vásárolt és ott dolgozott egész 1919-ig. 
Ezekután Bridgeportban éttermet nyitott. 1921-ben 
visszaköltözött a farmra 2 év múlva újra Bridge
portban van, itt mészárszéket, nyit, amely hama
rosan nagyforgalmu üzletté lendül, ahol sok ember 
talál kenyeret, de mégis a Kacséra házaspár dol
gozik a legtöbbet. 1932-ben és 1934-ben óhazai 
látogatást tett a házaspár, a második itt előtt túl
adtak üzletükön.

Az egyház! életbéli szereplésnél meg kell em
lítenünk azt. hogy Kacséra János a passaici róm. 
kath. egyháznak hosszú éveken át volt a kurá
tora, jelenleg pedig a Szent István egyház áldo
zatos tagja.

KATONA GYÖRGY, *5$' 
üzlettulajdonos

980 Wordin Ave., Bridgeport. Conn. 
Született: 1X84 január 15-én, Nyirbéltek, 

Szabolcs megye

Katona György küzdelmes élete a legszebb 
bizonyíték arra, hogy n magyar fajban gyöke
redző ősi erő és tehetség szorgalmas munkával 
és kitartással párosulva, mindig rendkívüli ered
ményeket hozott Amerikában.

Amerikába 191'Wben éf'kezetl. Washington, 
Pa., és Canesburg. Pa.-ben a bányában dolgo
zott. am" közös sorsa volt az akkoriban beván
dorolt magyaroknak 1920-ban. amikor Bridgeportra 
érkezett, önálló üzletet nyitott és azóta állandóan 
a maga gazdája.

A magyar egyleti életben tevékeny részt vett. 
A Verhovay Egylet 222-ik szánni fiókjának pénz
tárnoka volt és számos magyar egyletnek volt 
tagja. Most már visszavonult a közéleti szerep
léstől. de szivben-lélekben még mindig ott van, 
ha m’gyar ügyről van szó.

Még az óhazában nősült és a falujabell Talbos 

Máriát vette feleségül 1910-ben. Három gyermekük 
van György fiuk gyógyszerész. József repülő pi
lóta és a legkisebb gyermek, bájos leánykájuk, 
Mar'ska. Gyermekeik nevelésére sokat áldoztak.

z\z óhazába is ellátogatott Mariska leányával 
1929-ben, mert szive-lelke ellenállhatatlanul von
zotta a magyar röghöz.

Szülei. Katona Mihály és édesanyja, néhai 
Molnár Terézia, már régen az anyaföldben pihen
nek. de emléküket kegyeletes szeretettel őrzi.

Katonai éveit a 15-ös huszároknál szolgálta 
le. amire érthetöleg még mindig szívesen gondol 
vissza a ma is katonás megjelenésű Katona György.

ID KÖTELES ISTVÁN. § £

az Amerikai Magyar Református Egyesület 
vezértestületének tagja, a State Streeti 

Ref. Egyház tb. gondnoka
72 Waklorf Ave., Bridgeport. Conn.
Született: Göncz. Abauj-Torna megye '

Egyetlen gyermeke lévén szüleinek, tanulni 
küldték. A Szepes megyei Iglón 3 évig járt kö
zépiskolába. de közben édesapja kivándorolt és 
a fiatal gyerek utána vágyott. Kijött édesapjá
hoz a Pennsylvania állambeli Phoenixvllle-be, ma
gára hagyva édesanyját, mert h'szen az volt 
a számítása, hogy rövid idő múlva vissza
megy. 1886 június havában érkezett Amerikába, 
de iskola helyett üzletben kezdett dolgozni. Majd 
később saját üzletét vezette közel egy negyed
századon ál, Phoenixville-en és Bridgeporton.

Id Köteles István törzsökös tagja magyar 
közéletünknek. Már 1889-ben alapitója és tisztvi
selője volt a phoenixvillei Első Magyar Beteg- 
s.gélyző Egyletnek, amely ma <s működik. 1896-ban 
megalakította a Református Egyesület 27-ik osz
tályát. amelynek ügykezelője volt. 1900-ban a 
Ref. Egyház megalakításánál működött közre és 
segített felépíteni egy gyönyörű templomot.

Bridgeporton 12 évig segédtitkára volt a Rá
kóczi Egylet központi hivatalának és 1910 óta 
vczért.estiileti tagja az Amerikai Magyar Refor
mátus Egyesületnek. melynek előbb alelnöke. 
kilenc éven keresztül elnöke és éveken keresztül 
számvzsgáló tisztviselője volt. Ugyancsak évek 
óta elnöke a Bridgeport! Egyesület első számú 
osztályának is.

Egyházi téren 1902 óta rendes tagja a Pitié 
Streeti Református Egyháznak, ahol minden tisz
teletbeli állást betöltött. 6 éven át volt főgond- 
nők. jelenleg tiszteletbeli gondnok.

1938 nyarán az a kitüntetés érte. hogy egyik 
vezetője volt az Amerikai Református Egyesület 
által hazaküldött delegációnak és 52 év után vi
szontlátta szülőföldjét.

Id. Köteles István nős, családos ember. Fele
ségével. a gönczi származású Papp Erzsébettel 
Bridgeporton kelt egybe és boldog házaséletüket 
István. Ernő, Irén: férj. Link Jánosné és Ida 
nevű gyermekekkel áldotta meg az ég.
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KRÓZSER FERENC, 
étterem és mulatóhely tulajdonos

161 Columbia A ve., Bridgeport, Conn. 
Szül.: 1890 szept. 26-án. Zsujta, Abauj megyében.

Arcára van írva a vendégszeretet. 32 éve van 
Amerikában. Tiz centes órabéren kezdte a bridge
porti Malleable írón Worksnál. Ollógyárban vili 
a legközelebbi munkája és keresztülment a zöld
kor élményein. Beutazta fél Amerikát, barátai 
vannak Detroitiam, Clevelandban, Canadában. Leg
utoljára S! éve volt otthon hogy még most is élő 
inat róna-korit édesanyját özv. Krózsef Jakabnál 
szül. Kocsis Borbálát meglássa. Egy hét hijján 25 
éve nem látta az édesanya fiát; de az anyai 
szivet megváltoztatni nem lehet Felcsukló zo
kogása bizonyította, hogy megismerte fiát.

Huszonhárom éve önálló üzletember Krózser 
Ferenc. Legújabb üzlete 1934 május S-ika óla áll 
fenn.

Első házasságából származott gyermekei: !■'.• 
fene és István. János és Veronika második hú 
za ssá gá I >ó 1 szá r m aztak.

Egyleti téren Krózsef Ferenc a Szent László 
és Rákóczi Egylet tagja. Egyházi téren a Szén' 
István Egyházhoz tartozik melynek korábbiul 1" 
évig kurátora is volt.

KOVÁCS PÁL, 
a Park City Pattéin Works társtulajdonosa

593 Gregory St... Bridgeport, Conn.
Születeti: IS’mi október 24-én. Kánó. Götnör megye

Már megjelenése is elárulja a, sikeres embert. 
Kellemes, csiszolt modorú, igazi self-made mán, 
kinek nem nyúltak a hóna alá segítő karok, 
de amit elért, saját erejének, kitartásának, tu
dásának köszönheti.

Pedig nála is nehéz volt a kezdet, de élete 
során sohasem csüggedett el. Vitte a tudat, hogy 
többre van hivatva, mint ami és így sikerült 

biztos megélhetést, szép polgári jólétet és pol
gártársai megbecsülését kivívnia magának.

1907-ben érkezik mostohaapjához, Bridgeportra. 
Acélgyári, nehéz munka vár a 17 éves beván
dorlóra. Foundry munka következik utána, de 
lázadozott egész lénye az ellen, hogy másnak 
dolgozzon. Próbálkozni kell! Ez volt jelszava és 
oz az amerikai elgondolás lett irányadó életelve. 
1926-bun előbb 4-en. majd egyik angol társa ki
válása folytán harmadmagával megalapította a 
Park City Pattern Works gyárüzemet, amelynek 
ma is hárman a tulajdonosai. Szakember lett, 
elismert, tekintély- munkájában. A gyár, melyben 
Kovács Pál az egyik partner, 25—35 munkást 
alkalmaz és a rajzolástól kezdve a befejezésig 
úgyszólván minden mintázó munkát elvállalnak. 
Rendeléseket kapnak messze vidékről, mert vál
lalatuk szinte egyedülálló. Diadalmasan dacolt a 
gyár a depressziós időkkel és most is évröl-évre 
fejlőd'k Valahogy a gyár visszatükrözi Kovács 
Pál egyéniségét, akaraterejét és szaktudását.

1912 augusztus Hl én nősült. Nejét, a Szabolcs 
megyei származású Bodnár Juliannát két évvel 
ezelőtt a Sors kegyetlensége elszállította övéi 
közül. Édesanyjuk elment a Kovács gyerekeknek, 
de apjuk szereteti' próbál mindent kárpótolni az 
árváknak Ferenc és Erzsiké még iskolába jár
nak. Pál édesapjának segít a gyárban. Béla és 
Margtka irodai állásban vannak.

Nagymérvű vállalata vezetése mellett a ma
gyar ügyekkel érrhetöleg nem tud annyit fog
lalkozni, mint szeretne. Tagja a Rákóczi Egylet
nek és a magyarság tudja Bridgeporton. hogy ha 
érdemes és szép magyar vonatkozású ügyről van 
szó. Kovács Pál érdeklődésére lehet számítani.

Élete és megérdemelt sikere ebben összpon
tosítható: a szaktudás a kezében volt, a cél előt
te lebegett. Céljától soha el nem téri és igy 
sikere elinaradliat.'itlin volt.

ügy ö mim családja, osztatlan szeretetnek 
örvendenek Bridgeport magyar társadalmában
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LESKÓ JÁNOS, 
temetkezési vállalkozó

Született 1889 nov. 26-án. Hejcze, Abauj megye

Connecticut állam 
egyetlen magyar temet
kezési vállalkozója. — 
Leskó János, aki apjá
val együtt építette fel 
a vállalatot és most 
az ö fia is. ifi. Leskó 
János vele együtt mű
ködik. Ez az egyedüli 
hasonló magyar válla
lat Amerikában, nmely 
három generáción át 
egy család vezetése 
alatt áll.

Foglalkozására néz
ve balzsamozó Leskó 

János, valamint a fia is. aki 1937-ben tette le 
a vizsgát Connecticut és New York államokban.

Leskó János 1909 óta van az üzletben, amit 
együtt kezdett az édesapjával annak idején, 
miután apja, néhai Leskó János Pocahontas, Vir
giniából miit ifjú ember visszatért Magyaror
szágra. ahol a mostani idsb. Leskó János szü
letett. de alig fél éves korában már hozta is 
vissza az édesapja és öt év múlva Bridgeportru 
kerültek. Itt végezte az iskoláit is és később 
a Barnes Embaltning Schoolban szerezte meg a 
diplomáját.

Mrs. Leskó édesanyja, szül. Karafa Borbála, 
ak! Csecsén született, ma is él Bridgeporton.

Felesége, született Sánta Anna, akivel Bridge
porton esküdött meg és aki leánya a néhai Sántha 
Istvánnak. Győrkén. Abauj megyében született.

Mrs. Leskó első elnöke volt a Szent István 
Iskola Mothers Clubnak.

A Leskó házaspárnak négy gyermeke van. 
János, a legidősebb, akiről már fentebb szóltunk. 
Kelen, aki graduált ápolónő, Imre, és Mariska, 
akik High Schoolba járnak.

POOR ISTVÁN. | 
fűszer üzlet tulajdonos, a Kálvin János 

Egylet elnöke
97 Orland Street. Bridgeport. Conn. 

Szül.: 1882 jttnius 16-án, Cjfehértón, Szabolcs ni.

Poor Istvánnak, saját házá
ban van népszerű füszerüzlete 
1920 óta. állandóan ezen a he
lyen.

1906-ban jött ki Amerikába 
Poor István és Bridgeporton te
lepedett le, ahol azóta állan
dóan tartózkodik.

Közismert egyleti és egy
házi ember, aki mindig kivette 
a részét a közügyekből, az egy

ház iránti kötelezettségéből. A State Streeti Refor
mátus Egyház tagja, de tagja és elnöke a Kálvin 

János Egyletnek és a Rákóczi Egyletnek is tagja. 
Minden magyar mozgalomban élénk részt vett 
Bridgeporton és lelkes munkája, valamint közis
mert önzetlensége és jóindulata számos barátot 
szerzett neki a magyarság körében egész Con
necticut államban.

Poor István a State Streeti Ref. Egyháznak 
volt gondnoka, a Rákóczi Egyletnek központi pénz
ügyi bizottsági tagja. tTrusteei volt.

Mielőtt Amerikába jött volna. Poor István ki
szolgálta a katona éveit Szatmár Németiben.

1909-ben  nősült Bridgeporton. feleségül véve 
Szabó Etelkát, aki Mátészalkáról, Szatmár megye, 
került Amerikába. Mrs. Poor tagja a Kálvin és 
a Rákóczi Egyleteknek, volt elnöke és jelenleg 
pénztárnoka a W.O.W. magyar női osztályának.

A Poor házaspárnak három gyermeke van: 
István, aki egy butcher üzletben manager, József, 
aki szintén a mészáros! iparban dolgozik és Etelka, 
hivatalnoknö.

MÁNDY SÁMUEL, 
hentesüzlet-tulajdonos 

425 Hancock Ave.. Bridgeport. Conn. 
Szül.: 1S97 február 3-án. Mátészalka. Szatmár m.

Rátermettség, hozzá
értés, szorgalom — ez 
a három szó tahin leg
jobban kifejezi a lé
nyét. ez magyarázza 
meg sikerét. Magyar 
föld ringatta bölcső
jét. de gondolkozásá
ban amerikaivá lett. 
Ezt- igazolja üzleti si 
kere.

Pedig, mint sok más. 
lent kezdte ő is. Hisz 
fiatal gyerkőcz volt, 
miko” kiérkezett. 1912- 
őt irtak akkor, midőn 

hetedmagával kiérkezett és megpillantotta a Sza
badság szobrát Mándy Sámuel. Együtt jött a csa
láddal. Úgy az ő. mint édesapja, néhai Mándy 
Sámuel előrelátása volt, hogy a lő éves gyermek, 
fiatal kora dacára, kitanult mesterséggel érkezett 
az újvilágba. Husiparos volt. A hentesmester- 
ségnek kevés olyan szakembere van széles Ame
rikában. mint a bridgeporti Mándy Sámuel. Más 
városok üzletemberei felkeresik, messziről, ren
delésüket leadni. Ennél jobb ajánlólevél nem 
kell...

Jó tanítómestere volt. Édesapjánál tanulta mes
terségét. kinek Mátészalkán volt hentes üzlete. 
Talán ötöle örökölte, talán vele született sok más 
jótulajdonsága. Ragyogó tisztaságú vállalatában. 
— melyben csak magyarokat alkalmaz — figyelem 
és udvariasság a jelszó. Valahogy meglátszik: itt 
szívesen adják egymásnak a kilincset a vevők. Egy 
barátságos szó. egy őszinte "Adjon Isten!" és a 
vevők megismerik, meglátják, megérzik benne a 
becsületes üzletembert.

Önállóság volt a vágya gyermekkorától. Tizen
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hét' éves korában inár a Swiít and Co. husgyárá- 
ban találjuk. Itt tökéletesíti szaktudását, eltanulja 
a nyelvet. Még egész fiatalember, mikor New 
Brunswick. N. J.-ben üzletet nyit. A város szivé
ben, a legszebb helyen, a French Street-en volt egy 
gyönyörű üzlete. Nagy koncepciójú üzletember, 
a lehetőségeket azonnal meglátja. Munkabírása, 
hozzáértése párosulva van vas szorgalmával.

Édesapja, ki 2 évvel korábban hunyt el New 
Brunswick magyarságának egyik köztiszteletben 
álló tagja volt. A Johnson and Johnson kötszer
gyár megbecsült alkalmazottá volt és a new 
brunswicki Református Egyházban vezető szerepel 
töltött be. Házánál megfordult gróf Károlyi Mi
hály és Balthazár Dezső püspök is. Mándy Sá
muel édesanyja, szül. Kovács Juliánná, valamint 
2 fiú és 2 asszonynővérc élnek New Brunswickban.

ISI9-ben nősült. Neje, a Vitka, Szalmái* vár
megyei születésű Koncz Jolán. Megértő hitvese, ki
vel boldog egyetértésben él.

í’zletét 1933 óta vezeti jelenlegi helyén. Vál
lalatában 0—7-en dolgoznak; alkalmazottai tiszte
lik benne a fönököt. szeretik benne az embert. 
Példaadó szorgalommal dolgozta fel szép üzletét.

Olyan általános jellegű magyar megmozdulás, 
mely akár jótékony, akár társadalmi célok felé irá
nyult, nem volt New Brttnswíck-en és Bridgepor
ton, hol az ő szivére ne számíthattak volna. Szive 
erszénye mindég nyitva állott szép magyar moz
galmak segítésére, jóllehet elfoglaltsága miatt 
tisztséget nem vállalhat. Tagja a Rákóczi Egylet
nek és a Református Egyháznak.

Ahol megfordultak, csak barátaik vannak a 
Mándy házaspárnak. Megismerte és megszerette 
őket Bridgeport magyarsága is és a tisztelet és be
csület. melyben részük van. megérdemelt.

PÁLINKÁS JÁNOS,
1373 King's Highway, Falrfield, Conn.

Szül.: 1S7S március 1-én. (lőne, .Abaujtorna ni.

Életéről való beszámoló ismét szép bizonyítéka 
annak, hogy a magyar életrevaló, boldogul akárhol 
a föld hátán. Abaujból került ki ő Is, onnan, 
ahonnan a legtöbb amerikai magyar.

1902-t írtak, mikor kiérkezett azóta elhunyt 
bátyjához. Egyeneseit Bridgeportra Jön. itt is te
lepszik meg. Kitanult szücsiparosként érkezik meg 
a szabadság országába.

De Itt Amerikában, más az élet mint odahaza. 
A saját, kitanult, iparában nem tudván azonnal el
helyezkedni. acélgyárba kerül, mint megannyi ezer 
más magyar. Roll Mill következik utána, majd 
egy nagy Electric Co.-nak dolgozik. Mindenütt be
csülettel állja helyét. Négy évvel megérkezése 
után a fiatal Pálinkás János, önállóság után vá
gyik. Mészárszéket nyit. De élete, munkája 
változatos lesz ezután is. “Bortender" lesz a 
“butcher”-ból. Nem csatangol sehová, érzi, látja, 
hogy a lehetőségei Bridgeport-ban is meg vannak.

Ismét üzletet nyit. Ezúttal szalonüzletet, me
lyet szépen felvirágoztat. Utána társba megy egy 
szódavizgyárba. melyet segít naggyá tenni. Kissé 

megrongált egészsége miatt Jelenleg a munkától 
visszavonulva, meleg családi körben, Ízlésesen épí
tett és szépen lierendezett saját házában, szere
tettel között él. Nagyapa lett közben, de lelke 
friss maradt, és akik Pálinkás Jánost ismerik és 
szeretik, tudják, hogy szive megdobban minden 
szép magyar ügy hallatára.

1904-ben nősül, két évvel kijövetele után. Szép, 
megértő házasélete volt a főrugója anyagi sikerei
nek. és annak, hogy most, munkától visszatérve 
élvezheti a polgári jólétet. Páratlanul odaadó, 
hűséges hitvese a Zsigáid, Pozsony megyei szár
mazású Erdélyi Mária; régi nemesi család sarja, 
kinek szülei Erdélyi Zsigmond és neje Nemes
nyéki Takáts Mária már rég elhunytak.

Egyleti, egyházi tekintetben is élénk szerepet 
visz Pálinkás János. Tagja a Rákóczi Egyletnek, 
a Szent László Egyletnek, a Református Egyesü
letnek. a Woodman of the World magyar osz
tályának.

Két szép leányt nevelt fel Pálinkás János és 
neje. Mariska és Anna — mindkettő megtestesí
tője a szüleit tisztelő gyermekeknek. Mariska férj- 
hezmenetele előtt városi tanítónő volt. Most Tar- 
nóczy Ferenc felesége. Férje a Szent István temp
lom orgonistája és Mariska is gyermekkora óta 
énekel, zongorázik és hangja, játéka sok gyönyörű
séget szerzett mái a Bridgeport és környékbeli ma
gyarságnak. Evelyn leánykájuk, — immár a har
madik generáció - igaz magyar szellemben lesz 
felnevelve. — Annuska, aki ma is megbecsült 
hivatnlnoknöje a McKesson-Robblns orvossággyár
nak, Paulovits (íéza üzletember hitvese. Egy kis 
gyermekük van. A család anyai ágát illető tör
ténethez még hozzá tartozik, hogy Mrs. Pálinkás 
egyik közeli családtagja valamikor Kínában hit
térítő volt és egy másik hozzátartozója a uagy- 
tudásu Dr. Erdélyi László szegedi tanár.

Lelkében egyszerű, szerény ember maradt Pálin
kás János. Jót tenni, példaadó életet élni, — ez volt 
a Pálinkás házaspár jelszava. A pénz, sohasem 
vakította el őket. Gyermekeiknek és unokáiknak 
magyar szellemben és vallásos szellemben való fel
nevelése volt életük célja. Ennél szebb örökséget 
pedig nem adhatnának utódaiknak.
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RINKÓ JÓZSEF, 
építőmester, a Szt. László Egylet bizalmi 

férfia
977 Wordin Avenue, Bridgeport. Conn. 

Született: 1875 március 15-én. Felsö-Méra Abauj ni.

Bridgeport váró s 
egyik legismertebb és 
legrégibb magyar építő 
mestere, aki munkál
kodik akár jók a vi
szonyok. akár nem.

Mint fiatal házasem
ber. 26 éves korában 
jött ki az óhazából. Ér
deklődését az építkezé
sek kötötték le. mert 
hitt abban, hogy Brid
geport meg fog növe
kedni.

A magyarság társa
dalmi mozgalmaiban 

fontos szerepet játszik Tagja a Rákóczi Egylet
nek. a Szent László Egylet jelenlegi trusteeje és 
mint buzgó katholikus a Szent István Egyház ke
belébe tartozik.

Hitvesével, a leánykorában már 4 évet Ame
rikában töltött Schubert Máriával, aki a megyéje- 
beli Felső Szendböl származik, az óhazában es
küdtek meg. miután Rinkó József három évig vi
selte a kassai 9-es honvéd gyalogezrednél a király 
kabátját. Az esküvőt követő esztendőben kijöttek 
Amerikába, de már 1903-ban és 1907-ben is meg
fordultak az óhazában látogatóban.

Rinkó Józsefné, közismert tagja a Woodmen 
of the World magyar osztályának és minden jósá
gos magyar mozgalomban ott van. A házaspár 
három gyermek áldását bírja. József fiuk, aki még 
az óhazában született, az apja mellett dolgozik, a 
két fiatalabb pedig már amerikai születésű, igy 
Lil'ian. aki édesanyjával 1930-ban látogatóban volt 
odahaza, hairdresser. mig Ernő fivére apja üzleté
ben munkálkodik.

RITZ AMBRUS
171 Andover Street. Bridgeport, Conn. 

Szül. 1S92 márc. 21. Szamosdob. Szatmár megye.

1910-ik  évben jött Amerikába Bridgeporton lakó 
nővéréhez. Vasöntö lett. A zongora-gyárban talált 
alkalmazást. Jelenleg a város legelső vegytisztító 
gyárában dolgozik.

1922-ben nősült Bridgeporton és a Németszent
király, Veszprém megyei származású Link Maris
kát. néhai Link János és a most is élő Kiss Mária 
leányát vette feleségül.

Ritz Ambrus a legtehetségesebb színjátszók közé 
tartozik. A magyar rádió programinak egyik leg
népszerűbb énekese, akinek különösen vidám kúp 
léit szeretik.

Két gyönyörű gyermeke: Albert és Eleonóra, 
a tánc terén egész szokatlan sikereket ért el. Fiatal 

koruk dacára kiforrott tehetséggel járják a legnehe
zebb táncokat is.

A Rákóczink jubileumi ünnepségeinek egyik 
fénypontja volt a Ritz-gyermekek szereplése, akik a 
világhíres magyar toborzót táncolták.

Képünkön be is mutatjuk a népszerű testvér
párt.

SCHWARTZ HARRY, 
ügyvéd, városi ügyész

955 Main Street. Bridgeport, Conn.
Szül.: 1900 január 4-én New Yorkban.

Harry Schwartz egyike a fiatal magyar ügy
véd generáció ismert és agilis tagjainak, akit 
Bridgeporton a polgármester háromszor egymás 
után nevezett ki városi ügyésznek. Először 1934 
január 1-én. majd 1936-ban és újra 1938-ban ne
vezte ki a polgármester ezt a tehetséges fiatal 
ügyvédet.

Schwartz Harry a new yorki és a Pennsyl
vaniai Egyetemen végezte tanulmányait és az ok
levelet a New York Universityn nyerte el.

Schwartz ügyvéd ügyésze az országos jellegű 
Bridgeporti Szövetségnek, amelynek egész ifjú 
kora óta tagja.

Mr. Schwartz tagja volt az Officers Training 
Corps-nak a háború alatt és egyike a legtiszteltebb 
embereknek a városban.

Nagy elfoglaltsága miatt nem vehet részt a 
magyar mozgalmakban, de mindenki tudja, hogy 
ott van minden magyar megmozdulásnál és a 
segítő kezét mindig ott látják a magyarok.

Édes apja és édes anyja Bridgeporton élnek.
Felesége, szül. Altha Gray. leánya Edward W. 

Graynek. volt New Jersey-i kongresszusi képviselő
nek. Gyermekeik nincsenek.
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SEBESTYÉN LAJOS, 
füszerkereskedő és mészáros

633 Pine Street, Bridgeport, Conn. 
Szül.: 1889 aug. 19-én, Varsány, Veszprém megye.

Veszprém megyei Var
sányitól hosszú az ut 
Bridgeportig, de Sebes
tyén Lajos 19 éves ko
rában már megtette az 
utat, hogy egy szorgal
mas. munkás élet alap
jait idejében lerakhas
sa az rjvilágban. Egye
nesen B r i d g e port ra 
ment, ott megtelepe
dett. dolgozott, csalá
dot alapított és ma 
már a "magyar so
ron”. a 1‘nie Sjveeteii 
jóinenetelü üzlete és 

saját háza van.
Sebestyén Lajos első amerikás éveit gyári 

munkával töltötte és ott dolgozott, ahol tíz izzadt
ságtól verejtékező munkások vasúti lokomotivokat 
építettek. Vagy II évig kereste gyári munkával 
a kenyerét és egy évvel később, hogy feleségül 
vette a Szatmár megyei Feli érgyarmatról szár
mazó* Kovács Zsófiát, 1920-ban gondolt egy meré
szet és üzletet alapított. 16 éve szolgálja ki a 
vevőit.

Társadalmi mozgalmakban élénk tevékeny
séget vállalt és a State Street-I Református Temp
lom és a Kálvin János Belegsegélyzö Egylet tagja. 
Egyetlen gyermekük Lajos, aki 1929-ben édes
anyjával látogatóban volt odahaza. A fiatal Se
bestyén Lajos vegyészetet hallgat az egyetemen és 
a State Street! cserkészcsapat tagja, mely csapatot 
a Sebestyén-házaspár egy Budapestről hozatott ma
gyar zászlóval ajándékozott meg. Mrs. Sebestyén 
pedig a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet népszerű 
tagja és egyizben elnöknöje.

SEBESTYÉN GYULA, 
üzlettulajdonos

320 Iranistan A ve.. Bridgeport. Conn.
Szili.: 188-1 nov. 27-én, Varsány, Veszprém megye.

Megjelenése, jó modora, szívessége elárulja, 
hogy közkedvelt ember és ugyanakkor sejteti az 
emberrel, hogy mi a titka sikerének. Melegszívű 

magyar, aki jó ott is, ahol közömbösnek kellene 
lennie.

1905 december 3-án pillantja meg az Ígéret 
földjét. Egyenesen Bridgeportra jön, nővéréhez. 
Szaktudás, nyelvtudás hiányában a gyár vonzza 
magához. Szorgalommal, becsülettel dolgozik. 
Pénzt takarít meg és 7 évvel megérkezése után 
szalonüzletet nyit; majd 1919-ben jelenlegi üzlet
helyiségében saját házában füszerüzletbe kezd és 
azt ma is folytatja. Szép családi háza van 585 
Pine Street alatt.

Tagja a Rákóczi Egyletnek, a Szent László 
Egyletnek, n Woodman of the World magyar osz
tályának; egyházi téren a Szent István Egyház 
hitbuzgó tagja, családjával együtt.

Első neje, szül. Kohnl Ilona, ki Perbenyik, 
Zemplén megyéből kerüli ki, 1916-ban elhunyt. 
Gyula, Mariska és .iolánka maradtak árván. Má
sodszori házasságából, az Agád. Zemplén megyei 
származása Ritzu Ilonával kötött frigyből Ernő 
fiuk származott. A gyerekek mind szépen beszél
nek magyarul. A. Sebestyén család minden magyar 
akcióban teljes számmal vesz részt, azokra kész
séggel áldoz és jótékonysága révén közbeesülést 
és köztiszteletet szerzett Bridgeporton a névnek, 
amely a legszélesebb körökben ismeretes, mint a 
magyar l'sztesség képviselője.

SEBESTYÉN ISTVÁN, 
üzlettulajdonos

240 Newfield Ave., Bridgeport, Conn.
Szül.: 1906 március 17-én. Veszprémvarsány, 

Veszprém megyében.

A háború után érke
zett magyarok egyik 
értékes tagja. Min
denki kedveli, üzleté
ben udvarias. előzé
keny és "Steve"-nek, 
ahogy vevői hívják, 
mindenkihez van egy 
mosolya, egy kedves 
szava.

1923 szeptember 20- 
án érkezik ki. Három 
évig dolgozik az Acme 
Stear Co.-nál; majd 
lakatgyárba keresi ke
nyerét. Később bátyja

üzletében tanulja meg üzletágát és 1932 óta a 
maga ura. Virágzó üzlete van, mely állandóan 
fejlődik.

Tagja a Rákóczi Egyletnek; egyházi téren a 
Szent István Róni. Katii. Egyházhoz tartozik.

1927 november 26-án nősül. Neje a bridge- 
porti születésű szülei révén Abaujból ideszárma
zott — Bartók Anna. Boldog házasságából két 
szép fia származott: a 8 éves Imre és a 4 éves 
István.

Ha elfoglaltsága miatt nem is vehet részt a 
magyar ügyekben, azok iránt állandóan érdek
lődik.
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SZTANAY ERZSÉBET, 
üzlettulajdonosnő

107 Columbia Street, Bridgeport, Conn. 
Szül.: 1882 fel). 6-án, Felső-Czécze, Abauj Torna in.

A maga nemében 
páratlan Sztanay Erzsé
bet életrujz.a. amely 
egy magányos nő küz
delmes pályafutásától 
és kitartó munkával 
kiérdemelt gyönyörű 
eredményekről számol 
be. Csaknem négy 
é v t ized szakadat lan 
munkája és a munka 
maradandó emlékei a 
papírra vetett bet öné' 
is ékesebben bizonyít 
ják egyéni kivállósá 
gát és a küzdelme* 

amerikai életre való rátermettségét.

1899 év január havában érkezett Amerikába 
és hat hónapig New York városában volt alkal
mazásban. Onnan Derby, Conn.-ha költözött, almi 
mint raktáritok és könyvelőm) működött munka
adóinak legnagyobb megelégedésére.

1911-ben  Bridgeportra költözött és 11 évig meg
szakítás nélkül a Warner Bros Co. Inc. üzemében 
dolgozott. Az 1922-ik esztendő nagy fordulópontot 
jelent életében. Megtakarított tőkéjéből önálló üz
letet nyitott Columbia Street 107 szám alatt, amely 
szakszerű vezetése alatt évről évre fejlődött, el- 
annyira, hogy 1937 évben üzletét teljesen átépitette 
és a legmodernebb felszereléssel és gazdag árurak
tárral most már igazán abban a helyzetben van. 
hogy a legkényesebb igényű vevőket is kielégítheti.

Virágzó üzlete, házat és a legutolsó modelü 
Cadillac autója üzleti téren való kiválóságáról ta
núskodnak. de a legmaradandóbb emléket mégis — 
a közügyek terén és egyháza szolgálatában kifejtett 
buzgó munkájával és páratlanul bőkezű áldozatkész
ségével állította magának.

Derby-ben való tartózkodása idején a Rákóczi 
Egylet 10-ik számú fiókjának megalakításában te
vékeny részt vett, mint alapitó tag és zászlóanya 
később pedig a titkári teendőket látta el ritka hoz
záértéssel és buzgalommal.

Bridgeporti szereplése főleg a Pille Slreet-1 Első 
Magyar Református Egyház érdekében kifejteti 
munkálkodásban merül ki, ámbár az egyházi ügyek
en kívül is minden magyar ügynek lelkes párt
fogója szokott lenni. Úgy az egyház, mint az egy
ház kebelében működő egyletek is sokat köszönhet
nek Sztanay Erzsébetnek buzgó munkálkodásáért és 
sokakat megszégyenítő. páratlanul bőkezű áldozat
készségéért.

Bridgeporton, Columbia Court 17 szám alatt, 
saját házában lakik.

TÓTH ISTVÁN,
a Szent István R. K. Egyház trusteeja, 

a Strafford Republican Club titkára 
gazolin állomás és fűtőolaj üzlettulajdonos

1671 Fairfield Ave.. Bridgeport, Conn.

Tóth István 1910 július 14-én az Abauj megyei 
Vizsolyban. Tóth Géza, 1915 ápr. 18-án, Bridge- 

porlon született.

“Helyet az ifjúságnak! ’ szál
lóigévé lett immár kél világ
részben, de a nemes jelszó 
megvalósítása nem mindenki
nek sikerült úgy. mint a 
bridgeporti két Tóth fivérnek, 
akik közül az "öregebb", Ist
ván is mindössze 28 éves.

Öreg tunerikás Tóth Pál és 
felesége. Tóth Anna, akik ma 
Stral fordon. saját házukban 

élve, büszkélkednek a két fiuk sikerén Megadták
a gyermekeknek a szükséges iskoláztatást, Géza
kereskedelmi kurzust végzett el a Hlgh Schoolban. 
míg István a High Sehool elvégzése után a Gene
ral Electric "Tool Designing" kurzusát is kijárta, 
amely mérnöki elő-képesitést nyújt. 1934-ben a 
két fivér aztán megalapította a Tóth Brothers 
Beating Oil and Gasoline Dealer üzletet és az idő 
igazolta a két fivér hitét és munkakedvét, mert 
ma már a Fairfield Avenuei üzlet 5 alkalmazottal 
dolgozik és ezret is meghaladja azon állandó ve
vők száma, akiknek rendszeresen szállítanak fűtő 
olajat.

A két Tóth-fivér részt vesz úgy a bridge
porti magyarság, mint a város társadalmi- és köz
életben. Tóth István Így a Szí. István Egyház ellen
őre s tagja a Szí. László Szövetségnek, a Rákóczi 
Egyletnek és a St. Stepheii Ciliidnek. A cser
készet iránt tanúsított rendkívüli tevékenységeit 
Bridgeport város azzal jutalmazta meg, hogy el
nyerte a City Commissioner of Boy Scouts hiva
talát. Mivel pedig a bridgeporti magyar kolónia 
mind a hét cser készcsapa iá mik megalapítása az ő 
érdeme, Így amikor 1933-ban a cserkész világ- 
jainboreet Gödöllőn tartották meg, a bridgeporti 
magyarság vendégeként részt vett azon, miután 
már előzőleg az 1931-es Szent Imre évben is oda
haza Járt.

A cserkészettel nem merül ki Tóth István te
vékenysége. Tagja a National Guardsnak, ahol az 
őrmesteri rangot nyerte el. Mint közismert párt
férfit a Strafford Republican Club titkárának 
választotta meg, miután mái' előzőleg a város 
közrendészeti bizottságának is tagja volt a közel
múltban. Alkalmazottai mind magyarok!

Üzletük éjjel-nappal van nyitva és úgy a hely
beli mint a vidéki átutazó magyarok gyakran ke
resik fel őket, hogy autójukat megtöltsék.
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SZENCZY BÖZSI, 
énekmüvésznő

643 Bostwick Ave.. Bridgeport, Conn. 
Született: Nagyazar. Zemplén megyében.

Felvidéki régi neme
si családból származik 
és mint egész kis 
leányka Jött ki Ame
rikába szüleivel s az
óta Bridgeporlon él. 
Bájos, közvetlen egyé
niségével és kétívesen 
finom modorával ezer 
és ezer barátot szer
zett magának és vég
iek nűl népszerű leit, 
Bridgeporlon.

Szülei: néhai Szen- 
czy Zsignmnd és édes
anyja szül. Pánth.v

Antalié, már régebben elhaltak. Mindenki a leg
nagyobb kegyelettel gondol reá luk. 

Kitűnő hangja már gyermekkorában feltűnt és 
színjátszás! tehetségét céltudatosan kifejlesztette. 
Eleinte műkedvelő előadásokon szerepelt sikert- 
sikerre halmozva és elérkezett oda. amikor művé
szete már hivatássá váll. Ma a legkiválóbb ém- 
kés és előadó művésznők közé sorolható és a szak
értők véleménye szerint magas ívelésű művészi 
pályafutás előtt áll.

Kitünően zongorázik és régebben a Carteret. 
N. .1. Református Egyház orgonistája volt. A 
magyar rádió programotokon is kivételes siker
rel szerepelt és ezzel csak tetézte népszerűségét.

Tagja a State Strreeti Első Magyar Refor
mátus Egyháznak és tevékeny részt vesz minden 
társadalmi és kulturális magyar mozgalomban.

Egy bájos leánykája van: Janet, aki mind mi 
tekintetben hasonlít édesanyjára.

VARGA KAROLY,
i Rákóczi Segélyegylet kp. .számvizsgálója

63 Whittier Street. Bridgeport, Conn.
Szül.: 1879 febr. 11-én, Szepsi, Abauj megyében.

Varga Károly egyike n bridgeporti magyarság 
legismertebb és legbecsültebb egyleti és közéleti 
férfiúinak. aki hosszú évtizedekig fejteit ki és fejt 
ki ma is üdvös és hasznos munkálkodást, főként a 
Rákóczi Egylet soraiban, amelynek érdekében min . 
den szaluid idejét fehíldozzu és amelyre mindig szí
vesen áldoz. A Rákóczi Egylet számvizsgálója. 1907 
óta tisztviselője. 1915 óta központi tisztviselője, 
mig 4 éven át házgondnoka és 1 éven ál jegyzője 
volt a Rákó-zi Egyletnek.

Varga Károlynak 1921 óta saját műhelye van 
és mint cipész is kiváló nevet vívott ki magának 
az Ipari világban.

Amerikába 1903-ban érkezett és egy év múlva 
Bridgeporlon telepedett le. Azóta itt tartózkodik

624 Bőst wick Ave.
Született: 1882 márc. 22-é

bán. 1903-tól mindaddig.

és csak egyszer volt az óhazában látogatóban 
1906-ban. alig három évvel a megérkezése után.

1005-ben nősült Bridgeporlon, feleségül véve 
Tóth Rózát, aki Pere. Abauj megyéből jött Ame
rikába. Mrs. Varga is tagja a Rákóczi Egylet
nek és a Szent. László Egyelnek. Egy fiuk van. 
János, aki egy biztosító társaságnál dolgozik.

A Varga-család Eairfielden, 26 Kenwood ^ve
rnie alatt lakik.

VASAS JÓZSEF, 
a Rákóczi Egylet központi titkára 

Bridgeport, Conn. 
i. Hernád Vecse. Abauj in.

Az amerikai ma
gyar közélet egyik leg
ismertebb és legkivá
lóbb munkása Vasas 
József, aki 1910 óta 
majdnem minden köz
érdekű magyar ügynek 
lelkes harcosa volt és 
ma is az egyleti élet 
egyik legkmagaslóbb 
állását tölti be. 1918 
óta foglalja el ezt a 
felelöségteljes hivatalt, 
amely egyik legismer
tebb magyar emberré 
tette széles Ameriká- 

amig a Rákóczi Egylet 
központi titkára nem lett, a Szent László Hóm. 
Kath. Betegsegélyzö Egyletnél töltötte be a tit
kári állást, vagyis 15 esztendeig. Ez alatt az idő 
alatt mint gyári munkás egy vasöntödében dől 
gozott és állandóan bridgeporti lakos volt.

Mint egyszerű földmives fiatal ember jött 
Amerikába. Bridgeporlon nősült, bár neje passaici 
lakos volt, de még az óhazából ismerték egymást. 
Mrs. Vasas leányneve Nyíri Rozália volt és az 
Abauj megyei Felső Mórából való.

A Vasas há-.nspárnak hat. gyermeke van. Vn- 
lamenyien felsőbb iskolát végeztek. A Vasas gye 
rekek nevel: József, Béla. Gyula, Margit, Mariska 
és Anna. Egyik fia gyári munkás, a másik bank 
hun dolgozik: egyik lánya férjnél van. Varga 
Istvánná. Az ötödik meg ügyvédi irodában dolgo
zik. a legkisebb pedig a Public School tanulója 

A Vasas család kedves, barátságos otthonit 
Bridgeporlon a 2-17 Harborview Avenue alatt van 
Boldog. Vzóp t'saláíTi élőt jellemzi ennek u kiváló 
magyar embernek életéi

Az amerikai "self-made-man" kifejezés Illik 
legjobban reá Vasas Józsefre, aki saját vas szor
galmából képezte ki magát arra u nagy felelős
séggel járó tisztségre, amelyet tisztelettel és be
csülettel tölt be az egy’k legnagyobb amerikai 
magyar biztosító intézmény körében és amelynek 
tagsága, tehát egész magyar Amerika készséggel 
ismeri el Vasas hivatottságát.
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VARGA ISTVÁN, 
gyáros.

az “American Bottling Co.” tulajdonosa,
a Rákóczi Segély Egylet elnöke, a West 

Sídé Bank igazgatója stb.
87 Ellsworth Street, Bridgeport, Conn.

Sziil.: IS77 augusztus 18-án, Császló. Ung megye.

Amerika magyarjai között számosait vannak 
olyanok, akik évek millióval tetemes vagyonra 
tettek szert, sőt olyanok is vannak nagy számmal, 
akik dúsgazdagoknak nevezhetők. De olyanok akik 
a magyar közéletben a vezér! szerepre felemel
kedve ebben a vezetői szerepben évtizedeken út 
megmaradni tudtak és egyéniségük bélyegét az 
amerikai magyar közéletre eliöröllietetleiiül rá
nyomni tudták, — igen kevesen vannak Ezek 
közé a kivételes tehetségű magyar vezér-egyéni
ségek közé tartozik Varga István, a Hridgeporton 
székelő Rákóczi Segély Egylet elnöke, aki nem
csak ezen nagy magyar intézmény hatalmassá fej
lesztése körül, de a magyar kultúra terjesztése, a 
magyarság gazdasági és kulturális színvonalának 
felemelése, a magyarság politikai súlyának és te
kintélyének felfokozása körül és vallási téren is. 
hervadhatatlan érdemeket szerzett.

Egyike azoknak a keveseknek, akik saját 
egyéni érdekeiket mindig alá tudták rendelni a 
közérdeknek és a közügyéit szolgálatában nem 
igyekeztek maguknak anyagi előnyöket szerezni. 
Közéleti szereplése tiszta, és jellemének sírni felü- 
létén homályos foltot nem találhat senki sem. 
Közéleti szereplése nagy áldozatokat rótt reá és 
nagyban hátráltatta saját üzleti ügyeinek vitelé 
ben. De ezt az áldozatot is szívesen meghozta 
magyar vérei érdekében. Nem becsvágyó ember 
és sohasem áhítozott magas polcra és róla iga
zán elmondható, hogy nem az egyéni érvényesü
lés, vagy a hiúság, hanem egyedül és kizárólag 
honfitársainak megbecsülése és szeretete emelte a 
vezér! polcra. Azt pedig, hogy honfitársai bizal

mukkal nem méltatlan embert tiszteltek meg. sok
szorosan bebizonyította azáltal, hogy a vezéri pol
con évtizedeken át megmaradt. dacára annak, 
hogy több Ízben tett kísérletet arra, hogy a ma
gánéletbe visszavonuljon. Polgártársainak sür
gető kérelmére továbbra is helyén maradt, mint 
a jó katona, aki nem hagyja el őrhelyét.

1897-ben 18 éves korában került Amerikába és 
a zót a égés? eTetét nehéz munkában és a koz jó 
szolgálatában töltötte el. Mint fiatal ember 
megtanulta a géphimzö ipart és tizenegy évig 
ezzel kereste kenyerét. Azután többféle üzleti vál
lalkozásba fogott és szorgalma, valamint kivételes 
üzleti érzéke révén állandóan gyarapodott.

Az “American Bottling Co. Inc." céget, mely
nek ö az elnöke és részvénytöbbségének tulajdo
nosa, 1923-ban alapította. Azóta ez a vállalat 
évről-évre fejlődött és kiváló minőségű gyártmá
nyai révén nagy népszerűségre tett szert. Mo
dern felszerelésével ez a vállalat ma a legelsők 
közé tartozik, ahol 11 embert foglalkoztat.

A Rákóczi Segély Egyleten kívül a Bridge- 
porti Szövetségnek, a Verhovay Segély Egyletnek, 
és a Woodmcn of Ihe World-nak is tagja. A bridge
port i Szent István Római Katholikus Magyar 
Egyháznak évek óta gondnoka és áldozatkész tagja 
és a Polgári Körnek is egyik legagillsabb kato
nája. Huszonöt éven ál volt tisztviselője a Szent 
László Egyletnek, de nemcsak vallási és kulturá
lis téren, hanem a gazdasági életben is méltó kép
viselője a bridgeporti magyarságnak, mert hosszú 
idő óta igazgatósági tagja a West Side Banknak és 
alelnöki? a West End Building Loan Co.-nnk.

Feleséget az óhazából hozott magának. Köz
tiszteletben álló nejével, akinek leányneve Masz- 
telyák Mária, szülőfalujában. Császlócz. Ung me
gyében esküdött, meg és példás házasságukból há
rom gyermekük született. A legidősebb fin, Ist
ván, egyetemet végzett és egy évig magyar, egy 
évig pedig francia ösztöndíjat élvezett. Jelenleg 
kormányhivatalunk New York államban. A máso
dik fiú, Lajos, szintén egyetemet végzett ember, a 
New York Unlversity volt hallgatója. Jelenleg 
atyjának társa az American Bottling Co. Inc. veze
tésében. Kiváló üzletember, a Catholic Guild tagja 
és megalapítója. A harmadik gyermek egy bájos 
fiatal leányka. Anna, aki még a liigh Soltodban 
tanul.

Ezen mii szűk határai között nehéz lenne 
Varga István áldásos és közhasznú életéről hii ké
pet festeni, de rövid életrajzának befejezéseképen 
példaképen állíthatjuk oda a második és harmadik 
magyar generáció tagjai elé ezt az Ízig vérig ma
gyar tehetséget.

Jelszava: "Magyar — maradj meg magyarnak 
és kötelességed, hogy segitsd a magyart". Ezt a 
jelszót hiven követte egész életén át és egy, nem
zetségéhez híven ragaszkodó magyar büszke öntu
datával haladva, a göröngyös utón elérte azt hogy 
ma, nemcsak Bridgeport, de egész Magyar-Amerika 
vezető egyéniségei közé tartozik. Álma és kivált
sága. hogy a nagyobb amerikai magyar egyletek 
egy táborba tömörüljenek.
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WALKÓ JÁNOS.
az Amerikai Betegsegélyző és Életbiztosító 

Szövetség központi titkára

1412 State St. Bridgeport. Conn.

Született: 1875 november 13. Szák. Komárom m.

Amerikában magyar kivállóbbság gondola
tának a legnagyobb híve — Walkó János. Sze
rinte a magyar földnél a magyar fajnál, a ma
gyar szellemnél, a magyar erőnél jobb nincs a 
föld hátán. S ha mindnyájan olyanok lennénk, 
m'nt Walkó János, akkor a magyar teremtő aka
ratnál sem lenne különb.

Az életet a magyar földnél kezdte, mint 
egyszerű falusi gazda gyermeke. Húsz éves kora 
előtt gazdasági iskolai képzettséget szerzett s 
majd mikor megérezte, hogy a magyar nemzeti 
gondolatnak a betűkön keresztül jobb szolgála
tot lehet tenni. Budapestre költözött és belépett 
két legkiválóbb szaklapunk kötelékébe, ahonnét 
az akkor már nehéz megélhetési viszonyok miatt 
Amerikába jött — mint sok más is — nehány évre.

Az uj v'lágban eredeti szaktudása alapján a 
tájkertészetben talált kenyeret, majd vasakarata 
és a jobb kereseti lehetőség a trentoni Roebling 
gyárba vitte, ahol kilenc és fél évig dolgozott, 
mint drótnyujtó s közben a trentoni magyar köz
életben k fejtett tevékenységével országos hírnév
re tett szert, melynek következtében a Bridgeporti 
Szövetség 1915-iki clevelandi konvenciója bevá
lasztotta őt a központi vezetőségbe.

Mint trentoni drótnyujtó kilenc és negyed évig 
volt a trentoni Kossuth Ferenc egyletnek a tit
kára. mely akkor 998 taggal bírt és az ameri
kai magyarság legnagyobb helyi egylete volt. Tit
kára és rendezője volt a Társaskörnek, jegyzője 
volt a Polgár’ Körnek, de vezető és munkás sze
repet vitt minden magyar megmozdulásban, sőt 
ugyanakkor egy barátjával hetilapot indított.

Mint a Bridgeporti Szövetség titkára. Walkó 
János volt az. akinek fáradságot nem ismerő mun
kálkodása következtében került ki a Szövetség 
válságos helyzetéből. Ö hívta össze a pittsburghi 
Nemzetgyűlést, mely a legelső együttes gyűlése 
volt az amerikai magyarságnak. A nagy bányász
sztrájk idején sokezer dolláros gyűjtési akciót kéz 
dett és vezetett le a magyar bányászok javára. 
Ugyanezt tette a passaici szövő-sztrájk idején.

Válságosán nehéz korszakon vezette keresztül 
a Bridgeporti Szövetséget Walkó János fáradha
tatlan és szakértő munkája, mely mellett azon

ban fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki minden 
niás magyar mozgalomban is. Korelnöke volt a 
buffaloi Nemzetgyűlésnek, majd a depresszió ide
jén^ vezetője és irányzója volt a bridgeporti köz- 
segélyzö szervezetnek, mely a Walkónál látható 
checkek szerint sokezer dollárral segítette a rá
szoruló családokat. Közben jegyzője és pénztár
noka volt a bridgeporti Nagybizottságnak. Imiit 
ványozója és alapitója volt a bridgeporti magyar 
intelligenciából álló Hungárián Clubnak. A szerb 
atrocitások idején a két János, már mint Dezső 
és Walkó János kezdeményezésére a négy orszá
gos egylet küldött táviratot a genfi Nemzetek 
Ligájához védelemért.

Ezer és egy olyan magyar érdekeket szolgáló 
munkában voló részesedés hirdeti Walkó János 
tevékenységét, ami másnak talán eszébe sem ju
tott volna. Nem csoda, ha nevét országszerte is
merik. személyét pedig becsülik.

Magánéletében Walkó János nős etiib r. A 
Csikesatószegen született csikszentsimoni Csathó 
Terézt vette nőül s két gyermekük van. János 
fűk okleveles gépészmérnök és okleveles tanár. 
2S éves kora óta ipariskolai igazgató. Teréz lányuk 
pedig okleveles tanítónő.

Érdekes epizód, amire Walkó János büszke 
is. hogy e sorok Írásakor 89 éves édes atyja még 
él és “legidősebb" Walkó János névre hallgat. 
Ennek az első gyermeke a bridgeporti Walkó 
János, akinek iskola igazgató f a szintén Walkó 
János és ugyancsak Walkó János névre van ke
resztelve az ő első gyermeke is. Négy nemzedék 
hordja ma a magyar történelemben gyakran elő
forduló Walkó nevet a János keresztnévvel.

A Walkó család Fairfielden a saját házában 
lakik, melynek színét és hangulatát a benne fel- 
halmazott temérdek könyv adja meg. mert Walkó 
Jánosnak kevés olyan könyvet lehet ajánlani, amit 
nem venne meg.

Walkó János 1933-ban látogatott első ízben 
az óhazába, másodszor 1938-ban. amikor a Szö
vetség megbízó levelével vett részt a Magyarok 
Világkongresszusán és az amerikai magyarság 
szeretett vezéralakját melegen ölelte keblére az 
é>haza magyarsága is.
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tői tehetségű és

ZÁMBORY GUSZTÁV, 
üzlettulajdonos

417 Myrtle Ave.. Bridgeport. Conn.

Szül.: 1886 dec. 2S-án, Ibrány. Szabolcs megye. 
Vállalkozásában sikeres, családi életében bol

dog Zámbory Gusztáv, aki egyike Bridgeport tekin
télyes üzletembereinek. Mindég az volt Zámbory 
Gusztáv életelve: "Segíts magadon. az Isten is 
megsegít!"

1908 december 5-én nősült. Neje az ugyan
csak Ibrányi születésit Veres Zsuzsanna, néhai 
Veres Ferenc és neje néhai Veres Klára leánya. 
1938 májusában ünnepelte a Zámbory házaspár 30 
éves házassági évfordulójukat.

Zámbory Gusztáv szülei. Zámbory Tamás •s 
édesanyja néhai Sípos Mária rég elhunytak; 
az óhazában él két asszonytestvére és egy öccse.

Ha a magyarlakta negyedtől való távolság és 
üzleti elfoglaltsága távol is tartja most a ma
gyar közügyektől — érzésében tiszta magyar ma
radt a Zámbory család, akikre az amerikai ma
gyarság mindig számíthat.

FAIRFIELD
FTD. BÍRÓ BENEDEK, 

a Fa'rfieldi Szent Imre Római Katholikus 
Egyházközség plébánosa

King’s Highway. Fairfield. Conn. 
Született: 1891 február 7-én. Fogarason

Szelíd, közvetlen, egyszerű, 
igazi lelkipásztori megjelenése 
és modora volt az a varázs
vessző, amely egy évtizedes 
amerikai itt tartózkodása alatt 
megnyitotta az utat a szivek
hez és amely révén az amerikai 
magyar egyházi és közéletben 
egyaránt szeretet és tisztelet 
veszi körül.

Az európai műveltségű, köl- 
mély vallásos érzésű fairfieldi

magyar római katholikus plébános Erdély szü
löttje és a déli Kárpátok hatalmas bércei lábánál 
nevelkedett fel és járta ki középiskoláit. A gim
náziumi tanulmányait Székelyudvarhelyen. Ma
rosvásárhelyen és Szászvároson végezte, ahol meg
szerezte érettségijét. Az egyetemi tanulmányait a 
még magyar Kolozsváron folytatta, ahol tanári ok
levelet szerzett. Innen a bajor fővárosba. Mün
chenbe vitte tudományszomja és az ottani egye
temen 2 esztendeig hallgatott filozófiát, majd 
visszatérve Erdélyországba, a nagy Hunyadi Já
nosunk városában. Vajdahunyadban hallgatott theo- 
lógiát. Először Csiksomlyóba került tanárként és 
itt 12 évig működött, ahol az iskola kathedrájáról 
tanította Isten igéit. Útja 1928 novemberében ve
zette az Egyesült Államokba és a fiatal szerzetes 
nagy tudása és megértő szive révén csakhamar

vezetőjévé és tanácsadójává lett azoknak a magyar 
híveknek, akik nyájához tartoztak.

Ideérkezésekor először Barberton, O.-ban volt 
lelkipásztor, onnan Bridgeport ba került és egy 
éves működése után Fairfield plébánosává lett, 
amely egyházközsége érdekeiben maradandó ér
demeket szerzett. Ugyanis az ö közreműködésével 
és buzdításával lett meg a pénz, amelyen 1932- 
ben a gyönyörű uj templomot felépítették, úgy 
hogy a Hartford! püspökség kebelébe tartozó 300 
abauji és szabolcsi eredetű magyar családnak 
saját temploma van.

Irodalmi működése is számottevő. Irodalmi és 
történészet! munkatársa az Erdélyi Lapoknak, több 
dolgozata jelent meg az 1664-ben elhalálozott er
délyi papköltöröl, Kaioni Jánosról és vallásos, haza
fias és tudományos cikkeinek se szeri se száma.

DICSŐ GUSZTÁV, 
füszerüzlet és mészárszék tulajdonos és 

a Fairfieldi Ref. Egyház presbitere
849 King’s Highway, Brdigeport, Conn. 

Született: 1892 julius 28-án, Mármarosszigeten

Európában még 
alig csillapodtak a vi
lágháború felkorbácsol
ta kedélyek. mikor 
1921-ben Amerikába ér
kezett egy 29 éves 
fiatalember, aki nevé
hez méltóan, mint a 
10-es és 12-es honvéd 
gyalogezred katonája 
küzdötte végig a világ
háborút.

A röv’dre tervezett 
látogatásból letelepedés 
lett, mert annyira be
leilleszkedett az Uj-Vi- 

lágba. Egy éven belül elvette a South Norwalk-i 
születésű Lévay Piroskát és a fiatal házaspár egy 
komoly, nehéz és becsületes munkával elért si
keres élet megalapításához fogott.

A derék, szorgalmas és mintás életet élő há
zaspárt a bridgeport! magyarság szeretetébe fo
gadta. Dicső Gusztávot a Rákóczi 69-es osztálya 
alelnökének választotta és a fairfieldi Reformá
tus Egyháznak egykor főgondnoka és még mai is, 
bokros elfoglaltsága dacára, presbitere. A Fair- 
ficldi Nagybizottság is elnökének választotta, de 
ma, mikor feleségével és sikere osztályrészesével 
együtt éjjelt nappallá téve küzdenek, hogy négy 
leányuk, Piroska, Margit, Erzsiké és Irénke jö
vőjét biztosíthassák és a maguk öregkorát gondtól 
mentesítsék, nem jut idő a társadalmi mozgal
makra. a néhány’ szabad percüket arra szentelik, 
hogy kisleányaikat magyaros és vallásos szellem
ben nevelhessék fel.

Dicső Gusztáv utoljára 1926-ban járt odahaza, 
hogy jelen legyen édesapja arcképének leleple
zésén, amelyet az Ipartestület festetett meg és 
amely az Ipartestület épületének egyik dísze.
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KALLAY GYÖRGY, 
étterem tulajdonos

973 Kings Highway, Fairfield, Conn. 
Született 1890 május 7-én, Szatmárzsadány.

Szatmár megye

Megvan benne mindaz a tehetség, amire a 
magyar bevándorlónak szüksége volt, ha a küz
delmes amerikai életben eredményt akart elérni.

1907 március 29-én érkezett Amerikába és az 
American Crane Companynál dolgozott 14 évig, 
ami nem volt könnyű munka. 1921-ben feladta a 
gyári munkát, hogy önálló üzletet nyisson.

A Kállay György fajtájú embert a gyári 
munka nem elégíthette ki és csak arra volt jó, 
hogy az üzletnyitáshoz szükséges tökét megsze
rezze. T zenkét évig kuglizó pályákat tartott fenn 
és volt hentes és mészáros üzlete is.

1937 ben felépítette Fairfielden a környék egyik 
legszebb házát, Kings Highway 973 szám alatt. 
Üzlete, a Kállay Grill, bárhol is becsületet sze
rezne a tulajdonosának.

Tagja a görög katholikus egyháznak és tagja 
a 48-as Betegsegélyzö Egyletnek is. Soha sem 
vonja ki magát, ha valami magyar ügy érdeké
ben kell áldozatot hozni. Neje jobbkeze válla
latában !

1914 október 24-én nőül vette a Szamosdob, 
Szatmár megyei születésű Ritz Flórát és ebből 
a házasságból két f ugyermeke származott. György 
és János. Az óhazában két testvére él. az egyik 
Kolozsváron, a másik Szatmár Zsadányon.

KISS GÉZA.
a Supreme Dairy Co. Inc., elnöke

264 Fairchild Avenue. Bridgeport, Conn. 
Született: 1892 márt. 12-én, Salánk. l’goesa m.

Kiss Géza, Supreme Dairy Company-ja. a leg
nagyobb magyar vállalatok egyike Bridgeporton. 
Géza fiával vezetik az üzletet, amely nyolc te
herautóval és 15 emberrel dolgozik.

Kiss Géza 1912-ben jött Amerikába és eleinte 
Galrldge, Pa. telepedett le, ahol mint bányász ke
reste a kenyerét három esztendőn át. Onnan Bridge
portra jött, ahol szintén három évet töltött első 
ízben, majd visszament Pennsylvániába és ezúttal

Clalrtonba vetette a sorsa. Itt 1918-tól 1927-ig
dolgozott, amikor Bridgeportra jött és társas
viszonyban üzletet nyitott. Ma saját tulajdonában 
vezeti vállalatát. Tagja a Fairfield! Ref. Egyház
nak. amelynek 1937-ben gondnoka volt és elnöke 
a Férfi Klubnak.

Kiss Géza Galridge-en nősült. Felesége szüle
tett Lengyel Mária Fglsö Nyárádról, Borsod me
gyéből került Amerikába. Három gyermekük 
van. Géza, aki édes apjával az üzletet vezeti. 
Ilonka, aki Business College-ba jár és Béla, aki 
még a Hight Schoolt végzi.

Kiss Géza elfoglaltsága miatt nem igen vesz 
részt ma már magyar mozgalmakban, de erős ma
gyar fejszeretete és meleg szive mindig odavonzza 
a magyar mozgalmak mellé áldozat készséges rokon 
szenvvel. A bridgeport! magyarság egyik kiváló 
és jelentöséges tagja Kiss Géza és mint ilyen 
komoly megbecsülés és szeretet övezi a magyar
ság részéről.

PANDER JÓZSEF, 
füszerüzlet és mészárszék tulajdonos 

751 Kings Highway, Fairfield. Conn.
Szül: 1898 július 21-én. Öregracsa. Körös-Belovar m.

A háború után ér
kezettek közé tartozik, 
kit munkája, önállóság
ra törekvése az uj 
hazában rövid idő alatt 
az átlag ember fele 
helyezte.

1924-ben érkezik 
Bridgeportra. Tejes üz
letben dolgozik;, ami 
később sajátévá lett! 
l'tána tügyár üzemet 
kezdett, később üzletet 
nyit. 1937-ben beköl
tözött saját pompás 
téglaépületébe, mely a

környék egyik disze. A háborút otthon végig- 
küzdi. Két lés fél évig volt katona és mint sza
kaszvezető szerel le.

Tagja a Szt. Imre Hitközségnek, hol 2 évig 
a Holy Name titkára volt, valamint volt a 
Szt László egylet 6-ik fiókjának jegyzője. Nejé 
az Oltáregyletnek tagja.

Odahaza 1922 május 1-én nősül. Neje a 
Körös Belovar megyei születésű Szarka Mária, 
a most is óhazában élő Szarka János és neje 
leánya. Boldog házaséletükből származott fiacská
juk. József, iskolába jár.

SALAMON JÓZSEFNÉ. 
üzlettulajdonos 

48 Churchhill Avenue. Fairfield. Conn. 
Született Kaját*. Győr megyében 

Gyermekei rajonganak érte, ismerősei, ba
rátai szeretik. Mindenki értékeli benne a nehezen 
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dolgozó anyát, ki a társadalomnak hasznos gyér 
mekeket nevel fel.

Nyolc évvel ezelőtt vesztette el férjét, a Kajái', 
Győr megyei származású Salamon Józsefet. Üzlt- 
tét azóta egyedül, gyermekei segítségével vezet, 
saját házában. Minden szép magyar ügynek la 
mogatói. a Szt. Imre R. K. Egyház hitbn 
tagjai. Mariska és József az üzletben segítenek. 
Lawrence jónevü autómechanikus.

Mrs. Salamon szüleit Tóth Józsefet és nejét 
Gergely Annát régen elvesztette: emléküket most 
is kegyelettel őrzi.

A gyermekek magyar szellemben vannak fel
nevelve: mindegyik szépen beszél magyarul.

SZABÓ ANDRÁS.
fűszer és mészárszék üzlettulajdonos

937 Kings Highway, Bridgeport, Conn.
Szül.: 1SS9 nov. 20-dn. Tisza Tivadaron. Beteg m.

Szabó András még egész fiatal ember és egyike 
a legsikeresebb magyar üzletembereknek. Két fűszer 
és mészárszék üzlete van, egyik a fenti címen 
Bridgeporton, a másik Stratfordon. a 257 Roosevelt 
Street alatt. Az egyik üzletet a felesége vezeti. 
Mindkét jól menő üzlete a saját házaiban van.

Tizenhat éves korában került ki Amerikába 
és Flemington. N. J.-ban. majd Pougltkeepsieben 
élt. míg 1916-ban Bridgeportra került. Azóta ál
landóan itt él a családjával.

Szabó András nagy elfoglaltsága mellett is ki
veszi részét az egyleti életből. Tagja az 1848-as 
Bs. Egyletnek és a Szent Imre Egyháznak. Mrs. 
Szabó, akivel Pougltkeepsieben esküdött meg Szabó 
András 1913-ban. Újbányán. Bars megyében szü
letett. Két ízben volt elnöknöje a Szent Margit 
Oltáregyletnek.

A Szabó-házaspárnak három felnőtt gyermeke 
van. Béla, aki az üzletben foglalatoskodik. József 
és Erzsiké, aki elnöknője a Mária Leányok Egye
sületének a Szent Imre Egyházban. Nagyszerű 
három gyerek a Szabóék két fia és egy leánya. 
Ritka szép egyetértésben élnek és sok örömet 
szereznek szüleiknek.

SO. NORWALK
PESTI JÓZSEF.

Gasoline állomás tulajdonos
198 Ely Avenue. So. Norwalk. Conn.

Barátságos, csupaszív ember, mindenki ked
veli. Egyik ismert, közbecsülésben álló tagja a 
So. Norwalk-i magyar társadalomnak.

Harminchárom évvel ezelőtt. 1905 március 2ö- 
án érkezik Amerikába. Homokhordáson kezdi. 
1929 óta önálló üzletember. Jó meneteld gazolin ál
lomása van háza mellett.

Családjával együtt tagja a Szent László Róm.

Katii. Egyháznak. 1908 január 15-én vette nőül 
Hona Jolánt, kivel boldog házaséletet él Gyer
mekeik: Károly. Leona, Olga.

Pesti József támogat minden arra érdemes, 
szép magyar ügyet. Mint nevetve mondja: “Vala
hogy engem mindég megtalálnak, ha erről van 
szó". De igaz is. hogy jó szive, barátságos lénye 
közismert a vidéken.

NOVAK LAJOS, 
üzlettulajdonos, a Ref. Egyház gondnoka, 

a Keleti Egyházak Presbyteriumának elnöke
21 Ford Pond. East Norwalk. Conn.

Szül.: 1882 január 3-án, Göncz, Abauj-Torna m.

1899 február havá
ban érkezett Ameriká
ba. ahol Newark, N. .1.. 
(’leveland. Ohio. Stam- 
ford, Conn. voltak 
azok a helyek, ahol 
hosszabb-rövidebb ideig 
élt.

1912 évben költözött 
East Norwalk, Conn.- 
ba, ahol azóta állan
dóan tartózkodik és a 
Ford Pond 21 szám 
alatti, saját házában 
lévő Originál Tavern 
tulajdonosa.

Közéleti téren tevékeny életre tekinthet vissza. 
Agilis tagja a Rákóczi. Verhovay, Hunyadi és 

n Református Egyletnek, ahol megelőzi időkben 
vezető szerepel játszott és különféle bizottságokban 
szerepelt.

A So. Norwalk! Magyar Református Egyház 
másodízben megválasztott pénztárnoka és gondnoka.

19U4 május 16-án feleségül vette az Abauj- 
Totna megye. Újfalu községből származó Balázs 
Borbálát, akivel zavartalanul boldog családi életet 
él. De a családi élet boldogságát egyidőre meg
zavarta Gizella leányuknak, élete virágában. 21 
éves korában történt gyászos elhunyta. A gyászba- 
borult szülök egyetlen vigasztalása Lajos fiuk ma
radt. Kiváló sikerrel végezte iskoláit és ma refor
mátus lelkész Logan. West Virginiában.

Novak Lajos mintaképe a törekvő magyar em
bernek, aki üzleti rátermettsége, szorgalma és ki
tartása révén szép eredményeket ért el.

Magyar református hitének egyik erős oszlopa 
Novak Lajos, aki nemcsak anyagilag áldoz a South 
Norwalki Magyar Református Egyház javára, de 
egyben hitbuzgó munkása is annak. Ezt a kész
ségét ismerték fel és becsülték meg azzal hitbeli 
testvérei, hogy egyrészt az egyháznak gondnoká
vá választották, de ugyanakkor más kitüntetés 
érte. Az Amerikai Magyar Keleti Egyházak pres
bitériuma. amelynek hatásköre számos egyházra 
terjed ki, Novák Lajost ültette az elnöki székbe 
az 1939ik év során tiszteletének és megbecsü
lésének jeléül.
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SHELTON
HUSZTI SÁNDOR, 

füszerüzlet és mészárszék tulajdonos
98 Center Street. Shelton. Conn. 

Szil).: 1882 április 15-én. Ok-sva. Szatmár megye.

Saját házálian lakik Huszti Sándor, a város 
egyik legbecsültebb polgára, aki arról 's neveze
tes. hogy 12 éló gyermek apja.

Huszti 27 esztendeje lakik Sheltonban. Elő
zőleg South Riveren. N J. államban élt. majd két 
esztendeig járta a magyar telepeket és dolgozott 
bányákban, vasutaknál. 1903-ban jött Amerikába 
és New Brunswickon vette feleségül nejét. KotlCz 
Veronikát 1907-ben. Mrs. Huszti. V'itkán. Szat- 
tnámiegyében szilletett.

Hat fiuk. Sándor. István. Lajos. József. Mi
hály és Károly közül a két első és Mihály az 
édes apja üzletében foglalatoskodnak mig hat 
leánya közül Mariska és Erzsiké férjnél vannak. 
Az első Mrs. Vietor Cook. az utóbbi Mrs. Walter 
Karúi. Juliska. Eszter. Veronika és írónké és 
Károly még a családi fészekben vannak

Huszti Sándor tagja a Rákóczi Egyletnek, a 
Bridgeporti Szövetségnek, az Első Magyar Beteg 
segélyző Egyletnek és a new haveni Munkás Egy 
letnek. Az Első Magyar Betegsegélyz.inek pénz
tárnoka volt 12 esztendeig.

Nehéz munkával, ezernyi gonddal kellett éle
tében megküzdenie. Páratlanul odaadó, jó hit
vese segítette mindenben. Most, szép polgári jó
létben. gyönyörű családjától körülvéve joggal él
vezi gyermekei szeretőiét, polgártársai becsülését

KARAKÓ GÉZA.
I’ackage Liquor Store tulajdonos

128 Center Street. Shelton. Conn 
Született' 1890 február 19-én. Királyhelmecz.

Zemplén megye

Nem kevéssel járul hozzá, hogy Shelton és 
vidéke magyarsága ügyesHbajos dolgai különö
sebb bonyodalmak nélkül intéződnek el rend
szerint. hogy elmennek a 128 Center Street alá 
és ott kikérik az üzlet tulajdonos. Karakó Géza 

tanácsát. A tanács m’nden alkalommal megszív
lelendő. mert egy olyan ember adjat aki 32 
tavaszt ért meg Amerikában és aki saját erejé
ből vívta ki. hogy családja polgári jólétben él. 
Ez a derék magyar ember ismeri Amerikát.

Alig múlt el 16 éves, mikor Királyhelmecz- 
röl elindult Pittsburghba és ott első munkáját 
egy füszerüzlelben kapta. Múltak az évek. Karakó 
Géza átköltözött New Yorkba, ahol két éven 
keresztül egy árvaházban volt gazdasági fel
ügyelő, Itt szokott hozzá, hogy inások baját, 
fájdalmát a szivén v'selje. New Yorkból Bridge- 
portba vezetett élete útja, ahol üzlete Is volt, 
innen pedig 1915 ben Sheltonba költözött, ahol 
I évvel később üzletet nyitott. Az üzletet 1934- 
ben megnagyobbította és azóta az uj helységet 
üzemben tartja. Egy köhajtásnyira a pálinka 
üzlettől. 76 Center Street alatt confectionery 
üzlete van. amelyet felesége vezet.

Minden magyar mozgalomban szív vei-lélekkel 
részt vesz. Tagja a Rákóczinak és az Első Shel- 
loni Magyar Egyletnek. A múltban pedig tiszt
séget vállalt a New Haveni Munkás Egyletben is.

Hat évet töltött az Uj-Világban, amikor 1912- 
bett New York Cityben oltár elé vezette a csepp- 
köbarlangjáról világhíres gömör megyei Dobsiná- 
ról származó Hekó Ilonkát aki a házaspár egyet
len gyermekének, a most High Schoolba járó 
Ferenc fiúnak az édesanyja.

GAZSI ANDRÁS, 
üzlettulajdonos 

az Első M. Betegsegélyző Egylet elnöke 
140 Center Street. Shelton. Conn.

Szül.: 1885 márc. 19. Boldogkőváralja. Abaiijti rn i m

Egyike Connecticut állam 
legismertebb magyarjainak. Is
merősei. barátai vannak szerte 
az országban.

I9'U május 1-én látja meg a 
Szabadság szobrát. Bridgepor- 
ton telepszik meg. 12 évig dol
gozik egy ollógyárban; jár 
Canadában is. 3 évig üzlete 
volt, majd 1916-ban Shelton
ba jön és azóta is itt tartóz

kodik. A helybeli magyarság egyik legértékesebb 
tagja.

Régen amerikai polgár: 1908-ban otthon járt 
családjával együtt. Tizenkét éve elnöke az Első 
Magyar M. Bs. E.-nek. 14 évig ügykezelője volt a 
Bridgeporti Szövetségnek. Most ismét az. Al- 
elnöke a shelton! Magyar Politikai Klttb-mik. Öl 
magyar egyletnek tagja! A Szent László Egy
letnek ügykezelője.

1906-ban nősült először. Első neje elhunyt. 
1922-ben vette nőül az Abaujvár. Abaujmegyei 
születésit Patrick Erzsébetet, kivel azóta is meg
értő házaséletet él. József fia és Margitka leánya 
dolgoznak. András iskolába jár.

Családjával együtt minden szép magyar moz
galomnak lelkes támogatója.
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SALLÉR OTTÓ, 
gazolin állomás tulajdonos

280 Howe Avenue, Shelton, Conn. 
Született: 1875 okt. 18-án, Nagykanizsa, Zala ni.

Mikor a trianoni békediktátum Magyarorszá
got megcsonkította, az amerikai kontinensen első
nek Shelton, Conn.-beli magyarság emelte fel tilta
kozó szavát az óhazát ért sérelmekért, mikor meg
alakította a Slieltoni Revíziós Ligát. Egy java
korabeli derék magyar embert választott meg a 
Liga pénztárnokául, neve Saller Ottó, aki mikor 
a századforduló előtt a esász. és kir. haditengeré
szetnél viselte 4 éven át a császár kabátját, köze
lebbről megismert egy hazájabeli tengerészkadet- 
tet, akinek a nevét a későbbi években a világhír 
vitte szárnyra. Az a pólai tengerészkadett. aki 
alatt Sallér Ottó szolgált, nem volt más. mint 
nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kor
mányzója.

Már elmúlt 37 éves, amikor átjött az Új
világba 1913-ban. hogy mint géplakatos, aki a 
MÁV, gépgyárban dolgozott, miután előbbi állásá
ban a Déli Vasutak műhelyében letette a gépész! 
vizsgát, maga, valamint családja számára meg
élhetést teremtsen.

Útja egyenesen Sheltonba vitte, ott megtele
pedett és 19 évig egyhuzamban, dolgozott a szak
májában. Végül 1932-ben elhatározta, hogy ga
zolin állomást nyit, az ötletet megvalósította és 
mind a mai napig üzemben is tartja.

Munkája közben időt talált arra, hogy részt- 
vegyen a magyar társadalmi megmozdulásokban 
is. Tagja a New Haveni Első Magyar Betegse- 
gélyző Egyletnek, miután 17 évig tisztviselője is 
volt, ugyancsak n Szent József Katholikus Egyház
nak is.

1935-ben súlyos tragédia érte, ugyanis ekkor 
haiálozott el hitvese, akivel 1928-ban még odahaza 
járt látogatóba. Házasságukból három gyermek 
született, két fitt. Ottó és István. Mind a kettőjük 
masiniszta és New Havenben dolgoznak. Az 
egyetlen leány Ilonka pedig Parázs György hit
vese.

-----  ♦ ♦♦ -----

NEW HAVEN
MÉSZÁROS MIHÁLY.

Gazoliné Station tulajdonos
Huinphrey és Mill Kiver sarkán. New Haven. Conn. 
Született: 1887 április lóén. Lőcs. Sopron megye

Sorozásnál a 11-es vadászokhoz osztották bet 
majd onnan átvezényelték a pénzügyőrökhöz, 
ahol 11 évet szolgált és tűnt szemlész szerelt le. 
1905-ben jött ki Amerikába, sokat utazott, el
ment egészen Indianapolisig. de végül is New 
Havenbe telepedett meg. Munkát szerzett a zon
goragyárban, ahol hosszú esztendőkön keresz

tül kereste meg kenyerét. Az utolsó 14 éve aztán 
saját üzlete van, a saját házában levő gasoline 
töltő állomás, amely ismert és népszerűségnek 
örvend.

Jelen van minden magyar mozgalomban, a 
múltban pedig jelentős részt is kért magának az 
egyleti munkákból is, igy tisztviselője volt az 
Amerikai Magyar Betegsegélyző Egyletnek, amely
nek jelenleg is tagja, úgyszintén az Első Magyar 
Munkás Betegsegélyzönek és a lS4S-as Egylet
nek is régi oszlopa.

Házasságát New Havenben kötötte, amikor 
1910-ben oltár elé vezette Németit Rózát, aki a 
Veszprém megyei Ostfiasszonyfa községből szár
mazik. A Mészáros házaspár büszkesége egyet
len gyermekük. László, aki a világhírű Yale 
egyetemen szerezte meg mérnöki oklevelét.

ROWAYTON
STELKOVICS MIKLÓS, 

kertész
1 McKinley Street, Rowayton. Conn.

Szül.: 1887 dec. 1-én, Verpelét. Heves megyebeli.

1906-ban jött ki Amerikába. Mint kertész 
nyert alkalmazást és azóta is állandóan ezt a szép 
foglalkozást gyakorolja.

összes előde! kertészettel foglalkoztak és 
atyja is, néhai Stelkovics József, dohánykertész 
volt a kitűnő dohányáról híres Verpelét község
ben.

1910 szeptember 3-án vette feleségül Szakács 
Veront. a Zemplén megyei Nagytárkány községből, 
akivel azóta a legboldogabb családi életet éli. Fe
lesége mintaképe az odaadó magyar hitvesnek.

Házasságukból négy gyermek származott. A 
legidősebb Albert, tehetséges és törekvő fiatal
ember. Öt évig Magyarországon folytatott tanul
mányokat. Jászapát ilian és Egerben, jelenleg pe
dig levizsgázott és kinevezett középiskolai tanár1

A másik három szép gyermek. Vince. Mariska 
és Walter, mind beszél magyarul!

Hitbuzgó hívei a Szent László Római Katii. 
Magyar Egyháznak, és tagjai a Szent József, a 
Rákóczi és a Verhovay Segély Egyletnek.

Súlyos csapás érte a családot 1938. dec. 9-én. 
21 éves Vince fiuk váratlan elhunytéval.
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WALLINGFORD
BIHARI SÁNDOR, 

színművész
Cherry Street. Wallhigford. Conn.

A magyar kultúrának egyik 
érdemes és tehetséges úttörője 
Amerikában Bihari Sándor, aki 
már harmincnöt év előtt ko
mikus szerepben játszott New 
York-ban. majd arra töreked
ve, hogy a nagy metropolisnak 
állandó magyar szinháza le
gyen. megteremtette a Thália 
színtársulatot, az első igazán 

művészi irányu színpadi vállalkozást New Yorkban 
Heltay Árpád. Thury Ilona. Rédey Miklós. Horváth 
Lajos. Lukács Márton, stb. voltak ennek a nagy
szert: társulatnak tagjai, mely Bihari Sándor veze
tése alatt végigutazta a nagyobb magyar telepeket 
és hódította meg a publikumot a később állandósí
tott magyar színtársulatoknak

A világháború okozta változások Bridgeportta 
vezették Bihari Sándort, ahol csaknem húsz évig 
tartózkodott és ezen idő alatt is állandóan fára
dozott azon, hogy a magyar színpadi kultúrát mű
vészi magaslaton tartsa a köréje csoportosuló ki
tűnő műkedvelőkkel. Ezt az igazán érdemes mim 
kát folytatja négy év óta nejével együtt, aki szin
tén elsőrendű szinmiivészn >. Wallhigford városában 
ahol mint elsőrendű rendezőt és természetesen sze
replőt ismeri a magyarság, amelyet Bihari Sándoi 
művészete állandóan magyarnak tart meg.

KOVÁCS BÉLA, 
a Kovács Bros, füszerüzlet társtulajdonosa 

126 So. Cherry St. Wallhigford. Conn.
Szül.: 1S92 oki lilán, Mátészalkán. Sz.at.nmr megy.'

A Kovács Brothers üzletet három testvér bírja 
és vezeti; Kovács Béla. Ferenc és Endre. Ritkaság 
ha három megértő, derék fivért találunk Ameriká
ban egy üzletben foglalatoskodni. Megértő, szép 
egyetértés jellemzi a három fivért, akik megbecsü
lést és szeretetet vívtak ki maguknak Wallingford- 
bán a magyarság és az amerikaiak között egyaránt.

A társaság legidősebb tagja Kovács Béla, aki 
Mátészalkán nevelkedett, az édesapja oldalán, aki 
kereskedő ember volt és a fiát is erre a szakmára 
nevelte. Az óhazai háborít előtti viszonyok, no meg 
a fiatal lelkesedés és talán a kalandvágy hozta Ame
rikába Kovács Bélát, aki 1909-ben érkezett meg az. 
iljhazába és azóta állandóan Wallingfordon tartóz- 
kodik.

A közbecsülésnek örvendő Kovács Béla tagja a 
New Haveni Munkás Egyletnek, a Ref. Egyesület
nek, a Zrínyi Miklós Egyletnek és a Magyar és Töt 
Egyletnek, ahol megbecsült helyet foglal el a tag
ság között.

Kovács Béla 1911 április 1-én nősült, feleségül 

házi, pénzügyi szakértő.
aki mindig ott

véve Kovács Juliannát. aki Örfaluhan, Szabolcs- 
megyében született A házasságot nyolc gyermek 
kel áldotta meg az ég, négy fiúval és négy leány
nyal. akik közül Béla vezeti a bridgeporti üzletet. 
Endre egyetemre jár, Margit hivatalnoknő. Sándor 
és Matilda High Schoolba járnak, míg Etelka. La
jos és Ella iskolás gyermekek még.

MUSHINSZKY ISTVÁN, 
szabómester és üzlettulajdonos, 

a Rákóczi Egyesület pénztárnoka, 
a Wallingford Building & Loan Ass’n 

igazgatásági tagja 
24 Center Street. Wallingford. Conn.

Szül.: 1885 jtin. 8-án, Abonykeresztét, Abauj ni.

Wallingford város 
legmegbecsültebb ma
gyarjai közé tartozik 
Mushinszky István sza
bómester. Nemcsak ar
ról nevezetes, hogy ki
tűnő ruhákat készít, 
amelyeket az óhazai 
Szepslben kitanult sza
bómester 6—3. a sze
zonban pedig meg több 
alkalmazott segítségé
vel készít el. hanem 
ugyanúgy elismert mint 
közéleti ember, egy- 

példás férj és kitűnő 
volt, ha az amerikai 

magyar mozgalmaknak támogatóra vagy egy te
kintélyes ember jóindulatára volt szükségük.

Egy cent nélkül kezdte el amerikai pályafutá
sát. amikor 1905-ben, 20 éves korában az Abauj 
megyei keresztelőből áthajózott az l’jvilágba. Wal- 
lingfordba tartott, ahol egy szabóüzletben kapott 
alkalmazást. Három évvel később megvásárolta 
az üzletet és ugyanazon a helységben azóta is 
tizemben tartja kitűnő üzletét. Egyidejűleg érdek
lődni kezdett a város társadalmi és politikai élete 
iránt, melynek ma már egyik vezető embere. A 
Rákóczi Egyletnek immáron 26 éve pénztáriadul, 
ugyancsak vezető tagja a hrim.és Gör. Katholikus 
Szent László Egyletnek, a Knights of Columbus- 
nak. valamint a helybeli Róni. Katii. Egyháznak. 
A Wallingford Building and Loan Associatiou igaz
gatójának választotta meg és érdekeltsége van a 
Wallingford Bank and Trust Company-nál is.

A New Haveni születésű, de magyar szárma
zású Jancsik Máriával a polgárosításával egy év
ben kötött házasságából hét gyermek születeti: 
Ede. Rosemary. Mary Tlieresa. György. Anna 
Mary. Róbert és Bc-tty Ann. akik még mindannyian 
isko ába járnak és a házaspár büszkeségét képezik.
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WASHINGTON
NT. BORSY-KEREKES GYÖRGY, 

az Amerikai Magyar Református Egyesület 
szervező-titkára

1726 Pennsylvania Ave.. Washington, I). C.
Született: Diósgyőr, Borsod megye

Ez a kiváltságos 
elméjű ember elemi is
koláit Diósgyőrön vé
gezte, majd a miskolci 
gimnáziumban szerzett 
érettségi bizonyítvány- 
nyal bölcsészet-tudomá- 
nyi tanulmányokat foly
tatott a debreceni és 
budapesti egyetemeken, 
hogy végül a theoló- 
giára térjen át a sá
rospataki. majd a deb
receni kollégiumban. Itt 
virradt reá az 1914-ik 

esztendő, amikor negyvenkét református theoló- 
gus társával együttesen lemondott hadmentes- 
ségi jogáról és belépve a hadseregbe, elvégezte 
a tiszti tanfolyamot, mire a debreceni 3-as honvéd 
gyalogezred kötelékébe nyert beosztást háborús 
szolgálatra az olasz harctéren.

A fiatal magyar katonatiszt az olasz határon 
megsebesült, hadi fogságba került és csak 1919-ben 
térhetett vissza Magyarországra, ahol rövidesen 
letette a lelkész-képesitö vizsgákat. Theológiai ok
levele birtokában egy ideig a Menekültügyi Hiva
tal biztosa lett Hont. Nógrád és Heves megyékre 
kiterjedő hatáskörrel, majd néhai Balthazár Dezső 
püspök hívására Debrecenbe ment és a nagynevű 
püspök magántitkára volt 1922-ig.

Itt érte az egyik miskolci napilap meghívása, 
amelyet elfogadott és gyorsan kibontakozó újság
író tehetsége nevét rövid idő alatt ismertté tette. 
Mint megalapozott nevű hírlapíró ment fel Buda
pestre, ahol egy és ugyanazon a napon kapta meg 
segédlelkészi kinevezését néhai Haypál Benő budai 
lelkész mellé és a McKeesportj Magyar Független 
Református Egyház meghívását, hogy vállalja a 
hitközség rendes lelkész! székét.

Borsy-Kerekes György az amerikai megh'vás- 
nak tett eleget. Sikeres munkát fejtett ki McKees- 
porton. ahonnan Youngstownba hívták meg és 
ebben az állásában érte az a megtiszteltetés, hogy 
lelkésztársai esperesnek választották. Ezt a tiszt
ségét 1935-ig tartotta, amikor az Amerikai Magyar 
Református Egyesület konvenciója országos szer
vező titkárrá választotta. A nagy biztositó intéz
mény életében uj és annyira fontos hatáskört 
Borsy-Kerekes György olyan sikerrel töltötte be. 
hogy az igazgatóság jelentése szerint nem egé
szen négy esztendei munkássága alatt a testület 
taglétszáma ötven százalékkal növekedett.

Az írói tehetség már tizenöt éves korában 
érvényesülést keresett és ebben a fiatal korban 
már sűrűn jelentek meg Borsy-Kerekes György 
Írásai a református ifjúság óhazai "Szövétnek" 
cimü lapjában. Már gimnáziumi tanuló korában 
munkatársa volt több miskolci lapnak, majd mi
kor egyetemi hallgató lett, egyre több és több 
’rása jelent meg budapesti, debreceni és sáros
pataki lapokban, sőt a sárospataki ifjúsági folyó
iratnak szerkesztője is lett.

A háború tűiében megizmosodott tehetségét 
a hadifogság ideje alatt állandó tanulmányokkal 
fokozta és szülőföldjére való visszatérése után 
az Egyetértés, a Magyar Jövő, a Független Új
ság. a Pesti Hírlap, a Magyarság, az Est. a 
Pesti Napló, stb. hasábjai nyíltak meg előtte. Egy 
évig volt mindössze Amerikában, mikor átvette 
u "Magyar Egyház" szerkesztését és a lapot 
magas irodalmi színvonalra emelte tiz évi mun
kássága alatt. A "Református Újság" szerkesztői 
t sztségét 1932-ben vette át. de időközben szer
kesztője volt az Amerikai Magyar Hírlapnak is 
és számos cikket irt az amerikai magyar napi 
és heti lapokba. Maradandó alkotása két könyv, 
amelyek közül az egyik Magyarországon’ és a 
másik Amerikában került ki a sajtó alól "Egyetlen 
Ut“ cim alatt.

Borsy-Kerekes György műveltsége, kivétele
sen széles látóköre, intranzigens magyarsága, fe
lülmúlhatatlan közéleti integritása arra predesz
tinálja öt. hogy Magyar-Amerika vezető emberei 
közt különös befolyást gyakoroljon Magyar-Ame
rika életére és sorsára. Sokan joggal látják benne 
azoknak a nagyon keveseknek az egyikét, akik 
konszolidálni tudják az amerikai magyar életet, 
a második nemzedék bekapcsolásával.

KIRÁLY IMRE.
Az Amerikai Magyar Református Egyesü
let főpénztárnoka és az Amerikai Magyar 

Szövetség pénz'árnoka
1726 Pennsylvania Ave.. Washington, D. C. 

Született: 1S.S3 július 28. Háromszék megye.

A magyar fajához, 
magyar voltához hajt- 
hatatlanul ragaszkodó 
székely ifjú megindult 
a háromszéki székely 
szegénységből, tem é r- 
dek szenvedés árán 
elvégezte kincses Ko
lozsvárott a tanítókép
ző tanfolyamot, onnan 
az oklevél birtokában 
izzó székely vére to
vábbi tanulásra haj
szolta. Útnak indult a 
felvidéki Igló felé és 
ott az állami faipari 
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szakiskolában megszerezte a faipari szakrajz ta
nítói oklevelet is. Ilyen képzettség alapján nevez
ték ki a nyíregyházai református népiskolához és 
a városi iparos tanonc iskolához 1904-hen, ahol a 
háborús évek kivételével, amikor katonai szolgá
latot teljesített, 1921-ig tanított, majd 1921 au
gusztus 21-én Clevelandiig ment rokonaik látoga
tására, ahol ott is maradt.

A clevelandi West sídéi Magyar Református 
Hitközségnek szakképzett tanítóra volt szüksége. 
Ide hívták és Király Imre ezt végezte 1928-ig. 
amikor az East Sídéi Hitközség sokkal nagyobb 
iskolája hívta meg. Ennek a Hitközségnek ke
belében végzett munkáját hirdeti a híres clevelandi 
Bethlen (Itthon, amely Király Imre páratlan ener
giája nélkül soha nem valósult volna meg és nem 
lenne a clevelandi magyar élet hatalmas emlék
oszlopa.

Az 19?.'6-ik év során az Amerikai Magyar Re
formátus Egyesület központi pénztárnokának vá
lasztotta meg és azéita Washingtonban dolgozik pá
ratlan tisztakezüSéggel az egyetemes amerikai ma
gyar élet javára.

Király Imre életerői. munkásságáról csak 
epizódszerüleg lehet emlékezni, de ezek az epizó
dok éppen elég fényt vetnek jellemére.

A világháború kitörésekor 1914-ben az általá
nos mozgósításkor mint póttartalékos vonult he 
a. 24-ik honvéd gyalogezredhez és 37 hónapig volt 
államiéi harctéri szolgálatban. Hat hónap alatt őr
mester lett, három kitüntetésben részesült, tizen
hét Ízben sebesült meg és a csatatéren maradva, 
még újabb négy kitüntetést nyert, majd hadnaggyá 
léptették elő és mint tiszt szerelt le a háború vé
geztével.

Az Egyesült Államokban az első pillanattól 
kezdve teljes erővel kapesoléidott be minden ina 
gyár megmozdulásba. Elnöke lett Clevelandiéul 
az Egyesült Magyar Egyleteknek és mikor n 
l’etőfi-szobor megalkotása és leleplezése körül ki
fejtett munkássága véget ért. akkor az Egyesült 
Egyletek örökös elnökének választották meg. Kii 
Ionos figyelmet fordított az ifjúság nevelésére, a 
második és utána következő nemzedékek magyar 
szempontból való megmentésére és elérte azt. hegy 
tanítványai közül többen igen előkelő társadalmi 
vagy hivatalos pozieiót töltenek be Clevelaud és 
Ohio állam közéletében.

Megírtuk, hogy a Bethlen Otthon mit kö
szönhet munkájának, mint az építő bizottság el
nökének. de talán éppen ilyen nagy érdeme az 
hogy a clevelandi—Kultur Kelj. is Király Imre kez
deményezésére létesült.

A székely halad ni vágyás ösztöne arra bírta, 
hogy az Oberlinben lévő híres egyetemen a theo- 
loglai fakultásra iratkozzék be, de mikor az Ame
rikai Magyar Református Egyesület, föpénztárnoka 
lett, e tanulmányait félbe kellett szakítsa. De 
előbb-utóbb be fogja fejezni, mert a székely vél
nem hagy abba, semmit, amihez kezdett.

Király Imre 1913-ban Nyíregyházán nőül vette 
Völgyi Jolánt. Gyermekeik: a College végzett 
Imre, Jolánka és Kató, szüleikkel vannak Wash-

MOLNAR ISTVÁN,
Az Amerikai Magyar Református Egyesü
let titkára. Toledo város nyugalmazott 
rendőrtisztje és a Magyar Érdemrend 

tiszti rendjelének tulajdonosa

172(1 Pennsylvania Ave., Washington, I). C.

Született: 1875 nov. 28-án, Forró, Abauj megye.

Molnár István nevé
nek említésekor tisz
telettel hajol meg Ma- 
gyar-Amerika és aki
nek igaz magyar vol
tát _a Magxax,. Érdem- 

t iszti rendjelének 
adoniáuy<>zásával a hi
vatalos Magyarorszag 
is elismer te. M o I n á r
István élete annyira 
össze van forrva az 
amerikai magyarság 
történelmének egy 
h o s s z ii korszakával.

hogy a kettőt egymástól elválasztani nem lehet.

Molnár István édesapja jómódú kovácsmester 
volt Abaujbnn és gépész akart lenni a fiatal Pista 
gyerek is. Atyja n sárospataki főgimnáziumba 
küldte, de a kálvinista fej sehogyse fogta a latint, 
a hatodikban beszekundált és 1892-ben Amerikába 
jött •‘javulni-. Meg is javult itt! A legjobb ame
rikai magyarok sorában is az első padban ül!

Molnár István véglegesen Toledobau állapo
dott meg és az ottani vasgyárban mint vasönt > 
dolgozott. 1898-ban. amikor a spanyol-amerikai 
háború volt Molnár már az Egyesüli Államok ka
tonai egyenruháját viselte. Philadelphia mellett 
■‘őrizte" a tengert. nem is bántotta azt senki 
ellenség! ott van azóta is a nagy viz, mindég' 
Spanyolt persze nem látott, se élve, se halva!

A katonai mundérból kikerülve 1900-ban To- 
ledo város rendőre lett. Csaknem negyedszázadig 
tarló szolgálat után, mint rendőrtiszt vonult nyu
galomba 1923 október 31-én és azóta páratlan 
munkaerejét teljesen az Amerikai Magyar Refor
mátus Egyesület felvirágoztatásának szentelte, 
mint annak központi főtitkára.

A kezdő, a fiatal Amerikai Magyar Reformá
tus Egyesület már 1902-ben felismerte a Molnár 
Istvánban rejlő tehetségeket és először ellenőrének. I 
majd három évre elnökének választotta és 1908- I 
bán a főtitkári székbe ültette, amelyet azóta meg
szakítás nélkül foglal el.

Molnár István 1901-ben Toledoban nősült meg. 
Felesége a szabolcsi kisvárdai Berecz Etel. Pál fia, 
az International Harvester Company tisztviselője 
a németországi Düsseldorfban. István fia Toledo
ban a nyilvános iskolában tanít, János Kentucky 
állam Newport városában zeneiskolai felügyelő.
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Etel leánya ugyancsak Newporton a High School 
tanára.

Az amerikai magyar közéletben Molnár Ist
ván olyan munkát végzett az Amerikai Magyar 
Református Egyesület nagygyáépitésén felül, amely 
annak jóformán minden ágára kiterjed. A toledoi 
Magyar Református Egyháznak alapító tagja és 
éveken át tisztviselője volt. De hitén túl résztvett 
teljes erejével minden magyar megmozdulásban és 

- érdemeit már tiz évvel ezelőtt azzal ismerte el 
az egész amerikai magyarság, hogy a buffaloi 
-Kcmzetgyülés vezetését reá, mint elnökre bízták, 
aminek páratlan tapintattal (ett eleget.

Molnár István neve fogalom, amely az ércbe 
öntött egyéni tisztességet, a hajthatatlan őszinte
séget és az izig-vérig való magyar fajiságot jelenti. 
Olyan ember, akit talpig férfinak tartanak. Szál

egyenes gerince, amelyet az előrehaladott kor se 
tudott meghajtani, az élet minden körülménye 
között szilárd maradt. Mert tudta, hogy jót akar 
és semmit mást, csak jót. elgondolásaihoz, meg
győződéseihez mindig szilárdan ragaszkodott. Es 
ez tette lassanként országos hírűvé.

Tudják róla, hogy megalkuvást nem ismer és 
főleg hivatalos kötelességeiben hajszálat se enged 
az igazságból. Azt mondják róla: árvák és özve
gyek védelmezője, magyar fajának, hitének erős 
oszlopa. megbízható barát, jó férj és jó apa. Mi 
többet lehetne kívánni még olyan embertől is. 
mint Molnár István!

Negyvenhatévi itt tartózkodás után. 1938-ban 
visszament szülőföldjére, amikor részt vett a Világ
kongresszuson is.

A WALLINGFORDI MAGYAR NŐI KÖR. WALLINGFORD, CONN.
ALAKULT: 1935 SZEPTEMBER 12-ÉN. 42 TAGGAL.

Célja a magyar szellem ápolása és a jótékony
ság gyakorlása, ahol és amikor szükség van arra; 
a magyar származású gyermekek összetartása és a 
magyar nyelv gyakorlása. Jelenlegi taglétszáma 50.

Első tisztviselői a következők voltak:
Elnöknő: Bosnyák Józsefnél alelnöknő: Búza 

Józsefné; jegyző: Kovács Ferencné; titkár: Kócs 
Péterné; pénztárnok: Sári Andrásné; ellenőr: Vig 
Istvánná.

Jelenlegi tisztviselők: Elnöknő: Bosnyák Jó
zsefné; alelnöknő: Búza Józsefné. jegyző: Kovács 
Ferencné: titkár: Nidermajer Viktorné, pénztárnok: 
Saier Ottóné, ellenőr: Barta Lajosné.

ELSŐ SOR: balról jobbra: Madár Istvánné. Ba
log Ferencné, Saier Ottóné. pénztárnok; Kovács Fe
rencné. jegyző; Bosnyák Józsefné, elnök; Barta La
josné. ellenőr; Bai Andrásné. Iván Jánosné.

MÁSODIK SOR: Csapó Istvánné. Váncku Já
nosné. Könnyű Györgyné. Szalkó Jánosné. Porci Já
nosné. Cservák Józsefné. Kitett Jánosné. Gesztey Ist
vánné. Cetnár Jánosné. Tacli Józsefné.

HARMADIK SOR: Kámán Péterné. Kovács Bé- 
láné. Szegedi Miklósné. Haeku Mihályné, Jakab 
Menyhért né. Klusócki Gusztávné. Szabó Józsefné, 
Gombita Sándorné. Túri Miklósné.
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TRENTON
New Jersey állam fővárosának, Tren- 

tonnak jelszava magyarázza meg legjob
ban azt, hogy miért lett egy tekintélyes 
magyar kolónia székhelye. A város hiva
talos jelszava ugyanis ez:

— Trenton késziti — a világ meg
veszi.

Annyi külömböző ipari termékeket ké
szítő gyára van Trentonnak, hogy a leg- 
külömbözőbb ágakban járatos kézmű
vesekre volt állandóan szüksége és ezek 
sorában a jelesen képzett magyar iparo
sokat vonta magához. 1880 és 1896 közt 
már tekintélyes magyar kolónia épült fel 
Trentonban, amelynek közéleti tevékeny
sége egyletek alakítása, egyházak szerve
zésének előkészítése és a magyar érzés ápo
lása felé irányult. A telepnek igen nagy 
lendületet adott az, amikor a Roebling 
drót és kábel gyár megnyitotta kapuit a 
magyar munkások előtt és volt idő. mikor 
ebben a világhírű gyárban a dolgozó kezek 
fele tiszta magyar volt.

A magyarok számának szaporodása 
vonta maga után azt, hogy tagjai közül 
a vállalkozóbb szellemek a kereskedelemre 
és önálló ipari termelésre tértek át, je
lentős magyar üzleti életet teremtettek, 
ami viszont hivatásos pályán működő 
egyéneket vont Trentonba, amely a New 
Jersey állambeli magyar élet gócpontja 
lett.

AZ ELSŐ EGYLET ÉS TEMPLOM
A legelső állandó jellegű trentoni ma

gyar megmozdulás a Trentoni Első Ma
gyar Társalgó és Betegsegélyzó Egylet 
megalakítása volt 1889-ben. Harminckét évi 
működés után ez Trentoni Magyar Egye
sület név alatt folytatta munkásságát.

A Trentoni Első Magyar Kossuth Fe
renc Keresztény Betegsegélyzó és Temet
kezési Egylet volt a második alakulás 
1894-ben, amely 1924-ben szintén a Tren
toni Magyar Egyesületbe olvadt be. Ennek 
az egyletnek kötelékében ismerkedett meg 
az amerikai magyar egyleti élettel Wa’kó 
János, aki két évtized óta a Bridgeporti 
Szövetség páratlan szorgalmú központi fő
titkára.

Két nagy és erős magyar egyesülete 
volt már Trentonnak akkor, amikor 1894- 
ben erőteljes mozgalom indult meg a vá
rosban acélból, hogy a magyar reformá
tusokat hitközségbe szervezze. Előbb refor
mátus egyletet alakítottak, majd mikor Nt. 
Jurányi Gusztáv elvállalta a lelkészi ál
lást, hitközségé alakultak át 1897-ben, 
amikor Nt. Csánfordi Ferenc lett a lel
kész. A templomot és lelkészi épületet
1898- ban építették fel. de csak 1889-ben 
szentelték fel és adták át hivatásának. 
Pár hónappal később Nt. Virág István fog
lalta el. majd Vajó Sándor és 1910-ben 
Nt. Korocz Géza követett, akinek vezetése 
alatt a templomot újjáépítették. Közben 
a református csoportok között folyó küz
delmek során a nagy trentoni magyar 
református egyház a Független Magyar 
Református Egyházmegye megalakulása
kor annak kötelékébe lépett.

Tizennyolc évi szolgálat után a hitköz
ség vezetésétől Nt. Korocz Géza megvált 
és helyére Magyarországról Nt. Béky Zol
tánt hívták meg 1928-ban, aki azóta is 
nagy sikerrel vezeti az egyházat, melynek 
részére pompás iskolai épületet emelt, mely 
egyike a legszebbeknek. Nt. Béky Zoltán 
erős, markáns egyénisége a független cso
port kötelékében olyan méltánylásra ta
lált, hogy 1939-ben a keleti kerület espe
resévé választották.

KATHOLIKUS EGYLET ÉS TEMPLOM
A Független Magyar Református Egy

ház alapításával egyidejűleg alakult meg 
Trentonban az Első Szent István Király 
Magyar Római és Görög Katholikus Be- 
tegsegélyző, Temetkezési és Templomi Egy
let is, amely azután hatalmas tényezője 
lett a magyar római katholikus hitközség
nek megteremtésének. A hitközség alapí
tási munkákat a Szent István Egylet már
1899- ben megkezdte, mindjárt el is érte 
azt. hogy a trentoni Chestnut Avenuen 
levő katholikus plébános, Ft. Csaba György 
személyében magyar káplánt alkalmazott, 
aki ugyan később bridgeporti plébános lett, 
de elég sűrűn járt Trentonba, hogy a ró
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mai katholkus hitéletet a magyarok kö
rében fentartsa.

Az 1903-ik év során jutott a Szent 
István Egylet abba a helyzetbe, hogy a 
trentoni római katholikus megyés püspök 
engedélyével megalakíthatták a Szent Ist
ván hitközséget, amelynek első plébánosa 
Ft. Dr. Virágh Pál lett. A püspök később 
Ft. Eller Ferencet hozatta ki plébános
nak Magyarországról. Egy évvel később a 
hitközség már telkeket vásárolt a Genessee 
Streeten, de közben Ft. Eller visszatért 
Magyarországra és helyére Ft. Radóczy 
Károly plébános jött, aki a templomot 
tényleg felépítette és azt James A. MacFaul 
püspök 1905 május 31-én szentelte fel.

Radóczy plébános a hitközségi iskola 
vezetésére 1914-ben az Isteni Szeretet Leá
nyai cimü apácarend tagjait hívta meg, 
majd 1920-ban Magyarországra ment plé
bánosnak és utódja Ft. Dr. Szabó János 
lett, aki ernyedetlen munkával hatalmas, 
négy emeletes iskolai épületet állított a 
templom mellé. Ft. Dr. Szabó Jánost végül 
a magyar hercegprímás hazahívta és a 
Budapest Csillaghegyi plébánia vezetésé
vel bízta meg. mire helyét a trentoni püs
pök előbb Ft. Csányi Kornél Lászlóval, 
majd véglegesen Ft. Kiss A. Gyula plébá
nossal töltötte be, akinek vezetése alatt a 
hitközség ma is teljes sikerrel virágzik. A 
fiatal, harcos lelkületű papot népe szereti 
és igazi lelkiatyát lát a nagytudásu plébá
nosban, akinek működéséről könyvünk 
más helyén számolunk be részletesen.

Az évek során sok más erőteljes ma
gyar egyesület alakult Trentonban, mint 
a Trentoni Magyar Társas Kör, amely sok 
ideig pompás klub helyiséget tartott fent 
és sokat tett a magyar kultúra terjesztése 
érdekében. Hatalmas testületté fejlődött a 
Trentoni Első Magyar Görög Katholikus 
Pócsi Szűz Mária Betegsegélyző, Temetke
zési és Templomi Egylet is, amely igazi 
célját 1917-ben valósította meg.

A magyar voltukhoz mindig hü görög 
katholikusok külön hitközséget és temp
lomot akartak maguknak, amelyben ma
gyar nyelven dicsérhessék az Urat és erre 
a görög katholikus püspökségtől 1917-ben 
kaptak engedélyt. Ekkor megvásárolták a 
Hudson és Adelíne utcák sarkán levő né
met lutheránus templomot, amelyet átala

kítottak és amelynek e'sö plébánosa Ft. 
Lukács C. János lett, akit később Ft. Iván- 
csó László, majd az áldott emlékű Ft. 
Csopey Gábor látta el a plébános! teen
dőket, akinek halála után, 1931 óta Ft. 
Artim Mihály lett a plébános. Ft. Artim 
Eperjesen végezte el a kollégiumot és Ung- 
várott szente’ték pappá. A háborúban mint 
a 11-ik honvéd gyalogezred plébánosa vett 
részt és több kitüntetést szerzett hős’es 
magatartásával. 1918-tól 1926-ig Abauj- 
szolnokon volt lelkész és onnan jött Ame
rikába.

A MAGYAR OTTHON
Az 1928-ik év során Nt. Rácz Győző 

megalakította a Kálvin János Magyar Re
formátus Egyházat, amely 1931-ben Nt. 
Gulyás Károlyt, majd 1923-ban Nt. Hu- 
nyady Lászlót választotta le készének és 
jelenleg az erős radikalizmusáról ismert 
Nt. Kovács Imre vezetése alatt áll és amely
nek kötelékébe mintegy 30 család tartozik.

A trentoni magyar baptisták hitköz
sége 1920-ban alakult meg saját ima
házával.

Különös jelentősége volt Trentonban 
a Magyar Otthon, megalapításának, ame
lyet az egyesületek 1919-ben rész vény tár- 
sasági alapon csináltak meg és amely ha
talmas két emeletes épületet állított fe’. 
a Hudson és Genessee utcák sarkán. Az 
intézmény ma is áll és gyülésteremmel 
szolgál minden kulturális akciónak, előadá
soknak és nyitva van egyleti gyűlések ré
szére is.

A MAGYAR SAJTÓ
Annak, hogy Trentonban a magyar 

élet olyan szépen fejlődött, igazi oka ab
ban keresendő, hogy mindig volt magyar 
sajtója és pedig jó sajtója. 1906-ban Dr. 
Antal Jenő megalapította ^ ‘‘Magyar Köz
társaság’ néven az első magyar hetilapot, 
amelyet 1909-ben a “Trenton és Vidéke”, 
azután 1911-ben Walkó János szerkeszté
sében a ‘‘Magyar Hírlap” követett. Ezek
ből alakult ki Zámboiy Sándor erélyes 
keze alatt a “Függetlenség”, amelyet Zám- 
bo ytól, aki ma a Perth Amboyban meg
jelenő magyar lap tulajdonosa, Orosz An
tal vett át 1920-ban és amely szerkesz
tésében egyike a legélénkebb hetilapoknak.

Az 1919-ik év során jelent meg Geren- 
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day Mór szerkesztésében a “Jersey Hír
adó”, amely szintén tekintélyes szerepet 
tölt be Trenton magyar életében. A két 
trentoni magyar hetilap hivatását becsü
lettel, törhetlen magyar szellemben tölti 
be és díszei az amerikai magyar újság
írásnak.

Egységes, erejét ismerő és céltudato
san működő erő a trentoni magyar kolónia, 
aminek legjobb bizonyítéka az, hogy mi
kor az egész New Jersey államot átölelő 
és vagyonában erős New Jersey Magyar 
Egyletek Egyesülete nevű viszontbiztosító 
intézmény központi székhelyének kijelö
lésére került a sor. a passaici érdekeltség 
ajánlatára egyhangúlag Trentonnak adták 
ezt a megtiszteltetést. Azért, mert minden
ki tudta, hogy a magyar érdekek védel
me ott kitűnő helyen van.

Trentonhoz kb. t;z mértföldnyire fek
szik Roebling, ahol a híres acél-sodrony 
gyárvállalat első telepe van. Több százra 
tehető az ittlakó magyarok száma, akik 
gyönyörű r. k. templomot, paróchiát, is
kolát építettek. A hitközség vezetője a 
nagytudásu ferencrendi szerzetes pap: 
Raffinszky Romuáld. aki példás összetar
tást hozott létre a magyar kolóniában. A 
trentoni g. kath. és a független reformá
tus egyházaknak vannak itt leányegyhá
zaik. Több egyesület és egy szép Magyar 
Ház teszik teljessé a magyarság társa
dalmi életét.

ÁRI BÉLA ALBERT,
N. J. állami adóügyi h. osztályfőnök 

a Verhovay Segély Egylet igazgatósági tagja
State Hotise. Trenton. N. .1.

Szül.: 190S május 30-án. Trenton. N. .1.

A második magyar generáció egyik jellegze
tesen nagyszerű példája Ari Béla Albert karrierje 
Civil Service vizsga alapján New Jersey állam 
magas állásban lévő tisztviselője. Ári Béla alig 
30 éves korában és hogy milyen lelkes és jó 
magyar ember Is. arra nézve bizonyság a ma
gyar társadalmi és egyleti életben kifejtett ál
dásos tevékenysége. Öt éve van már jelen hivatalá
ban. mint az adóügyi hivatal osztályfőnöke az ál
lam íővárosában, közben van ideje arra, hogy mint 
a Verhovay S. E. Igazgatósági tagja, ahová 1935-ben 
választotta be a konvenció, az ifjúsági és a cserkész 
osztály szervezésének szentelje és ebben a minőség

ben 1938 nyarán Magyarországba utazott, mint a 
Verhovay díjnyertes csoport vezetője.

Ari Béla Albert iskoláit Trentonban és az egye
temet a híres Rutgers Collegeban végezte, ahol meg
szerezte a számvevői mérnöki oklevelet.

Ári Béla Albert szülei. Ári Menyhért. (Kisléta, 
Szabolcs ni.) és édesanyja, szül. Pásztor Mária 
(Pálháza Abauj ni.) fiukat jó magyar szellemben 
nevelték és ennek tulajdonítható, hogy olyan kész
séges és tehetséges szolgája a magyar ügyeknek. 
Az ifjú Ari elnöke volt a helybeli Ifjúsági "Arató 
Körnek", alelnöke a Nagybizottságnak és alelnöke 
a Magyar Republikánus Körnek is. Ugyancsak hit
buzgó tagja a Független Ref. Egyháznak.

Ári Béla még nőtlen és szüleivei 512 Wood- 
land St. alatt lakik. Élénk részt vesz a város tár
sadalmi életében. Tagja a Szabadkőműves Páholy
nak és több amerikai testületnek is.

AGÓCS ISTVÁN, 
Machine Operator 

212 Folton Street. Trenton. N J. 
Született: 1890 augusztus 22-én. Almágy. Gömör m.

Egészen fiatal fin. mind
össze 16 éves volt, mikor a 
világ nagy mágnese. Amerika 
ide vonzotta és 1906-ban érke
zett meg Almágyról. Uayton. 
Ohioba. egy jóismerőséhez. El
ső munkáját a Malleable írón 
Works vasöntödében nyeri. In
nen Pennsylvaniába megy, 
brake-man lesz a vasúton In
nen .New Jerseybe kerül. Tren

tonban telepedik meg és 1909 óta állandó trentoni 
lakos. Első munkáját Roeblingben találja, az ot
tani hatalmas aeéldrótgyárbiin. majd sörkihordó 
lesz, később express vállalatba kezd és jelenleg, 
mint machine operator dolgozik.

Tagja a Szent István Egyletnek és a Woodmen 
of the World magyar osztályának. Korábban tiszt
viselője volt a Rákóczi Egyletnek ellenőri minőség
ben. Trentonban 1909 február 16-án volt az eskü
vője. Neje. Bariba Ida. aki a Szatmár megyei 
Bere községből két évvel a házasságot megelőzőleg. 
1907-ben jött ki tesvérbátyájához az Egyesült Álla
mokba. Úgy édesapja. Bartba Sámuel, mint édes
anyja, szili. Keresztesi Eszter, már elköltözőül az 
élők sorából. Agócs édesapja, már elhalálozott, de 
édesanyja, szül Varga Appolonia, jó egészségnek 
örvendve él odahaza Gömör megyében.

A házasság boldog frigyéből egy gyermek szár
mazott. a szép Margit leányuk, akinek Jolin Zimmer- 
mannal való Isddog házaséletében tragikus hirte
lenséggel tett pontot a halál. A fiatal özvegy kis- 
fiacskája Janika.

Agócs István, aki saját házában élvezi boldog 
házaséletének örömeit, már évtizedek óta polgára 
uj hazájának. Sok-sok nagyon jó és meghitt ba
rátjuk van.
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BEITEL JÓZSEF, 
a Kossuth Egylet v. elnöke 

339 Center Street. Trenton, N. J. 
Szül.: 1874 nov. 20, Nagybozsva. Abauj megye.

Ma már visszavonult 
és egy kemény mun
kában eltelt életben 
szerzett bölcsességgel 
nézi a fiatalokat, de 
még nem is olyan ré
gen aktív harcosa volt 

[ a magyar ügyeknek. 
A munka azonban, 
amely immáron élet
szükségletté. szokássá és 
szinte második ter
mészetévé vált, még 
most is olyan fontos 

I életében. hogy nem 
tud lemondani róla, 

los volt, amikor elhagyta 
az óhazát és 1900-ban kijött az ittlakó testvéréhez 
Amerikába. Harminc esztendővel ezelőtt mun
kát nyer a hatalmas Swan and Co. Department 
Store-ban, amelynek mind a mai napig alkalma
zottja. ahol szaktudása és munkabírása révén úgy 
a munkaadók, mint a munkástársak megbecsülését 
vivta ki a maga számára.

Régi harcosa a magyar társadalmi megmoz
dulásoknak és tagja a Verhovay Egyesületnek, a 
Woodmen of the World magyar osztályának és a 
Kossuth Egyletnek, amely munkássága elismeréséül 
4 esztendőn keresztül egyfolytában elnökévé vá
lasztotta meg. Mint buzgó katholikus, a Szent Ist
ván Róni. Kath. Egyház kebelébe tartozik.

Még az óhazában nősült és 1897 május 23-án 
vezette oltár elé mátkáját. Hornyák Erzsébetet, aki 
megértő és szerető élettársnak bizonyult. Örökbe
fogadott fiuk neve William Beitel.

BEYTEL LAJOS, 
a N. J. Egyletek Egyesületének központi 

pénztárnoka 
719 Divlsion Street. Trenton. N. J.

Szül.: 1884 május 4-én, Nagy Bozsva, Abauj megye.

Tizennyolc éves sem 
volt még, amikor bú
csút intett szülőföldjé
nek és át hajózott az 
Atlanti óceánon az UJ 
Világba. 1902 óta ál
landó lakosa. New Jer
sey állam székhelyé
nek.

Egész életében dol
gos ember volt Húsz 
éve, hogy a Magnesic 
Pigment Company al
kalmazottja. maga és 
családja már régóta 
saját házában hajtja

esténként nyugovóra a fejét. Ami a magyar moz
galmakat illeti, résztvett a Református Egyház 
újjászervezésében, amelynek jelenleg is tagja, a 
Magyar Otthon építkezésénél részvényeket is vá
sárolt. jelenvolt a New Jersey Egyletek Egyesületé
nek alapításánál. melynek ma központi pénztárnoka. 

Trentonban, 1906-ben vezette oltár elé Pandák 
.Máriát, aki a Zemplén megyei Vily-ből származik. 
A házaspár négy gyermeke mind iskolát végzett. 
Bertalan a Highway Department alkalmazottja, a 
Woodmen of the World, a N J. Egyesületek és a 
Református Egyház tagja. Lajos szemüveg csiszoló, 
Erzsiké. Mizsur Lászlónak és Margit pedig Kedves 
Józsefnek a felesége.

A Beytel család Trenton magyarságának egyik 
igaz értéke.

BODNÁR JÁNOS, 
Gasoline Station tulajdonos 

Corner South Clinton és Russel, Trenton, N. J. 
Szül.: 1899 június 24-én, Trenton, N. J.

Mindig jóleső érzés a "má
sodik generáció" egy olyan 
tagjával összekerülni, aki nem 
tagadja meg szülői hazáját, ha
nem magyaros érzéssel a szivé
ben jó polgára annak a föld
nek. ahol először látta meg a 
napvilágot.

Bodnár János szülei. Bodnár 
Ferenc és neje, néhai Balog 
Mária még a múlt században 

vándoroltak ki az Abauj megyei Göncz község
ből Trentonba, ahol 1899 június 24-én született 
meg János fiuk. Bodnár János szülővárosában 
végezte el iskoláit, utána pedig mint gépész és 
szerelő nyert alkalmazást egy helybeli gyárban. 
Ezek a felszerelési munkálatok sokszor más vá
rosokba is elvitték. 1933-ban azonban felhagyott a 
gyári munkával, önállósította magát és népszerű 
gazolin állomásán 5, sokszor több alkalmazott is 
kenyeret talál.

Résztvesz a magyar társadalmi akciókban és 
tagja a Szent István Egyletnek. A magyarok sze
retik és üzletét pártolják. Trentonban nősült, fele
sége a Halmaj, Abauj megyei néhai Magyar Jó
zsef és Takáts Julianna. Juliska leánya, aki a 
Bodnár házaspár 3. iskolába járó fiának. József
nek. Jánosnak és Ferencnek az édes anyja.

BOROS JÁNOS, 
a Szent István Egylet alelnökc
852 Cedar Lnne Ave., Trenton, N. J. 

Szül.: 1836 december 25-én, Somod!, Abauj ni.

Amerikába 1905-ben jött ki az itt lakó testvér- 
nénjóhez. mint 15 éves fiatalember, aki abban bí
zott, hogy az IJj-Világban uj lehetőségek nyílnak 
meg előtte. Ideérkezésekor zongoragyárban kapott 
először alkalmazást, majd egy acélgyárban kereste 
meg kenyerét.

Hosszú, céltudatos, nehéz munkával végre be
teljesül a vágya, hogy önálló legyen, és először 
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mint contractor a saját gazdája lesz. Mint 21 éves 
legényemben megjárja az óhazát és három hó
napig tartózkodik atyja. Boros Ferenc, portáján,

Igazi szakmájához ,a virágkertészkedéshez, 
csak később kezdett hozzá. Ma már nagy üzlete 
van, ahol 3—4 ember keresi meg a kenyerét.

Izig-vérlg magyar ember, aki uj hazájának is 
odaadnan hii polgára. Szivéhez legközelebb a 
Szent István Egylet áll. lévén buzgó római katho- 
likas és ennek felvirágoztatására sok tevékeny
séget fordított. Korost az egylet tagjai immár kát 
éve választja meg a Szent István Egylet alelnöki 
tisztségére.

Boldog esaládl életet él szeretett hitvese olda
lán, akit, első felesége idöelőtti elhalálozása után 
vezetett az oltár elé. Hitvese a Devecserbó] ide
származott Kalapos János és néhai neje, szül. 
Zupkó Mária. .Innét leánya, aki Brooklynlmn szü
letett. Három fiúval büszkélkedhetik Boros Já
nos. Az ifjabbak János és Béla az első, mig 
Henrik fia a második frigyből született.

BRODA ISTVÁN.
a Szent István Egylet v. elnöke

811 Quinton. Trenton. N. .1.
Szül.: 1874 június 21-én. Deteklenger, Abauj ni

Egyike a legrégibb élő ma 
gyar-amerikásoknak. És ugyan 
akkor egyike a legtevékenyehb 
magyar egyleti férfiaknak, kik 
időt, fáradtságot nem kiméivé 
dolgoznak a magyar közéletért.

1891-ben jön Trentonba. Ker
tész lesz; majd 18 évig watcb 
mán a híres roebling-i drót
gyárban. Jelenleg visszament 

kedvenc foglalkozásához: ismét kertész lett
1931 június 3-án nősül másodszor. Neje An

gyal Juliska, a Mátészalka, Szatmár megyei szü
letésű Angyal János leánya. Broda István első, 
néhai Godfried Máriával kötött házasságából négy 
gyermek származott: János. József. Hóién és Ist 
ván. Állandóan trentoni lakos volt Broda István, 
ismeri és becsüli nevét az egész környék magyar 
sága. Tagja a Szent István Egyletnek és a N. .1. 
M. E. E.-nek; korábban a Szent István Egyletnek 
1G évig elnöke volt. Reméljük és kívánjuk, hogy 
makkegészsége ezután sem hagyja cserben: Immár 
44 éve tagja a Szent István Egyletnek, de beteg
segélyt sohasem kapott!

BUKOVITS JÓZSEF, 
üzlettulajdonos

314 Morris A venne, Trenton. N. .1. 
Született: 1885, február 19-én Csabád. Abauj ni

Tizenhét éves volt, amikor utnakindult szü
lőföldjéről, hogy kijöjjön az Uj Világiul.. Galeton. 
Pa. volt az első állomása Evek múltával azután 
Trentonba költözött és egy acéldrótgyárban lelt 
alkalmazást.

Öl esztendős amerikai itt tartózkodás után 

történt házassága. Felesége Abauj megyei szárma
zású Varga Róza és édesatyja, Varga István ma 
is itt él Devecserben, bár édesanyja, szül. Verpecz 
Zsuzsánna már nem tartozik az élők sorába. El
hunyt édesapja nevét viselő Bukovits József öz
vegy édesanyja, szül. Szarka Mária, jó egészség
nek örvendve él Csobádon.

Régi trentoni lakos lévén, élénk részt vett a 
magyar társadalmi mozgalmakban. Tagja a New 
Jersey! Magyar Egyletek Egyesületének, valamint 
a Szent István Egyletnek is. Mint hltbnzgő ka- 
tholikus. régi tagja a Szent István Egyháznál:.

A boldog és ideális frigyből két gyermek szü
leteti, egy leány Ilonka és egy fin. József. Ilonka 
középiskolai tanulmányai elvégeztével business 
college hallgatónöje lett, diplomát szerzett és ma 
hivatalban dolgozik. József szintén egyetemi vég
zettséget nyert és iskolai tanulmányainak bele 
jeztével Mexikóba is megfordult hosszú tanulmány- 
utján. Jelenleg tanár és a spanyol nyelvet tanítja.

CSATÓ ISTVÁN, 
a Szent István Hitközség trusteeja 

1023 Adeleine Street. Trenton. N. J.

Szül.: 1886 jun. 26-án. Szentistván. Borsod megye.

Harmincnégy éve él 
az l'j Világban. Cas- 
tello, Pa.-ban töltötte 
majd elment Galeton. 
Pa.-ba és 19 esztendőn 
keresztül élt a kisvá
rosban. hol bőrgyár
ban dolgozott. Tren
tonba n 1925-ben tele
pedett meg. ahol már 
régen saját családi 
házában lakik, és az 
Essex R u b b e r Com- 
panynak régi, megbe
csült munkása.

Rajongó szeretettel ápolja az Itteni matyó 
kultuszt. Rengeteg matyó hímzése van.

Mint buzgó katholikus, a Szent István Egyház 
tagja, amely azzal tisztelte meg odaadásáért, hogy 
trustee-nak választotta meg.

Három éves amerikai itt tartózkodás után, 
1908 julius 25-én nősült, és a néhai Homovics Ist
ván és neje, a néhai Makranczl Teréz Abauj me
gyei Felsöszendiben született Veronika lánya, a 
felesége, aki három fiuk. Sándor, István és Albert 
és Ilonka lányuk, édesanyja Felesége és leánya 
1930-ban 3 havi látogatóban voltak az óhazában. 
Úgy Csaté Istvánt mint családját ismerik és be
csülik Trenton és környéke magyar társadalmá
ba n.
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DOBÓ ALAJOS, 
üzlettulajdonos

1101 Divislon Street, Trenton, N. .1.
Szül. 1894, miire, 29-én, Szentistván, Borsod ni.

A magyar matyóvidék fővárosa, Mezőkövesd 
mellól, Szentistván községből jött az uj hazába. 
Tizenötéves korában jött ki. Dolgozott és ma is 
dolgozik, de amellett van egy üzlete, melyet neje 
vezet.

Mint jó magyar ember, részveit az összes na
gyobb magyar társadalmi mozgalmakban. Tagja 
a Rákóczi Egyletnek, melynek pénztárnoka is 
volt. A Szent István Hitközségnél is élénk tevé
kenységet fejt ki. úgy hogy már kurátornak <-s 
trusteenek is megválasztották.

Házassága 1918-ban történt és életepárjául az 
ugyancsak a Szentisván községből származó Kürthy 
Margitéi választotta, aki nagy odaadással tart ki 
férje ideáljai mellett. A házaspár egyetlen gyer
meke a kis Lajos fin. akit magyaros szellem
ben nevelnek. A megértő és munkás életnek a 
másik eredménye egy szép családi ház. A matyó- 
fonók és matyólakodalmak népszerű felevenité- 
sével elismerésreinéltó érdemeket szereztek a 
matyó kultusznak.

Dobó Balázs, a trentoni üzlettulajdonos édes
apja jó egészségnek örvend. Felesége, szül. Burányi 
Erzsébetet elszóitotta mellőle a halál. Dobó Alajos- 
né szülei. Kürthy Mlhályés neje, Barna Anna, 
mindketten élnek.

ÖZV DANKA JÓZSEFNÉ,
szül. Méhes Anna 
üzlettulajdonos

425 Beatty Street, Trenton. N. J.
Született: Érvasad. Bihar megye.

Szorosan hozzátartozik Tren
ton magyar társadalmához, mo
solya, beszéde, egész kellemes 
egyénisége olt van mindenütt, 
aho] egy fiatal magyar asszony 
munkája magyar ügyeket előre
vihet.

1912-ben érkezik ki az ujhll- 
zába. Férjiiezinegy, de a sors 
kegyetlen akarata férjét 1931- 
ben elszakítja tőle. Mrs. Danka 

üzlete S éve áll fenn; szorgalmas, becsületes mun
kával iparkodott mindég, hogy magának és fiacs
kájának: Virgil Józsefnek tisztességes megélhetést 
biztosítson. Szülei: Méhes Demeter és édesanyja 
szül. Penyegi Mária rég elhunytak: az óhazában 
él még 2 bátyja és 1 nővére. Egyházi téren a Gör. 
Katii. Egyházhoz tartozik.

A szülőföld szeretete immár harmadszor viszi 
tengeren túlra Mrs. Dankát. Ez idén a Trentoni 
Függetlenség elöfizetésszerzési versenyében lett 
legelső és igaz baráti szeretet kisérte útjára július 
26-án, mikor is pár hónapi látogatóba az óhazába 
utazott.

FREUND ISTVÁN,
városi alkalmazott, a New Jersey Egyesült
Egyletek anyaosztályának elnöke, a Magyar

Otthon alelnöke
903 Quinton Street, Trenton, N. .1.

Szül.: 1882 jnlius 20, Tees, Veszprém megye.

A trentoni városháza azon osztályán, ahol e 
szorgalmas iparváros vízellátása felől gondoskod
nak, az egyik fontos állásban dolgozik hosszú évek 
óta egy magyar ember, aki bár csak néhány éve 
haladta meg az ötvenet, mégis Trenton egyik leg
régibb amerikás magyarjai közé tartozik.

1899-ben érkezett Freund István Trentonba az 
óhazából és azóta is ott él. A munkájában, akár 
lakóvárosán sem sokat, változtatott, mert egyhu
zamban 25 évig dolgozott a Pennsylvania vasútnál, 
mielőtt alkalmazást vállalt volna a trentoni város
házán.

Annál változatosabb a. társadalmi élete, meri 
valóságos lista telik ki azokból az egyesületekből, 
amelynek tagja, többnyire pedig díszes pozíciók
ban. így a New Jersey Egyesült Egyletek anya
osztályának elnöke. 10 éve alelnöke a Magyar 
Otthonnak s tagja a Verhovay 13-as fióknak. Éve
ken át volt elnöke és pénztárnoka a Magyar Ott
honnak, ugyanígy, hitbuzgó katholikus létére 
tagja, 10 éven át elnöke és 12 éven át trusteeje 
volt a Szent István Egyletnek, öt éven át pedig 
elnöke volt úgy a Republikánus Clubnak, mint a 
Batthányi Egyletnek, a konvención pedig kor
elnök. Egyik legszebb társadalmi tevékenységét 
a Nagybizottsággal kapcsolatban fejtette ki. mely
nek megalakítása a nevéhez fűződik.

Trentonban, 1907-ben volt az esküvője a 
Zemplén megyei Leleszhő] származó Tóth Máriá
val, aki szintén sok társadalmi akciókban vesz 
részt és a Szent István Egyletnek tagja. Három 
gyermekük közül János fiók vegyészmérnök Tren
tonban a megyénél. Vilmos mérnöknek készül a 
Rutgers Collegeban, egyetlen lányuk Mariska pe
dig dr. Kondor József trentoni orvosnak a fele
sége aki 2 kis leánygyermek édesanyja.
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GNANDT ISTVÁN, 
tejkereskedő és üzemtulajdonos 
823 Genessee Street, Trenton, X. J.

Szül.: 1885 nov. 19-én, Szaniszló, Szatmár megye.

Karrierje még az óhazában kezdődött meg. 
ahol mini kiképzett géplakatos és gépész, repülő
gépgyárban dolgozott; majd előmunkás lett. A vi
lághálóm kilő.ősével az osztrák-magyar hadsereg 
repülöfloltájához vezényelték és olt szolgálta végig 
a. háborút. 1921-ben Trentonba jött ki. hogy uj 
életet teremtsen maga és családja számára.

Néhány évi itt tartózkodás után alkalmaz
tatást nyert, mint szerszámkészítő és négy és I’-l 
évig dolgozott gyárakban. Időközben rájött, hogy 
a tejüzemben szerzett szakismeretét is értéke- 
i-llcnt leltet. I'elhugyi il a gyári munkával és alap
ját vetette jelenleg virágzó szép tejvállalatának, 
amely az évek folytán egyre növekedett.

Részl.vetl az általános magyar mozgalmakban, 
tagja ti Hómul Katholikus Egyháznak, iigyszinl-’ii 
ti Magyar Demokrata Körnek. Budapesten. 1910- 
ben misült. felesége Popovics Rózsa, aki a Szatmár 
megyei Mező l'etriben született és a házaspár 3 
leányának anyja. Erzsiké lányuk New Yorkban 
van férjnél stern Gyula festővállalkozónál. Aranka 
az egyik new yorki kórházban ápolónő. Ilonka pe
dig Trentonban. a családi házban vezeti a Kelen 
Beauty Shopi.it.

GRÓSZ ANTAL, 
magánzó

18 llewitt Avenue, Trenton, N. J.
Szül.: 1881 okt. 16-án, Oros, Szabolcs megyében.

Már mint Budapesten képesített, pék érkezett 
ki 1905-ben az Egyesült Államokba. Első állomása. 
New York volt, ahol három esztendőn keresztül 
dolgozott, eleinte másnak, majd saját, üzletében. 
1908-ban aztán Trentonba utazott, ahol megtele
pedett és azóta se költözött el onnan, üzleté kö
zel 30 évig állt fenn, de 1937 decemberében fel
hagyott az aktív munkával, hogy egészségileg 
rendbejöhessen.

Első feleségét korán ragadta el a halál az 
élők sorából, 1928-ban másodszor is megnősült, 
amikor is a. Szatmár megyei Mezöfényből szár

mazó Schrády Rózsikát vezette az oltár elé, aki 
aktív részt vesz a trentoni magyar társadalmi ak
ciókban és tagja a helybeli Szent István Római 
Katholikus Egyháznak.

Öt gyermek büszke atyja Grosz Antal. A leg
idősebb fia Mijton, a WolCner’s Academy tanára, 
Márton Callforniában dolgozik mint repülőgép 
mechanikus, Vilmos női fodrász, Szilvia lánya 
Brooklynban van férjnél Vass Jenőnél, míg a leg
fiatalabb leány, May. a Prudential Life Insu
rance Go. hivatalnoknője.

GERENDÁT MÓR.
a "Jersey Híradó" szerkesztő-kiadója

27 Hancock Avenue. Trenton. .1.
1877 április 28. Székelyhid. Bihar m.Született:

A föld kerekének 
legga hun Idei kübb szer
kesztője. aki lapjában 
soha senkit meg nem 
bántott. A nyomdász- 
súgni Budapesten az 
Atheneum és a Lég- 
rády cég üzemében, 
tehát a legjobb helye
ken tanulta, ahonnan 
a fiumei napilaphoz 
kerüli nyomda vezető 
nek és ahol megalakí
totta a Fiumei Ma
gyar Kört, amelynek

titkára lelt. Fiumei tevékenysége alatt vette nőül 
Sajt Juliannát és nejével együtt 1906 március
I én érkezeti New Yorkba, ahol édesanyja ina
is é| A kenyérki rését Trentonba vitte 1907-ben. 
almi saját nyomdnvállahitát 1909 ben alapította és 
a legnagyobb készséggel állott kezdettől fogva 
a magyar sajtó szolgálatára. Volt idő, amikor 
egyszerre nyolc magyar lap készült üzemében. 
Innen már csak egy lépés volt a saját lapalapitús 
és 1919 óta szerkeszti a tekintélyes Jersey Híradó 
elunj hetilapot.

A trentoni magyar közélet minden megmoz
dulásában ott volt Gerenday szerkesztő, aki jó
formán minden egyesület tagja. A New Jersey 
Egyesület. Egyleteknek és a Rákóczi trentoni 
osztályának éveken ál tisztviselője is volt, a 
trentoni Nagybizottságnak pedig ma is tevékeny 
tagja. A New Jersey Magyar Lapszövetség meg
bízásából ment 1929-ben Magyarországra, a Kül
földi Magyarok Világ Kongresszusának első kon
venciójára. Ebben az időben alélnöke volt e les 
t illetnek.

Példásan boldog családi életéből származó fiai 
Miklós. István és György pár év előtt átvették 
édesapjuktól a Technical Press nevű nyomdai vál
lalat vezetését. Leánya, Blanka. New York váro
sában Bárány György sikeres hirdetési iroda tu
lajdonos neje.

Az ipari szervezkedésnek nincs erősebb híve 
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Gerenday szerkesztőnél, aki fiaival együtt hűsé
ges tagja a nagy nyomdász uniónak.

Szerény, a mások érzékenységét tiszteletben 
tartó lélek Gerenday szerkesztő, aki csak "akkor 
beszél más nyelven, még angolul is. ha muszáj", 
mrt a magyar nyelvnél szebbet saját írása szerint 
csak egyet ismer: a felebarát! szeretet jótékony
ságának szavát, aminek hangja sincs, csak cse
lekedetei.

HAJDÚ JÁNOS.
702 Division Street, Trenton, New 

Szül.: 1881 nov. 1-én. Rozsnyó, Gömör
Jersey, 
megyében.

Hajdú János és csa
ládja igazi típusa a 
n y i 11 sz i v ü. ba rá tsá g- >s 
magyaroknak. Tizen
nyolc éves pelyhedző 
állít fiatalember volt, 
mikor meglátta a Sza
badság szobrát.

Odahazulról mint ké
pesített. kitanult asz
talos indult el. de 
nyelvi adás hiányában 
szaktudásának eleinte 
vajmi kevés használ 
vehette. Keserves 
munka volt a legelső.

Kilencven centért dolgozik vasúton; téglagyárban 
nyeli utána a port, majd leszáll a bányáim, hogy 
kenyerét keresse. Jelenleg Immár 12 éve meg
becsült alkalmazottja u Steril and Co. gyárnak, Ind 
szakmájában helyezkedhetett el.

1907 május 6-án nősül. Neje a Trenton. N. J. i 
születésű Kocák Mária, a most Is élő Kocák István 
es néhai Megulesz Rozália leánya. Elza leányuk 
Kovács Gyula felesége; Rózsika, Varga .lózsel 
neje. István fiuk pedig Margaret Francia Larklnt 
bírja nőül. Mrs. Hajdú a háború után másfél évre 
hazament az óhazába.

Ha aránylagosan visszavonult életet, is 
Hajdú János, minden érdekli ami magyar. Tagja 
a Szent István Egyletnek és a New Jersey M i- 
gyar Egyletek Egyesületének. A régi Társas
körnek alapitótagja volt!

JUHÁSZ GYÖRGY.
a Szent István Egylet jegyzője

1208 Genesse Street, Trenton. N. J.
Szül.: 1893 nov. Ifi. Nyír Pilis. Szabolcs megye.

A trenton! és a közeli roeb- 
lingi egyházi és társadalmi 
életnek egyik legszámottevőbb 
tagja Juhász György, aki 1908 
szeptemberében telepedett meg 
Roebllngben. Alapitő tagja volt 
az ottani Társaskörnek, mely
nek hét éven át pénztárnoka, a 
Szent Imre Körnek, melynek 7 
évig elnöke, valamint a Nagy

boldogasszony Rom. Kath. Hitközségnek, hol 3 éven 
keresztül kurátor volt. Kedvelt és ismert műked
velője volt az ottani társadalomnak.

Trentonban tagja a Szent István Egyletnek és a 
Rákóczink 20-ik osztályának, valamint a Pécsi Szűz 
Mária Egyletnek és a Széni Miklós Magyar Görög 
Kath. Egyháznak is. Olyan ember, akire a magyar
ság minden mozgalmában számit hat

Első feleségével való házasságából származott 
Etelka kisleánya, majd nejének halála után 1929- 
ben nőül vette a Szatmár megyei Csomaköz köz
ségből származott Tilger Terézt, aki szintén egy kis
leányt. Margitkát hozta a házhoz, aki első házas
ságából származott. A megértő frigynek gyümölcse 
a kis Irén és a pár hónapos Róbert, akik nővéreik
kel együtt aranyozzák he a Juhász házaspár ott 
honát.

Mrs. Juhász tagja a Szent István és Szűz Mária 
Női Egyletnek is és boldog örömmel segit férje te
vékenységeiben.

Ft. KISS A. GYULA.
római katholikus plébános

210 Genessee Street. Trenton. N. .1. 
Szül.: 1899 június 21. Küld. Vas megyében.

Ft. Kiss A. 
Gyula a harcos 
egyház (ecclesla 
militans) papjai 
közül való, aki fő- 
lég az amerikai 
m a g y a r viszo
nyoknak a túlzott 
radikális elemek 
által okozott za
varai között mu
tatta. meg azt. 
hogy eréllyel és 
bátorsággal kell 
szembeszállanl a 
közérdeket rontó 
t ö r c k v é sekkel 
szemben. Hálára 
és elismerésre 
méltó szolgálatot 
tett ezzel Magyar- 
Ameri kának, mert 

kiváltotta az ellenállást a bátortalanabbakból is ép
pen akkor, amikor arra a legnagyobb szükség volt.

Gimnáziumi tanulmányait a kiváló bencések 
keze alatt Pápán végezte. Alig töltötte be 18-ik 
életévét, amikor a világháború utolsó évében a 
haza őt is kiszámolta az iskola padjaiból. A bécsi 
83-as K. u. K. (közös) gyalogezredben szolgált. 
Mint az önkéntes zászlóalj legjobb lövésze és a 
tiszti iskola, legjobb tanulója, soronkivül kapta az 
első csillagot és egy gyönyörű zsebórát, melyet ma 
is szeretettel őriz többi háborús emlékei között. 
Az olasz front poklából szerencsésen kikerülve, 
mint zászlós szerelt le.

A világháború után a szombathelyi tbeologiára 
ment, ahol 1921-ben gróf Mikes János püspök szen
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telte pappá és ugyancsak Szombathelyre hit-tanár
nak nevezte ki. 1925-ben már Belgiumban és Hol
landiában magyar gyermekmentő akcióban dolgo
zik nagy sikerrel. Szervező képességeit püspöke 
felismerve az egyházmegyei kancelláriába hívta 
vissza püspöki titkárnak. Majd 1930-ban a kőszegi 
katonai reáliskolához került, hol mint katona-pap 
(kapitányi rangban) a magyar hadsereg jövendő 
tisztjeit, a kadétokat tanította és nevelte Krisztus 
és a magyar haza bátor harcosaivá.

Amerikába 1931-ben jött Ft. Kiss A. Gyula, és 
előbb a New Jerseyben levő l’erth Amboyban volt 
a magyar hitközség káplánja, majd 1933-ban a 
trentoni megyés püspök előbb Woodbridgere, az
után 1934-ben Carterettre nevezte ki plébánosnak 
és mikor Trentonban erős kezű lelkipásztorra leit 
szükség, 1937-ben. ennek a nagy hitközségnek plé
bános! székébe ültette, amit ma is sikerrel lölt. be 

Hitközségének szükebb keretein felül országo
san ismertté lett Ft. Kiss A. Gyula az ő írásai ré
vén, amelyek az amerikai magyar lapokban láttak 
napvilágot és amelyek ti stílus tökéletes ereje 
mellett világos okfejtésükkel jelezték mindig azt 
az utat, amelyen az amerikai magyarságnak ha
ladnia kell.

Ez ti magyar, sőt amerikai szempontból any- 
nyira értékes munka ha a közjó ellenségei részéről 
gyűlölködő megszólalásokat váltott is ki; világos 
bizonyítéka annak, hogy a Ft. Kiss A. Gyula által 
kijelölt nt a helyes és ép ezért minden jó és derék 
magyar előtt általános tiszteletet és beesülést szer
zett nevének.

Az 1938-ik év során a katholikus eucharisz
tikus világkongresszus hazavitte látogatóba Ft. 
Kiss A. Gyulát, aki a szülőföldről lelkileg felfris
sülve tért vissza Trentonba. hogy megkezdett mun
káját folytassa és mindnyájunk javára teljes si
kerre vigye.

KISH BÉLA,
Ingatlanforgalmi Iroda tulajdonos 

a Szt. István Egylet “Mortgage Biz.” tagja 
a Demokrata Klub Biz. elnöke
486 Chestnut Street, Trenton, N. ,T. 

Született: 1895 szeptember 4, Trenton. N. J.

Édesapja, néhai Kish

Itt született az új
ít a zá bán, azt sem 
mondhatjuk róla, hogy 
kijött, hogy életet és 
otthont teremtsen ma
gának. Az Újvilágban 
növekedett. itt nősül', 
itt családapa és az a 
tisztelet és szeretet, 
mely őt és családfát a 
trentoni magyar koló
niában körülveszi 
megérdemelt!

Tökéletesen beszél, 
ir. olvas magyarul. És 
a szive is magyar!

István és édesanyja néhai 

Frankó Zsuzsámul kbl. 60 évvel ezelőtt vándoroltak 
ki az abanjmegyei Gönczitől. A fiatal Kish Béla 
17 éves korában kitanulja a szerszámkészitést; 
később reál estate üzletbe kezd, vállalkozó lesz. 
A háború alatt ezen üzletét, abbahagyja, Wilming- 
ton. Itehi warehen dolgozik az államnak: háltoru 
titán ismét ingatlan forgalmi üzletét kezdi folytatni 
és azt nagyon szépen feldolgozza.

Tagja a Szent István Egyletnek, a Mortgage 
Bizottságnak, Chairman a Demokrata Klub Vi
galmi Bizottságnak, korábban 5—6 évig titkára volt 
a Magyar Otthonnak. 8 évig jegyzője volt a Szent 
István Egyletnek. Bájos modorú neje az Eger. 
Heves megyei születésű Orosz! Erzsébet, a Verpelét, 
Heves megyei illetőségű Oroszi János és Kocka Bor
bála leánya. A boldog frigyből két gyermek szár
mazott. A szép kis Erzsiké a High School után a 
Rider t'olleg-et végezte cl és jelenleg az Unemploy 
ment Compensation Office Secretary-je. A fiatalabb 
Béla szintén college tanuló.

Szép családi otthonukban, megérdemelt polgári 
jólétben él a Kish család. Kiérdemelték a trentoni 
magyar és angol társadalom szeretetét és megbe
csülését. És ez a jó név a legnagyobb kincs, amire 
vigyáznak, ha nem is büszkélkednek vele. Nem 
lenne teljes a dióhéjban megirt életrajz lm meg 
nem említenünk Kish Béla egyetlen gyengéjét. 
Almából is felkelne halászni. Úgy mondják, ő 
tudja mondani a legnagyobb fish-storyknt Tren
tonban,

KRAUN ADOLF,
a Lincoln Laundry tulajdonosa

1213’ East State Street. Trenton. N. .1. 
Szül.: 1S92 március 3., Nagyar, Szatmár megye.

1912-öt Írtak, mikor New Yorkba érkezeit. 
Nem volt válogatós, hogy milyen munkát vállal el. 
hanem azzal kereste meg a kenyerét, amivel al
kalma nyílt.

Rövid New Yorki tartózkodás után Chicago 
környékére költözött és három évi nehéz munka 
után visszatért. New Yorkba, ahol rövidesen üz
letet. nyitott. 1919-ben Trentonba ment és azóta 
is állandó lakosa New Jersey állam székhelyének, 
ahol több, mint egy évtizede, mint egy nagy mo
soda tulajdonost ismerik, akinek üzente egyre nő. 
Jelenleg 20 alkalmazottal dolgozik vállalatában és 
a tisztításra váró árut három teherautója gyűjti 
össze a városban.

Részivel! mindig a magyar általános mozgal
makban és régebben az Amerikai Mugytír Társa
dalmi Clubban tisztséget is vállalt. New York
ban, 1918-ban nősült meg, felesége, szül. Weinber- 
ger I leien, aki a Bet eg megyei Nagybotégből szár
mazik. és az 1937-es év folyamán hosszabb láto
gatóban volt odahaza, a házaspár négy gyermeké
nek édesanyja. A legidősebb fim Márton, a Lin
coln Laundryban dolgozik az édesapja mellett, 
Zeltna leányuk ápolónőnek készül és a két iker, 
Hermán és Heriett, jelenleg még iskolába jár.
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IN MEMÓRIÁM
Néhai KOMAR JÓZSEF ÉS TRENTONBAN 

ÉLŐ ÖZVEGYE,
a Batthányi Egylet volt elnöke
142 East Front Street, Trenton. N. J. 

Született: Tés. Veszprém megyében.

Mint ideális férj, 
legjobb apa, dolgos 
ember, és Igazi ma
gyar, Kontár József, a 
t r e n t o ni magyarság 
egykor egyik legnép
szerűbb embere, halála 
után is idekívánkozik 
ezen könyv lapjaira.

Már érett ember 
volt, amikor otthagy
ta a Dunántúli hazáját 
és a Veszprém megyei 
Tésből kiköltözött es i- 
I á d Jávái Trenlonbn. 
Munkát az American 

Brldge t'ompaiiynál talált és megérkezésétől egé
szen a pár évvel ezelőtt történt elhunytéig egy
huzamban egyazon gyárban dolgozott..

Egész életében közszeretetnek örvendett. Részt- 
vett egyletek alapításában, tagja volt az egyháznak 
és az egykori neves Batthányi Egylet népszerű
ségéért megválasztotta elnökének is.

Példás házaséletet élt. Az óhazában ISSű-imn 
esküdött és Ilit veséül a Veszprém megyei Hantá
ból származó Lólh Annát vette. A mindörökké bol
dog frigyből négy gyermek származott, két leány, 
Juliska, aki Berecz Zsigmond, és Teréz, aki Mól- 
nár József neje. A házaspár két. fia Lajos és Jó
zsef. ügy a két fitt, amint a két vő, üzletemberek.

A hét kis unoka mindegyike rajong a nagy
anyáért. Hátha még nagyapjuk is velük lehetne!

Özvegye most is siratja szeretett urát, akit 
elszólitott mellőle a végzet. Gyermekek, unokák 
ragaszkodása az, mely öreg korát bearanyozza!

LÓTH JÁNOS, 
szabómester

1012 Hudson Street. Trenton, N. J. 
Szül.: 1881 szeptember 8-án, Hanta, Veszprém m.

Huszonnégy esztendős volt, kitanult egy mes
terséget. a szabóságot, azzal az alapossággal, ahogy 
azt az óhazában tanítják a vidéki szabőmühelyek
ben és mivel világot akart látni és a lehetőségek 
országával meg akart ismerkedni — kijött az Új- 
Világba, ahol mesterségével, amely minden nyel
ven beszél, lerakta egy uj élet alapjait. Kijövetele 
előtt 3 évig dolgozott Bécsben.

Mint igazi magyar szívű ember, állandóan 
figyelemmel kísérte a magyar mozgalmakat. Év

tizedek óta tagja több egyesületnek. így a New 
Jersey-i Magyar Egyletek Egyesületének, a Bridge- 
porti Szövetségnek és a Woodmen of the World 
m agya r oszt á lyá n a k.

Egy éves amerikai itt tartózkodása után. 190G- 
bau történt esküvője. Hitvese az Abauj megyei 
Nagybozsvából Ideszármazó Beytel Erzsébet, aki 
három gyermekkel ajándékozta meg szeretett urát 
és úgy a két fin. Bertus és Elemér, mint egyetlen 
leányuk. Olga, igazi magyar szellemben nevelőd
tek fel. Jelenleg már két kis unoka is tartozik 
a családhoz,

MÓZER MIHÁLY.
Mózer & Breni C’oal Co. társtulajdonosa, 

a Magyar Otthon pénztárnoka

329 Mulberry Street. Trenton. N. J.

Szül.: 1885 október 10-én. Csomuköz. Szalmát- m.

Az 1921-ik év utolsó napján érkezett meg 
Trentonba a világhábortt vérzivnlnrát akkoriban 
még ki nem heveri Európából, hogy uj életet te
remtsen az Újvilágban. Mózer Mihály ekkor már 
meglett ember volt, a harmlnehatodik életévét ta
posta. tizenegy éves házas, akinek lelki szemei 
előtt csupán egy cél lebegett, hogy családjának jö
vőjét biztosíthassa.

Kitartó munkájának meg is lett az eredménye, 
de kilenc hosszú év telt el, míg ezt elérhette. 
1930-ban saját gazdája lett, megnyitotta szénüzletét 
amelyet most Mózer és Brem Coal Company elmen 
ismernek a trenton! magyarok. Most már kelle
mes érzés visszaemlékezni a küzdelmek éveire és 
beszélgetni a világháborúról, amelyet a 6-os tüzér
ezredben küzdött végig, sőt olasz hadifogoly is volt 
egy évig.

Az általános magyar mozgalmakból is dere
kasan kivette a részét. A Szent István Egylet 
tagja, egyizben alelnöke is volt. A Magyar Ott
honnak pedig pénztárnoka és huzamosabb ideig üz
letvezetője volt.. A falubeli Linzenburg Erzsébet
tel kötött házasságából származik István fia. aki 
az üzletben segít és mint műkedvelő nagy nép
szerűségre tett szert.
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LAMPERT LAJOS, 
a Lampert's Dairy Co. tulajdonosa

SÍ5 Franklin Street, Trenton, N. J.

Szül.: 1S92 jan. 24-én. Nagy Gyimóth, Veszprém ni.

A fiatalabb amerikás magyarok azon csoport
jának, akik rátermettségük és tehetségük révén 
az Vj-Világ üzleti életében is érvényesültek és 
sikerről számolhatnak be. egyik markáns és nép
szerű egyénisége a közismert trentoni tejüzem
tulajdonos. Lamport La,is. A fiatalon elért si
ker előfeltételeként alig 20 éves korában jött ki 
Amerikába, inja egyenesen Trentonba vezetett és 
1912 óta állandó lakása New Jersey állam szék
helyének.

Az az üzem, amely ma 10 embernek ad ke
nyeret és számtalan fogyasztót lát el elsőrendű 
minőségű tejjel és tejtermékekkel, nem egy nap 
alatt lett életrehiva valamely bank elhatározásá
ból. hanem közel két évtizede épült, fel egy nagyon 
szerény kezdetből. Az üzem fejlődése pontosan 
összeesik, tulajdonosa, Lumpért Lajos érvényesü
lési küzdelmeivel.

Ez a harc távol 1912-ben. egy trentoni mű
helyben kezdődött el, amikor még az üzem nem is 
létezett, csak azon igyekvő és törtető ember fan
táziájában, aki 9 éven keresztül küzdött egy 
ideálért és csupán 9 évi gyári munka után vol
tak meg az anyagiak arra, hogy végül 1923-ban 
Lampert Lajos hátat fordít hasson a gyárnak és a 
saját ura legyen az újonnan megalapított Lám- 
ptit's Dairy t'ompaiiyban.

Az elindulás jól sikerült és bár 1923 óta 
mindmáig sok nap telt el, de olyan nap még 
nem volt, amikor nem fordult volna meg a fiatal 
üzletember agyában az a kérdés, hol és mivel 
fejleszthetném és tökéletesíthetném az üzememet? 
Írjuk ide csak azt az egy tényt, hogy még az 
1938-as évben is teljesen újjá lett alakítva és a 
legmodernebb gépek kerültek használatba az üzem
ben.

Vessünk most egy futó pillantást ennek a 
magyar embernek a magánéletére. Elsősorban 

is állandó támogatója és hü tagja a magyar tár
sadalmi megmozdulások mik. Tagja a Woodmen 

o d't 1; és te ni ' i < t"sen, mint buzgó 
katholikus a helybeli Szent István Egyletnek. To
vábbá pedig, hogy fiatalon nősült és egy éves 
amerikai itt tartózkodás után. 1913-ban feleségül 
vette Szabii Borbálát, aki a Bo sód megyei Szent 
Istvánból származik. Esküvőjük Trentoiibnn volt, 
megtartva és házasságukból három gyermek szár
mazott. két fin és egy leány. A gyermekek, akik 
megkapták a megfelelő nevelést és iskoláztatást, 
de nem élnek gazdag szülők gyermekeiként tu- 
nyáskodásból. hanem mindnyájan hasznos és dol
gos tagjai a társadalomnak. A két fin. Lajos és 
Vilmos, akik a tejgazdaságban nőttek fel. apjuk 
foglalkozását választották életcéljukul és maguk 
is olt dolgozunk az apa mellett a tejgazdaságban. 
Egyetlen leányuk Erzsiké, aki saját szépségápolási 
intézetéi vezeti szép eredménnyel.

A házaspár megjárta az óhazát is és pedig 
1938-ban Lamport Lajos járt odahaza, négy évvel 
előtte. 1934-ben a felesége volt látogatóban Ma
gyarországon.

1938-as óhazai látogatása alkalmával Lam
port. Lajos fellátogatott Pestre, megnézte Lila- 
füledet, élvezte a Balatont, látta Fehérváron a 
vitézi avatást és Keszthely. Badacsony. Siófok. 
Tihany... mind mind felejthetetlen emlékei let
tek.

Lumpért Lajos édesapja Lumpért Ferenc és 
édesanyja szül. Wurm Erzsébet korábban elhuny
tak. Nejének sem ól édesapja, de anyja szül. Bu
rányi Borbála még él az óhazában. Mis. Lumpen
nek az óhazában él 3 férfi, egy nőlestvére, fér
jének otthon él ugyancsak 3 férfi és egy nőtest- 
vére, mig Amerikában egy nőtestvére tartózkodik. 
A Lamport gyermekek imák, olvasnak ma
gyarul.

A Lampert Dairy Co. uj telepe
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MIZSANKÓ FERENC, 
hajójegy és pénzküldö irodatulajdonos

Szül.: 1889 április 19-én. Kisléta, Szabolcs megye. 
702 Cass Avenue, Trenton, N. J.

Egyike az igazán régi amerikásoknak. és ha 
pár év múlva fia megnősül, leánya férjhez megy 
és unokák lesznek — immár a negyedik generáció 
alapjait rakta le a Mizsankó család.

1901-ben érkezett Amerikába édes apjához, az 
1930-ban elhunyt Mizsankó Józsefhez, ki még 1891- 
ben jött ki az újvilágba. Édes apjának átvette 
vállalatát 1920-ban, immár 37 éve ugyanazon he
lyiségben van a jól'orgalmu iroda. Előzékeny mo
dora és üzletágában való jártassága közismert: 
igen nagy magyar üzletköre van. 1917-ben katona 
volt a U. S. Arnty-ban; 1932-ben Itélnmerikát is 
megjárta.

1920-ban nősül. Neje a bukaresti születést! 
Jeneseit Margitról. kivel boldog házaséletet él 
Gyermekei: Ferenc. Dorolhy. Norman és György. 
Ferenc immár három éve az Aitgtista Mllltary 
Academy kitűnő tanulója.

Mizsankó Ferenc családjával együtt a Róni. 
Katii. Egyház hltbuzgó tagjai.

MEGULESZ JÁNOS,
a Verhovay 13-as fiók elnöke, a Magyar 
Otthon igazgatósági tagja, diplomás gépész 

és városi alkalmazott
1228 St. Broad Street, Trenton. N. .1. 

Szül.: 1874 október 13-án. Garadna. Abauj megye.

1893 szeptemberében 
jött Amerikába és a 
pennsylvaniai Cliireii 
cehe került, ahol a 19 
éves fiatalember sok 
keserves napot látott, 
mert az akkor ural
kodó depresszió réven 
9 hosszú hónapon ke
resztül nem jutott 
munkához. A segélye
zést akkoriban nem Is 
ismerték és Megulesz 
János többször sírt 
mint étkezett, ha el
jött a vaeso a id i.

Ma szerencsére mindez csak emlék, ha ke
serves emlék is. amelyet a jómódbán, közmegbe
csülésben élő derék magyar ember, nemhogy el
tagadna. sőt inkább bizonyos belső megelégedés
sel gondol arra, hogy bármilyen rosszul is kezdő
dött részére amerikai életsora, az akadályokat le 
tudta győzni és hasznos tagjává lelt a társadalom
nak. díszévé vált magyarságunknak. Mint dip
lomás gépész a trentoni városházán fűtő és gé
pész. amely természetesen Civil Service alkui 
mazás.

Egyike a legrégibb trentoni magyaroknak, 

mert 1901-ben költözött oda. és még az év má
jusában elvette Szalai Ágnest, aki Forró Epésről. 
Abauj megyéből származik. A hosszas trentoni 
élet alatt rendkívül aktív részt vett a magyar 
társadalmi mozgalmakban. A Verhovay 13-as fiók 
alapitótagja és jelenleg is elnöke, és a múltban 
több más tisztséget, is vállalt az egyesületben, a 
Magyar Otthon igazgatósági tagja, a Szent István 
Róni. Katii. Hitközség alapító tagja és ti Rákóczi 
20-as fióknak is tagja, egykori delegátus és mint 
régi republikánus, sokáig tagja volt a magyar 
bizottságnak. A Verhovay 4-es fiók, amely Wes- 
ton, Pa.-ban van, az ő lelkes munkássága révén 
jött létre.

A házaspár 3 fia közül kettő. János és Gyula, 
a Highway Dept.-ben dolgozik, inig Emil egy sör
gyár utazója. Egyetlen leányuk Ágnes tanítónő 
és képesített ápolónő, a szegény gyermekek ál
lami algyámjának. Richard F. Cousinnak, a hit
vese.

MELEG JÁNOS,
819 Division Street. Trenton. N. .1.

Szül.: 1864 június 21-én. Óarany. Zemplén megye.

Katonás, kemény természetű 
ember, munkája be van építve 
n. trentoni közfalakha. szeme 
eljött nőtt fel Trenton. látta ho
gyan jöttek létre a magyar 
egyletek és erősbödött a ma
gyar társadalom.

Meleg János ugyanis 1882 
óta tartózkodik az Egyesült Ál
lamok területén, 1883-ban Trón- 
tollba költözött és azóta ott él.

dolgozik magáért, családjáért és az amerikai ma
gyar mozgalmakért.

Mind a mai napig is dolgozik, mint felügyelő 
abban ti szí vargyárban, ahová ezelőtt 20 évvel be
lépett és :i megbecsülés, ami Meleg Jánost éri. 
annak az embernek szól, aki 5G éves amerikás 
múltja aluli mindig támogatta a magyar moz
galmakat.

Így egy félszázaddal ezelőtt alapítója volt a 
Dalárdának. Tagja az Egyesült Társalgó és Be- 
tegsegely-,’ > Egyesületnek és a New Jersey-1 Ma
gyar Egyletek Egyesületének. Tisztviselője is volt 
számos más egyletnek. A Műkedvelő Kör alapítá
sában is résztvett. rendező is volt és ha pénz 
kellett a Körnek, adott, sőt sokszor egész, zenekart 
is beállított a saját költségére, pedig messze volt 
attól, hogy dúsgazdag lenne, mert gyári munkával 
kereste meg a kenyerét.

Első neje Szántó Klemma volt és Trentonban 
1888-ban történt házasságuk után 46 évi bo’d r- 
megértésben éltek együtt, míg 1933>-ban elragadta 
a halál.

Mikor kiérkezett Amerikába — vizhordáson 
kezdte. Nem ismert senkit, nem volt, aki ki
segítő kézzel hóna alá nyalt volna. 90 centet ka
pott naponta, dolgozott ócskavas üzletben, volt
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shipping clerk, gummigyári munkás — minden, 
ahol becsületes munkával kenyerét kereshette.

Mikor Meleg János Amerikába érkezett — 
csak elvétve lehetett hallani egy-két magyar szót. 
Később, ahogy a bevándorlás nagyobb arányú 
kezdett lenni — minden figyelmét a közművelődés 
elősegítésére fordítja. Minden gondolata az volt, 
hogy az itt lévő amerikaiaknak bebizonyítsa, hogy 
az ideszakadt magyarság egy müveit nemzet 
idegenbe került árvái.

MOLNÁR JÓZSEF,
a Trentoni Református Egyesület jegyzője

627 Andersen. Trenton. N. .1.
Szül.: 1885 nov. 2-án, Göncruszka. Abauj megye.

OROSZ ANTAL,
a ‘Függetlenség” szerkesztő-kiadója 

201) Genesee Street. Trenton. N. J. 
Született: 1897 július 3. Oros, Szabolcs megye.

Orosz Antal szerkesztő a világot járta körül, 
hogy amerikai magyar lepszerkesztö lehessen. 
Miután közép és felső iskoláit Nyíregyházán. Ung- 
váron és Debrecenben elvégezte, a világháború so
rán a 65-ik közös gyalogezred zászlósa lett és 
1910 augusztus 31-én orosz fogságba esett a csata
téren. A távol Szibéria legmesszebbmenő pontjára 
vitték. Vladivosztokba. ahonnan 1919 november 
1-én angol katonák jóindulata megszöktette és a 
Csendes tengeren kérésziül Kanada legnyugatibb 
kikötőiébe. British < Columbiába. Vancouverbe vit
ték. Szülei már rég amerikai lakosok voltak, 
Trentonban éltek és hozzájuk igyekezett.

1920 januárban érkezett meg Trentonba és a 
Philadelphiai Egyetem mérnöki osztályára iratko
zott he. de közben alkalma nyílott a trentoni "Füg
getlenség" eimü hét lap átvételére és ezzel a leg
nehezebb amerikai pályával jegyezte el magát 
amerikai magyar újságíró lett

A küzdelmes, de magyar szívnek annyira ked
ves munka közben 1923 február 11-én nőül vette 
öreg amerikás Párichy István és neje leányát. 
Páricliv Rózsikét é s boldog házasságukból kél. 
gyermek. Gladys és Ifjabb Orosz Aulai származtak. 
Orosz Antalné a Rider College oklevelének tulaj
donosa és önálló virágüzletet folytat.

Erős tolla, szókimondó bátorsága szerkesztő 
orosz. Antal, akinek szavára nemcsak a helyi köz
élet, de Magyar-Amerlka is felfigyel. Számos tes
tületnek megbecsüli tagja, egyházának liü fin. 
nemzeti érzésekben gazdag, kedveli szónok; egy 
szóval: egész ember Orosz Autal!

Régen, több mini 2S évvel ezelőtt 1910-ben 
liogytti olf szülőhazáját. Neki vágóit n nagy isme
rni lennek. hogy részi vegyen az élei küzdelmeiben. 
Dolgozott, munkálkodóit és megmaradt magyarnak 
és vallásosnak. Pennsylvaniában. mint kokszlni.'ó 
kérési.- első pár dollárját. Bányavidékre kerüli 
Brownsville. majd Windber, Pa.lm. Kilenc évi 
kemény munka, titán Micliiganban találjuk: oll 
larmtr lesz, mtijd egy Oliin-i cukorgyárban keresi 
becsületes kenyerét. 1920 óla Trentoni i lakos!

Ítészt vett állandóan magyar ügyekben Már a 
legelső években presbiter olt. pénztáritok, majd 
elnöke lesz a Református Templom Egyletnek 
Trentonban. tiz éve jegyzője a Református Egye
sületnek. it Független Ref. Egyház háromszor vá
lasztotta meg pénztárnokául, 12 évig presbiter 
volt. 1907-ben nősül. Neje az Alsószendre, Abauj 
megyei születésű Beke Mária. Hat szép gyerme
kük van. István nős. Mariska. Varga József neje 
és két gyermek: Elsie és József édesanyja, József, 
Jolánba. Teréz és Erzsiké szüleik háznál vannak. 
Szüleit: Molnár Józsefet és édesanyját, szül. Gás
pár Máriát rég elvesztette. Fiatalos megjelenésű, 
komoly, értékes magyar, olyan akikre az amerikai 
magyar élet mindenkor számíthat.

Ifi. DUCII 
ANDRÁS 
Megyei 

főügyész 
Coiinly 

Conrt Honse. 
Trenton. N. J.

A m á s o d i k 
nemzedék kivá
ló sarja ifjú 
D ii v h András, 
akit néhány évi 
ügyvédi gyakor
lat után először 
trentoni helyet
tes városi liiró- 
nak neveztek ki, 
majd megyei fő
ügyész lett. — 
Trenton magyar 
életében nincs 
olyan esemény, 
ahol ott ne vol
na áldozatra és 
munkára készen.
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PAPP MIKLÓS, 
festővállalkozó, a New Jersey Magyar 

Egyletek Egyesületének főtitkára
111 Cummingá Avenue, Trenton, N. .1. 

Szül.: 1884 május 15-én, Szatmár-Németiben.

Úgy érkezett Ame
rikába . hogy mikor 
megnősült, miszutra az 
Újvilágba jött, és egy 
évre New Yorkban 
megtelepedett. Ez 1910 
ben történt. 1911-ben 
átköltözött Trentonba 
és azóta Is ott lakik.

Huszonnyolc éves 
amerik: I itt tartózko
dása alatt, mint ha
zulról képesített festő, 
állandóan a szakmájá
ban dolgozott, és je
lenleg is a Roebling- 

féle gyárban talál alkalmazást. Egész amerikai
ittléte alatt egyforma fontosságot tulajdonitott
annak, hogy agy erkölcsileg, mint anyagilag tá
mogassa a magyar mozgalmakat, amellyel a ma
gyarság szeretetét és elismerését vívta ki.

Gondnoka volt a Független Református Egy
háznak. amelynek buzgó tagja, a pénztárnoki 
tisztet az egyháznál ugyancsak ö töltötte be hu
zamosabb időn keresztül. Mikor pedig megalakult 
az Iskolaépítés! Bizottság, pénztárosnak megválasz
tották oda is. A New Jersey Magyar Egyesületek 
Egyletének megalakulása óta főtitkára, a Magyar 
Otthonnak tagja, ugyancsak tagja és tisztviselője 
a Magyar Republikánus Clubnak. Odahaza pedig 
az 5-ik gyalogezreddel Törökországban állomásozott.

Felesége Guthy Mária, aki a Bereg megyei Vá- 
sárosnaményban született. Tagja a New Jersey 
Egyletek Egyesületének, a Templom Egyletnek, a 
Női Egyletnek és a Lorántffy Zsuzsanna Egyletnek.

POSTA GYÖRGY,
gyógyszerész, a Pest Pharmacy tulajdonosa

201 Divislon Street, Trenton, N. .1.
Szül.: 1899 február 12-én, Hajdudorog, Hajdú m.

Azt mondja a költő, hogy 
egyszerű külsők mögött rend
szerint nagy lettek rejlenek. 
All ez a mondás a Hajdnstig- 
hói a trentoni Division Sf.-re 
hat évvel ezelőtt átplántált ma
gyar patikusra, aki sokat be
szélhetne a harctéren tanúsí
tott személyes vitézségéről és 
gyors elhatórozásátói.

A régi nemesi királytelki Fekete Pósta csa
ládból származó Posta György patikusnak készült, 
de mielőtt egyetemre járhatott volna, bevonult 
katonának a Debrecenben székelő 3-lk honvéd gya

logezredhez, hogy a haza iránti kötelességét leró- 
hassa és mint hadapródjelölt szerelt le. A buda
pesti egyetem gyógyszerészi diplomáját 1924-ban 
szerezte meg és éveken keresztül különböző ma
gyar városokban űzte pályáját, mig 1931 ben Mé
száros József trentoni Intsnagyvágónak odahaza 
látogatóban lévő Ilonka lányával meg nem is
merkedett. Az ismeretségből szerelem lelt, a sze
relemből pedig házasság és Pósta György és 
fiatal neje még abban az évben letelepedés (-ól
jából Trentonba jöttek, ahol a magyar gyógysze
rész patikát nyitott.

A Pósta-házaspár népszerű a trentoni ma
gyar társaságban. Pósta György, aki már ame
rikai polgár lett, több magyar egylet be tartozik, 
Így tagja a Szent Miklós Görög Katii. Egyház, a 
Szent István Egylet és a Verhovay 13-as fiókjának 
is. A házaspárnak két fia van: Alán és Gerold.

PARIC’IIY ISTVÁN, 
szalon és étterem tulajdonos
2<I4 Genesee Street, Trenton. N. .1.

Szül.: 1S73 szeptember 1-én. Garany, Zemplén >.

Patriarchális meg
jelenésű. igazi izig-vé- 
rig derék magyar, egy 
a "régiek" közül, aki 
négy hosszú évtizeddel 
ezelőtt lépett partra az 
Egyesült Államokban 
és akiiien az emberek 
agy a korát, mint de
rék magyar voltát egy
formán tisztelik .

1898-ban érkezett az 
uj hazába és a 25 éves 
fiatalember nagy igye
kezettel látott hozzá.

hogy egy uj élet alapjait rakja le.
Dolgozott vasúton, posztógyárban és a Roeh- 

lingi hírneves acéldrót gyárban is. Az első hét 
esztendő elmúltával azután saját, gazdája lett <s 
jelenlegi helyén, saját házában nyitotta meg ét
termét és szalonját, amely mind a mai napig 
közismert és közkedvelt úgy a helybeli magyarok, 
mint a lakosság közt általában. Az üzlete pedig 
valóságos központja, lett a magyar életnek és ha 
falai beszélni tudnának. úgy több évtizedre 
visszamenőleg elregélhetnék a sok magyar bál 
mulatság, összejövetel és egyesületi gyűlés tör
ténetét.

Társadalmi tevékenységei évtizedekre vissza
menőleg számottevőek. Jelenleg is több egylet 
tagja és mint hithü református a Református Egy
ház kebelébe tartozik.

Boldog frigyében élettársa Blaskó Mária, aki 
az Abauj megyei Pálházárrtl származott az Új
világba. Az ideális házasságból két leány szár
mazott. Rózsiira, aki Orosz Antalnak, a Függet
lenség cimü amerikai magyar hetilap szerkesztőjé
nek a hitvese, mig Mariska leányuk Erdey János 
felesége.
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PÉNTEK MIKLÓS, 
az Amerikai Magyar Független Ref. Egyház 

Kelet Egyházmegyéjének gondnoka 
G17 Dlvision Street Trenton. N. .1. 

Szül.: 3880 aug. 23-án. Tarnócz, Ung megyében.

fizetést és pozíciót ért
A magyar társadul 

(leken jelentős szerepet. 
Egylet eveken keresztül

Az óhazából 24 
éves korában jött 
ki Trentonba. ahol 
csak hamar alkalma
zási nyert a Roeb- 
ling gyárban és 33 
éve ott dolgozik 
megszakítás nélkül 
A legmegbízhatóbb, 
a legnagyobb szak
értelemmel rendel
kező és a legszor
galmasabb alkalma- 
zottak egyikének is
merték el munka
helyén. ahol szép 

el. 
mi mozgalmakban évtize- 

játszott, a régi Kossuth 
ismételten megválasztott a 

tíz i Inöki székbe, a Ref. Egyháznál gondnok, a 
Magyar Otthonnak pedig 5 éven ál pénztáritól.a 
volt. A Verhovay 13-as fióknál tisztviselői hiva
talt vállalt. Jelenleg is tagja a Független Re
formál us Egyháznak, amely egyházi tanáisosnak 
választotta meg. tagja a Református Betegségéi)- 
zönek és a Verhovay fióknak is. Jő szivéről rég
óta ismert, sokat adományozott a háborús jóté
konyság! c lókra és annak idején beválasztották 
a Liberty Lotin eladó bizottságba. 

A végzet az 1937-ik év jnlins 24-én elragadó 
szeretett hitvesét, született Domonyi .Máriát, akit 
még az óhazában vezetett az oltár elé. A házas
ságból három gyermek származott: István, aki -gé
pész. Erzsiké, aki férj. Mrs. Patti Recht. és Emiim, 
tiki ;t Roebllng gyárban hivatalnoknö.

PÉNTEK KAROLY, 
a Verhovay Segély Egylet 13-ik fiókjának 

pénztárnoka
352 Adeline Street, Trenton. N. .1. 

Szül.: 1878 október (ián, Tarnócz, Ung megyében.

Amikor Ideérkezett. 
IMI 1-ben. egy amerikai 
ni valóságos csoda 
szálltba itteni.

V égigélte a kiván
dorló magyarok sor
sát. Harminchárom 
eszi emlővel e z előtt, 
1905-ben kerüli először 
Trentonba és azóta is 
ottan él. Munkát a 
Roeblingbcn levő ha
talmas drótgyárban ta
lált és ott is dolgozott 
egyhuzamban 1(1 esz

tendőn keresztül. Megpróbálkozott üzleti vállalko
zással Is. sőt farmer is volt. Az lltOSas esztendőben 
pedig beállt az Egyesült Államok hadseregébe, 
ahonnan három esztendő múltával szerelt le. Az 
elmúlt öt esztendőben egy felelősségteljes állami 
állást nyert el és most is a State Highway Electric 
Divisionnál van alkalmazva.

Hatvan életévéből negyvenhatot az Uj Világ
ban töltött el és igy érthető, hogy nagy része 
volt az amerikai magyar társadalmi akciókban. 
A Verhovay Segélyegylet 13-ik fiókjának évek óta 
pénztárnoka. Egyébként n legrégibb tagjai közé 
számiiható, mert idestova 12 éve ing. Mint hlthü 
református a Református Egyház kebelébe tar
tozik és 7 éve a Református Egylet pénztárosának 
választotta, meg.

Esküvője 1899 június havában történt. Hit
vese, az Ung megyei Hóbórttszktiból származott ide 
és a néhai .láger Miklós és neje szül. Holowács 
.Inllanmt. Zsófin leánya Házasságukból kei leány
gyermek született. Margit leányuk Styles Tiva
dar neje és a kis G esztendős Cenevevrt leányká
juk az egyetlen unoka. A kisebbik leányuk. Er
zsébet. John Sntith hitvese.

Di. REICII VILMOS.

magyar ügyvéd és az Ügyvédi Kamara 
alelnöke

86 E. State Street, cor.. Broad Street. Trenton X. I.
Születeti: Szegeden.

New Jersey álliim ügyvédei között előkelő he
lyet tölt be, aki több, mint három évtizedes ame
rikai itt tartózkodása alatt számtalan esetben 
vivta ki a törvény előtt honfitársai igazát.

A Tisza-parti metropolisban. Szegeden szüle
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tett, itt is végezte el elemi- és középiskoláit. Érett
ségi után kijött az Újvilágba. 1906-ban beirat
kozott a new yorki egyetemre jogot hallgatni és 
ügyvédi diplomáját a New York Universityu 
nyerte el. Mini végzett ügyvéd Phllltpsbiirg. N. J.- 
be költözött, ahol három és fél esztendeig joggya
kornokként működött az egyik előkelő ottani ügy
védi irodában. 1914-ben azután Trentonba köl
tözött. ahol véglegesen le is telepedett és 95!) So. 
Broadwayn a magyar negyedben levő saját házá
ban van jelenleg is nagy látogatottságnak örvendő 
ügyvédi irodája, a State Streeti irodáján kívül.

Ügyvédi hivatása, jogi szaktudása szervező és 
szónoki képessége révén természetesen résztvesz az 
elsők között az amerikai magyar társadalmi meg
mozdulásokban. Rengeteg magyar egyletnek tag 
ja. ahol népszerűsége és tudása miatt ügyésznek 
és jogtanácsosnak választják meg. Egyik emléke
zetes társadalmi sikere a Magyar Republikánus 
club megszervezése, ahol oly nagy tevékenységet 
fejlett ki. hogy a Club első elnökének őt válasz
totta meg. Azonkívül a város angol társadalmi 
életében is szerepet játszik és számos előkelő ame
rikai klubnak is aktív tagja.

ügyvédi működésének egyik legemlékezetesebb 
sikere az volt, amikor 1937-ben. az Ügyvédi Ka
mara. a Bar Association alelnökének választotta 
meg a. magyar ügyvedet.

Dr. Releh Vilmos a new yorki születésű Ka
tica Friedmanbun odaadó cletpúri talált, akivel 
1931-ben óhazai látogatási is lelt. A boldog há
zasságot kél gyermekkel áldotta meg az ég. a fiuk 
neve Erwin és a kis leány pedig í’hoebe.

RADVANYI FERENC.
a C'apitol Body and Fender Works és 

Gasoline Station tulajdonosa
756 East State Street, Trenton. N. .1, 

Szül.: 1S97 március 20-án, Mátészalka. Szatmár m.

A trentoni East State Streeten emelkedő Ca
pital Body und Fender Works és egy hatalmas, csa
ládi ház a szemmel látható eredményei annak a 
brillláns ameríkai-izü karriernek, amit ez a fia
talos külsejű, nagy tudásit és bámulatos szorgalmú 
derék magyar ember nem egészen három évtize
des amerikai itt tartózkodása alatt befutott. Sike
rének eszközei csupán a nehéz, megfeszített munka 
és az érvényesülési vágy, mert mindent két keze 
munkájával, külső támogatás nélkül ért el ebben 
az éleiben. Egyike ö azoknak az amerikás magya
roknak. akikre valóban ráillik a “self made mait-’ 
kifejezés.

Az óhazát 1909-ben hagyta el és Amerikába 
érve, egyenesen Trentonba ment, ahol azóta Is ál
landó lakos. Itt tartózkodásának első éveiben 
gyárban nyert alkalmaztatást, azonban célja az 
volt, hogy idővel önállósíthassa magát. Tervé
nek megvalósítása csak hosszú évek munkájával 
sikerült, de ma már több, mint is éve. hogy 
saját gazdája és 10 év óta üzemének forgalma 

annyira emelkedett., hogy a jelenlegi, nagyobb te
lepet kellett elfoglalnia. A műhely forgalmára 
jellemző az. hogy a műhely és a gasolin station 
együttesen 10. sokszor pedig több munkásnak is 
alkalmaztatást nyújt.

Mindennek dacára az üzem tulajdohma. ir.igv 
elfoglaltsága melleit is talál arra mindig időt, 
hogy résztvegyen a magyar közügyekben és ha 
szükséges nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támo
gatást is nyújtson a nemes célokra. Tagja a

helybeli Református Egyháznak, amely egy észtén 
dóré presbiternek is megválasztotta, ugyancsak 
tagja a Református Szövetségnek. Egy ízben el
nöke és éveken keresztül igazgatósági tagja volt 
a Magyar Otthonmik. Azonkívül élénk szerepel 
vitt a Verhovay Segély Egyletben és a Rákóczi 
Egyletnél, amelynek jelenleg is tagja, bár az üzlet 
túlságosan leköti, hogy különösebben nagy szere
pel vállalhasson az egyleti életben.

Az 1916-os esztendőbon házasodott, amikor a 
Bihar megyei Nagy Létárói származó Vida Ró
zsikét vitte az oltár elé. aki a házaspár négy 
fiának édesanyja. A fiuk: Felette. József, Károly 
és János atyjuknak nagyszerű segítőtársai a nagy
szabású üzletben.

A házaspár 19112-ben hosszabb látogatást lett 
az óhazában és úgy odaát, mint Trentonban egy
formán elismert lelt arról, hogy mintaképe a 
bájos és vendégszerető magyar csahidoktmk.

Radványiék családi háza 2235 Liberty Street 
alatt van. Impozáns, tetszetős ház. ahová a napi 
munka után örömmel megy haza a szerető csa
ládi körbe egy ember, aki úgy önmagának, mint 
a magyarságnak csak jónevet és megbecsülést 
szerzett az uj hazában.
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SAMU MIHÁLY,
szalon és étterem tulajdonos
100 Hancock Street, Trenton, N. J.

Szül.: 1884 március 12-én, Óarany, Zemplén m.

Egyike Trenton is
mert és becsült ina- 
gvar üzletembereinek, 
egy mosolya, egy kéz- 
szorítása, egy szives 
szava van mindenki
hez.

Tizennyolc eves Fia
talember volt mikor 
kiérkezett Amerikába. 
Foundry munkán 
kezdte és volt gumiul 
gyári munkás, volt 
hentes, candy store-ja 
is volt.

Szülei Samu András 
és Sántha Zsuzsánna, utóbbi Szflrnyeg, Zemp
lén megyei illetőségű volt, rég elhaltak, valamint 
5 évvel ezelőtt elhalt neje, a Borsod megyei 
Szendrő községből származó Tömör Borbála Is. ki
vel 1904 jiilius 30-án váltóit irigyet.

Egyetlen fia Mihály, üzletében jobbkeze apjá
nak. intelligens jómódom magyar fiatalember, ki 
1938 április 23-án hagyta fel a legéiiyélétet. Nej« 
Nagy Anna. Nagy István leánya, szintén beszól 
magyarul. Képünkön az ifjnpárt mutatjuk be. 
Időst) Samu Mihály tagja a Református Egyletnek. 
Hat évvel kijövetele titán 3 évre hazament; a 
12-es közös huszárezredben szolgált.

SIMICSAK JÓZSEF, 
világkertész és költözködés! vállalkozó 

2545 Liberty Street, Trenton, N. .1. 
Születeti: Nyirábrány, Szabolcs megye

Harminc éves amerikás Trenton népszerű 
virágkertésze és költözködés! vállalkozója, aki a 
Nyírségből került át az újvilágba és itt tartózko
dásának első nyolc évét a pennsylvaniai Coats- 
villeben töltötte, ahol gyárakban dolgozott egy 
rövid ideig, aztán összetnkaritott pénzével üzletbe 
fogott.

1917-ben költözött át Simítsák családjával 
Trentonba. hol mészárszékei és Int torüzletet nyi
tott, aztán költözködés! vállalatba fogott, mig vé
gül 1932-ben eleget tett régi vágyának és még a 
nyírségi pusztákon szerzett természet imádatának 
és József fiával virágkertészetbe kezdett, amelyet 
a költözködés! vállalattal együtt mind a mai na
pig folytat is.

Simicsák József egész családjával együtt 
élénk részt vesz a magyar egyleti életben. A Szent 
István Egyletnek volt elnöke és alelnöke, a Pócsi 
Szűz Mária, a Szent István Rom. Kath. Egyház 

és a Rákóczi Egylet, tagja. Odahaza is járt két 
leányával 1938-ban. mig felesége, szül. Briz Verona 
aki a Szabolcs megyei Nyír Gelséről származik, 
1925-ben járt az óhazában.

A Simicsák házaspárnak öt gyermeke vau. 
akik az egy János kivételévei mind Coatsvilleben 
születtek. A legidősebb Ferenc, aki tanult gép
lakatos és a költözködési vállalat vezetője, József 
a virágkertész, akárcsak testvéröccse János. A 
két leány közül Mariska, kellemes énekhangja 
revén közkedveltségnek örvend. Erzsiké pedig n 
828 So. Broad Street! virágüzletet vezette, egyben 
a Trentoni Jersey Híradó angol rovatának veze
tője.

SZEMAN JENŐ,

szalontulajdonos, a New Jersey Magyar 
Egyletek Egyesületének központi elnöke és 
a N. J. State Athletic Commission birkózó 

osztályának bírája
1529 Cass Street, Trenton, N. .1.

Szül.: 1890 szép. 4-én. Pálháza, Abauj megye.

Tipikus, régi amerikás ma
gyar. aki bár zsenge ifjú
korban. 3' éves korában szakadt 
el az óhazától, de szive, tehet
sége és erszénye mindig nyit
va állt, ha magyar ügyekről 
van szó. 1893-ban hozták ki 
Wilminglonba,. 7 éves korában 
visszakerüli Abauj megyébe és 
1905-ben. 15 éves korában má
sodszor is visszahozták Wil- 

mingtonba. Öt évvel később Trentonba került és 
azóta is trentoni lakos. Képesítésére nézve vas
öntő. de annyira sokoldalú ember, hogy volt már 
• •ontraetor. ingatlanforgalmi iroda tulajdonos és 
más vállalkozásokkal is megpróbálkozott, mig 17 
évvel ezelőtt, a jelenleg oly nagy népszerűségre szeri
tett szalonját megnyitotta.

Társadalmi tevékenységeiről külön könyvel 
lehetne Írni. A nagy és tekintélyes New Jersey 
Magyar Egyletek Egyesületének az aktív elnöke. 
S évig elnökölt a Magyar Otthonban, 4 évig a De
mokrata Kőiben, a Polgári Társaskörben tiszt- 
viselőséget vállalt és a Rákóczi, a Pócsi Szűz 
Mária, és a Szent István Egyletek., valamint a 
Szent Miklós Görög Katholikus Egyház tagja, a. 
New Jersey State Athletic Commission birkózó 
szakosztályának bírája és tagja a Trentonbun 
székelő Democratic Executive Commissionnak. A 
nevét viselő Seaman Baseball csapat pedig úgy 
1930-ban. mint 1931-ben megnyerte a városi baj
nokságot.

Hitvese Mészáros Mária, aki trentoni szüle
tésű, de apja Mészáros János az Abauj megyei 
Göncből származik. A házaspár két nagyreményű 
fia pedig már maguk keresik meg a kenyerüket.
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SZMUTKÓ ISTVÁN,
a Szent István Egylet pénztárnoka

324 Geuesee Street, Trenton. N. J. 
Szül.: 1X91 január 29-én, Nagykapos, Ung megye.

Huszonegy esztendős 
korában, 1912-ben jött 
ki Amerikába sógorá
hoz, aki Jolmstown, 
Pa.-ban élt abban az 
időben.

Első m unkáját egy 
vasgyárban nyerte.

Johnstownból Home- 
steadba került és ott 
dolgozott. Az 1915-ös 
esztendőben a z n t á n 
Trentonba. jött és az
óta is ott él. A Roeb- 
liugi drótgyárban dol
gozik.

Neje a Szatmár megyei Csomaközben élő 
Linzenbold Ignác és nejének, szül. Feigi Máriának. 
Róza leánya. A boldog és megértő frigyből két 
fiúgyermek született és e két gyermek magyaros, 
és valláserkölcsös neveltetéséért boldogan robotol 
az apjuk és az anyjuk. István fiuk életét az Isten 
szolgálatában kívánja eltölteni és lévén mintaképe 
a vallásos, magyar ifjaknak, most. 21 éves korában, 
már 2 éve hallgat theologiát a Teehny. Ill.-ban 
lévő St. Mary Mission Houseban. miután közép
iskoláit a Sacred Heart Mission House-ban végezte 
el. A kisebbik fin, a 12 éves Ferkó. még alsóbb 
iskolába jár.

Színűiké István élénk részt vesz a magyar 
életben. Tagja a Rákóczi Egyletnek és a Woodmen 
of the World magyar osztályának. Mint hitbuzgó 
katholikus a Szent István Egylet tagja, amely már 
másodszor választotta meg pénztárnokának.

TAMÁS GYÖRGY,
70S Wllliam Street, Trenton, N. J.

Szül.: 1S91 március 12-én, Kiskálló, Szabolcs megye.

A három tagból álló 
Tamás família, apa. 
anya és leányuk, mind 
őszinte, jószívű és ba
rátságos emberek.

A család feje tizen
kilenc esztendős volt, 
amikor először lépett 
amerikai partra. Ele
inte egy drótgyárban 
dolgozott, majd később 
egy acélgyárban ka
pott munkát és az 
acélgyártásnál dolgo
zik ma is, mint egy 
trentoni acélgyár meg

becsült alkalmazottja. Jelenleg a Rákóczi Egy

letnek tagja és a Református Egyház kebelébe 
tartozik.

Három éves amerikai itt tartózkodás után, 
1913 augusztus hó 30-án történt házassága. Fele
sége, Siftár Etelka. Boldog és megértő frigyük 
drága, gyümölcse Ilonka leányuk. A szülök áldo
zatot nem kiméivé taníttatták gyermeküket. A 
trentoni High School elvégzése után beíratták a 
New Jersey College fór Women intézetbe (New 
Brunswick), melyet nagy sikerrel végzett el és 
tanárnői oklevelet szerzett. Tehetségének elisme
réséül azután 1935-ben a trentoni Junior High 
Schoolba kapott kinevezést, ahol immáron három 
esztendeje az angol és a latin nyelvek tanárnője. 
Dísze és ékessége a trentoni amerikai-magyar má
sodik generációnak, aki nem csupán mint szüle
tett amerikai leány érték, hanem tökéletesen be
szél magyarul is. Képünk a Tamás-házaspár 25 
éves lakodalmi évfordulója alkalmából készült.

TINDIK JÁNOS, 
füszerüzlet és mészárszék-tulajdonos 

130 Home Avenue, Trenton. N. J.

Szül.: 1886 dec. 14-én, Pócspetri. Szabolcs ni.

Annak dacára, hogy jófor
mán 25 éves se volt, amikor 
a Nyírségből átjött az Egye
sült. Államokba, már odahaza 
Is volt saját hentes üzlete és 
vendéglője. Trentonban tele
pedett meg, de egy év múlva 
leutazott West Virginiába, 

ahol hányákban dolgozott. A 
báuyászmesterséget tovább foly
tatta és dolgozott Coloradoban,

Wyomingban és New Mexicohan is. A világháború 
kitörésével egyidőben, 1917-ben aztán visszatért 
a magyar lakta Coatsville-ba, ahol megnyitotta 
első üzletét. Hat évvel később visszatért Tren
tonba. ahol első amerikás évét töltötte, de már 
mint üzletember érkezett meg ide 1923-ban, ahol 
a Home Aventien üzlethelyiséget bérelt és mind 
a mai napig itt is áll az üzlete.

Tindik János tagja úgy a Szent István Egy
letnek. mint a Szent István Egyháznak, valamint 
a Rákóczi Egyletnek is. Régebben a Verhovay- 
nak is tisztviselője volt.

Felesége, szül. Káposztás Mária, aki Kisléta, 
Szabolcs megyei származású, aki odahaza is járt 
1930-ban, — a házaspár 6 gyermekének anyja. 
A három fin, József, a már nős János és Lajos 
az apjuk üzletében dolgoznak, a három lány 
Ilonka, Annuska és Juliska, közül a két első az 
1938-i Eucharisztikus Kongresszusra édes apjukkal 
hazautaztak és magukkal vitték autójukat is, 
hogy megtekinthessék az óhazának minden jelentő
sebb városát.
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TITKA ANDRAS,
a Református Egyház presbitere

1635 S. Clinton, Trenton, N. J.
Született: 1895 szeptember 9-én, Bés, Ung megye.

Alig volt tizenhat 
esztendős, mikor kiér
kezett az Újvilágba, 
Jersey Cityben élő 
nővéréhez és a fiatal 
gyerek ember rögtön 
munka után látott. Be 
utazta fél Amerikát; 
járt East Chicago, In
diánéban. volt Congo, 
Uhioban, Woodriveren. 
Ill.-ban, volt drótgyári 
munkás, volt bányász, 
dolgozót, tíz American 
Steel Co.-nál és immár 
20 éve cukrász; 3 éve 

a Matusek Bakery Co. megbecsült alkalmazottja. 
Korábban önállóan, saját üzlete is volt.

Tiszta magyar érzésű ember. A Református 
Egyháznak presbiterje, egyleti téren a Rákóczi 
Egylethez tartozik.

191G november 18-án nősül. Neje a nyírpilist. 
Szabolcs megyei születésű Szabó Am a, néhai Szabó 
György és a most is Trentonban élő Bürszem Mária 
leánya. Egyetlen gyermekük: Erzsiké magyar és 
vallásos szellemben lett felnevelve. Titka András 
szülei: Titka András és neje, szül. Fekete Erzsébet 
otthon élnek.

így Titka András mint családja minden szép 
magyar mozgalom őszinte pártfogói.

VARGA JÓZSEF, 
képesített mészáros

1300 Chestnut Ave. Trenton. N. J.
11-én. Göncz, Abanj megye.Szül.: 1908 julius

Fiatal ember és 
fiatal amerikás ma
gyar, de 7 éves ame
rikai itt tartózkodása 
alatt megszerettette 
magát úgy honfitársai 
val. mint az uj haza 
polgáraival, amely sí 
hazai nevelésnek és 
széleskörű szakképe- 
zésnek tudható be, 
amelyet a fiatal ame
rikás magyar tökélete
sen elsajátított.

Huszonhárom éves 
korában. 1931 szept.

22-én lépett először amerikai partokra. Első 
útja a Connecticut állambeli South Norwalkra ve
zet. ahol elhelyezkedést talál, de csupán néhány 
hónapig tartózkodik ottan, mert időközben állást 
szerez magának Trentonban. a Delaware Packing 
Companynál. Azóta is a hatalmas húsfeldolgozó 

üzemben dolgozik, amelynek megbecsült alkalma
zottja. Ezt a megbecsülést pedig hatalmas mun
kabírásával és rendkívül szaktudásával szerezte 
meg és igy, amit az uj hazában elért, azt saját 
szorgalmának tudhatja be, mert önmaga dolgozta 
fel magát jelenlegi pozíciójába. Résztvesz a magyar 
társada 1 mi mozgalma kban.

Miskolczon 1930 október 11-én nősült, hitvese 
Hajdú Rózsika, aki a Trentonban élő és közmeg
becsült Hajdú János leánya. A házaspár boldog 
frigyéből, egy kisfiú. József Róbert, született aki 
jelenleg G esztendős és folyékonyan beszél ma
gyarul.

Varga József szülei. Varga János és neje, 
szül. Ádám Klára, élnek, két testvére. Ilonka és 
Mariska az Egyesült Államikban. South Norwal- 
kon laknak.

Kifejezett típusa Varga József a komoly, 
óhazai nevelésű, intelligens fiatalembereknek.

Dr. VARGA GYÖRGY, gyógyszerész, 
gyógyszertár tulajdonos 

a Magyar Otthon és az Amerikai Magyar 
Demokrata Kör elnöke

906 So. Broad Street. Trenton, N. .1.
Szül.: 1895 február 18-án. Tőketerebes. Zemplén ni.

Érdekes és eseményekkel zsúfolt élettel büsz- 
kélkedhet.ik Dr. Varga György, aki mint állam 
tudományi doktor végül a gyógyszerészetet válasz
totta szakmának, miután tanítóképzőt végzett Ung- 
várott. reál érettségit tett Kassán, majd latin 
knlönibözetit hogy jogot tanulhasson. Később a 
közoktatásügyi miniszter kinevezte kereskedelmi 
tanári címmel és szabadságra jött ki először Ame
rikába. Másodszor 1920-ban jött ki és Trentonban 
telepedett le. Eleinte ügyvédi irodában dolgozott. 
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később a philai egyetemen gyógyszerészeti tan
folyamét hallgatott és letette a vizsgát. 1925-ben 
nyitotta meg a patikáját.

Trentonban is zsúfolt életet él Dr. Varga 
György. Elnöke a Magyal Otthonnak, elnöke volt 
a Geo. Washington ünnepély rendező bizottság
nak. két Ízben volt elnöke az Amerikai Magyar 
Demokrata Körnek, elnöke a Bevándorlók Demo
krata Szövetségének, tagja a Demokrata Párt 
Steering Commit tte-jenek. elnöke a Polgárosító 
Bizottságnak.

Otthon végigküzdötte a háborút. A 11-es. 
9-es és a 10-ik ezredcknól szolgált mint önkéntes 
és mint főhadnagy szerelt le két kitüntetéssel 
1927-ben volt odahaza és nejével együtt, akit olt 
hon vett nőül, tért vissza. Két évvel később 
együtt mentek haza látogatóba. Dr. Varga 
Györgyné, szül. Bacsinszky Mária a nagy-ruszkai 
görög kath. plébános leánya. Három kis gyer
mekük van: Tódor György. Szilárd Ferenc és 
Miklós Oreszt.

Dr. Varga az államtudomány doktori elmet 
Pozsonyban szerezte 1919-ben. mint rokkant ka
tonatiszt. Két lábsebet kapott és mialatt gyó
gyult. hallgatott jogot.

Vargáéit a szomszédos Crossvlcksen. saját 
birtokukon laknak

Dr. VACZI ISTVÁN, orvos.

orr, torok és fül specialista

Egyetem a kórház orr. torok és fülgyógyászati osz
tályán asszisztenssé nevezték ki. Közben az orvos 
szaklapokban néhány feltűnést keltő tudományos 
cikke jelent meg. amelyek közül a heveny fehér
vérűség egyik áldozatáról irt kórisméje külön ki
adásban is megjelent.

Az 1938-ik év során Dr. Váczi István a tren- 
toni 983 South Broad Streeten lévő házát, elsőren
dűen berendezett magánkórházzá és klinikává ala
kította át és gyakorlatát most abban folytatja. 
Orvosa egyébként a Prudential Life Insurance Co.- 
nak, a Református Szövetségnek és az Ancient Or
rtól* of United Workers nagy amerikai biztositő in
tézménynek, a magyar életben pedig a trenton! 
Nagybizottság tagja, de tevékeny munkát végez 
minden általános Jellegű magyar megmozdulás
ban is.

Dr. Váczi István, aki 1927-ben Trentonban 
nőül vette Kall Mitrgitot, aki Szatmárra való, 
nejének társaságában még házasságuk első évé
ben. majd az 1933-ik év során látogatta meg 
szülőhazáját,

A nagy olvasottságú, széles műveltségű orvos 
természetesen tagja az American Medinai és a 
Mereer t'ounty Medical Associationmik,

VERÉB FERENC,
a Független Református Templomegylet 

levelező titkára

983 South Broad Street. Trenton, N. J.
Szül.. 1895 április 20. Nagykároly. Szaunái* megye.

25-1 Ciimmings Avcniie. Trenton, N. .1.
Szili.: 1887 dec. 13-án. Novaj. Abauj megye.

Édesapja Nagykároly városá
ban gyakorló orvos volt és mi
kor Dr. Váczi István ugyanott 
elvégezte teljes sikerrel a pia
risták vezetése alatt álló gim
náziumot, Budapestre ment, 
ahol n Pázmány Péter Tudo
mány Egyetem orvoskar! szaká
nak hallgatója lett. Orvosi ok
levelének megszerzése után n

tóvárosi Szent István kórházban és a Révész utcii

Azon régivágásu amerik.ís 
magyar emberek közül való, 
akiknek az élete a kenyér
kereset és a. magyar ügyek 
pártfogása között oszlik meg.

Ittléte alatt dolgozott bá
nyákban. volt kokszhuzó, Treu- 
tonban pedig egy ideig a drót
gyárban kereste kenyerét, je
lenleg pedig a linoleumgyár 
megbecsült alkalmazottja.

kórház sebészeti osztályán dolgozott, majd gyakorló 
orvos praxist folytatott mindaddig, ainig tizenöt év 
előtt Amerikába költözött át. Szigorló orvos korú 
lián három ével töltött a világháború során katonai 
kórházakban is. Oklevelét kitüntetéssel szerezte 
meg.

Az uj világban Dr. Váczi István New Jersey 
államban szerezte meg a gyakorlatra jogosító képe
sítését és irodáját Trentonban nyitotta meg. ahon
nan tizenöt év alatt csak akkor volt távol, mikor 
hat havi tanulmányútra visszatért Magyarországra 
és az egyetem első számú sebészeti klinikáján spe
cializált orr. fül és torok bántalmak ellen.

Egyre növekvő és rendkívül kiterjedt gyakorlata 
mellett Dr. Váczi István alkalmat talált arra, hogy 
további tanulmányokat folytasson a Columbia Egye
temen. a New York Post Graduate kórházban, 
olyan sikerrel, hogy a kórház kérésére a Columbia

Tagja a Verhovay 
letnek. amelynek 20-as 
munkásságáért három 
elnökének választotta. 
18 éves tagsága alatt 
tolta meg elnökének.

Egyletnek, a Rákóczi Egy- 
számtt fiókja fáradhatatlan 
éven keresztül ismételten 
A Verhovay Egylet pedig 
hét éven keresztül válasz-

Mint hithü református, tagja a trenton! Füg
getlen Református Egyháznak, valamint a Refor
mátus Templom Egyletnek, ahol jelenleg a leve
lező titkári tisztséget tölti be

Ideális házaséletet él és hitvese típusa a de
rék. odaadó feleségnek és a jó magyar háziasz- 
szonynak. Felesége is tagja több magyar egye
sületnek. igy a Lorántffy Zsuzsanna Nőegyletnek 
is. Az 1913 március 30-án történt házasságuknak 
most ünnepelték meg 25 éves évfordulóját. Fele
sége néhai .lanóczky András és özvegye, szül. Beke 
Borbála, Teréz leánya.
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VIROK JÁNOS,

a Szent István Egylet titkára

161 Tremont Street, Trenton, N. J.

Szül. 1S9IJ márc. 12-én. Détér. Gömör megye

Mtijdn, m azt mondhatnánk Virók Jánosról, 
hogy a második generációhoz tartozik, hisz alig 
volt 6 hónapos mikor 1890 szeptemberében szil
iéi kihozták.

Sz've. lelke mindenütt ott van. ahol magyar 
mozgalmakról van szó. Tagja a Verhovay Segély 
Egyletnek, a Rákóczi Egyletnek, a Szí. István 
Egyletnek. Utóbbinak immár egyfolytában 7 éve 
titkára, közel 20 éve aktív szerepet visz az 
egylet életében

Hossza évek óta a roeblingi drótgyár meg
becsült alkalmazottja Saját házában lakik: öt és 
családját ismeri és becsüli Trenton magyar tár
sadalma.

1914 jnnius 2uán nősül. Neje Szalay Borbála, 
k: a Forróencs. Abauj megyéből ideszármazolt néhai 
Szalay István és a most is élő Kalapos Mária 
leányt!. Boldog házasságukból származott gyerme
keik: a 14 éves János és a 12 éves Erzsiké ma
gyar szellemben vannak felnevelve. Virók János 
szülei Virók András és édesanyja szül. Bódi Er
zsébet rég elhaltak.

19os -17-ig volt a U. S. Ariny katonája. Ba
rátai. ismerősei vannak szerte az országban.

ZSIZSERI MIHÁLY.

a “Modernista Beauty Shop” szépitészeti 
műterem tulajdonosa

23 Nortli Warren Street, Trenton, N. ,T.

Szül.: 1906 aug. 22-én, Nagykálló. Szabolcs ni.

Fiatalon jött. Amerikába és 
a Hígít Sehool elvégzése után 
a kozmetikát választotta élet
pályájául. A Beauty Parlor. 
amely Trenton Down Town 
részének egyik legforgalmasabb 
pontjában van és az üzletben 
a nagy szakéi telemmel rendel
kező tulajdonos mellett hét 
leány vár a vendégekre.

Házassága 1927 jnnius 12-én 
történt. Akkor vezette az oltár elé néhai Farkas 
József leányát. Sárikát, akivel ideális házaséletet 
él és aki nem csupán ottbonukbabn tölti bel első
rendűen a háziasszony szerepét, hanem ott dolgo
zik az üzletben és urának valóságos jobbkeze.

ROEBLING
DÉZSI SÁMUEL SÁNDOR, gyógyszerész, 

gyógyszertár tulajdonos

Roehling. New Jersey,

Szül.: 1905 dec. 23-án. Nagybánya. Szatmár megye.

Szüleivel 1911- 
ben. hét eszten
dős korában ér
kezett ki az 
Egyesült Álla
mokba. Tökélete
sen beszél, ir és 
olvas szülőföld
jének nyelvén.

Édesapja. 1 Jó
zsi János és édes 
anyja, szül. Var
ga Anna, akik 
ma jó egészség 
nek örvendve él
nek Roeblingben 
és gyönyörköd
nek szere tett 
fiuk sikereiben. 
Amerikába va'ő 
megérkezésit k ko r 
Burlington. N. J-- 
ben iskoláztatták 
f i u ka t. aki a

High Sehool sikeres elvégzése után Philadelphiába 
utazót! és az ottani egyetemen beiratkozott a 
gyógyszel eszet í fakultásra ahol gyógyszerészi dip
lomáját el is nyelte.

Egyetemi tanulmányainak sikeres elvégzése 
után visszatért Roeblingbe.

Bár egész fiatalon került ki Amerikába, meg
maradt igazi jó magyarnak. Résztvesz a magyar 
társadalmi akciókban és mindenütt ott van. ahol 
magyar ügyeken segíteni lehet. Tagja a roeblingi 
Római Katholikus Egyháznak. Úgyszintén az Odd 
Fellows páholy kebelébe tartozik.

Fiatalon nősült. Házassága 1929 március lil
én történt. Hitvesének leány neve Hara Margit, 
aki néhány hónappal ezelőtt, egy kisleánykával 
Helénával, ajándékozta meg.

A derék házaspár az 1937-es esztendő folya
mán hosszabb európai körútra indult és a szep
tember és október hónapokat az óhazában töltötte. 
Visszatértük alkalmával barátaik és az összma- 
gyarság fényes fogadtatás! ünnepélyt rendezett 
tiszteletükre, melyen a város lakosságának szlne- 
java megjelent.
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FÜRJÉSZ JÓZSEF, 

a Rákóczi Egylet fellebbezési tanácsának 

elnöke

110—6lh Avenue, Roebling, N ..I.

Igazi régi amerikás magyar, az áldott humorti, 
örökké kedélyes örökifjú Fíirjész József.

35 éves volt, amikor 1907-ben partra lépett az 
Uj Világban. Miért jött Amerikába? Talán vilá
got látni, talán uj életet kezdeni. Első munká
ját Eleanor, Pa.-ban nyerte, ahol mint szén
bányász dolgozott. Más világ volt az. mint szülő
földje a vadregényes Abauj, de Fíirjész meg
szokta az uj környezetet és mindaddig munkál
kodott a bányában, amig egy lezuhanó széndarab 
meg nem ütötte a. fejét. Mi tagadás — meg
ijedt. de ijedtségét átallta bevallani, igy hát azzal 
fordított hátat a bányának;, hogy el kell utaznia 
nagynénje temetésére.

Bridgeportba vitte innen az útja, ahol az olló
gyárban kapott állást. Üzletet nyit, de vállalko
zása nem sikerült.. Feladja és Roeblingbe megy 
Ez történt 1910-ben. Állást kapott a Roeblingi 
drótgyárban és azóta állandó munkása a világhírű 
iparüzemnek.

A nagy New Jersey-i Magyar Egyletek Egye
sületének alapításánál jelen volt. A nagy Rákóczi 
Egyletnek hosszú évtizedek óta ismert és tevékeny 
tagja, amely megválasztotta a Fellebezési Tanács 
elnökének. Úgyszintén alapitótagja a Református 
Egyesületnek is.

1907 szeptember 27-én nősült, hitvese a vele 
egy faluba való Tapa Zsuzsanna, néhai Tapa 
András és néhai Pajkos Erzsébet leánya. Négy 
szép gyermekük van, József, aki szerelő Bridge
porton. Béla, a család büszkesége, aki Lacka- 
wanna, N. Y. református lelkésze és aki több
ízben járt az óhazában. András, mechanikus, 
míg a legfiatalabb. Ferenc, East Orange-ban High 
School tanár. Az egyetlen Ferenc kivételével, 
mindháromj Fürjész fiú nős és apa.

SZAKÁCS JÓZSEF,
76 Arnboy Street. Roebling. N. .1. 

Szül.: 1892 dec. 15-én. Hadad. Szilágy m.

Igazi típusa azok
nak a régivágásu ame
rikai magyaroknak, a 
kiknek úti tarsolyá
ban munkabírás volt.

Egy esztendővel a 
világháború kitörése 
előtt, 1913 április 20- 
án lépetl először ame
rikai partra. 21 éves 
volt, (isszejártu egész 
Amerikát. m eg f o rdu 1
Daytonban, Del roitban 
és West Virginiában, 
Colorado Springslten. 
Buffalo, Denver. Chi- 

eago-bau is járt. Végül elkerül Roeblingbe.

Tagja a Független Református Egyháznak, 
valamint a Kálvin János Egyesületnek is. Régeb
ben tagja volt a New Jersey Magyar Egyletek 
Egyesületének és tíz éven keresztül viselt itt 
tisztet, és pedig hat esztendeig mint pénztárnok. 
A Független Református Egyház kebelében is 
többféle tisztet viselt Négy évig algondnoka. 
éveken át gondnoka volt. Tíz évig pénztárnoka 
volt az Egyesült Egyletek 1-ik osztályának.

1923-ban nősült és az év február 3-áu Jersey 
Cityben vezette oltár elé Soltész Etelkát, aki 
1921-ben jött ki Amerikába a Zemplén megyei Le
gényé községből és aki a néhai Soltész Márton és 
özvegye, szül. Hegedűs Jolán leánya.

Úgy Szakács József, mint neje kiveszik ré
szüket a magyar társadalmi akciókból.

PÁL GYÖRGY, 
szalon-tulajdonos

Roebling. New Jersey. 
Szül.: 1892 január 22-én, Kállósemjén. Szabolcs m.

A magyar vándorló vér hozta őt is az új
búzába. melyet fiatalon, alig 14 éves korában lá
tott meg. Nem álmodozott légvárakról. Munka, 
takarékosság, becsületes polgári jólét kiharcolása 
volt főcélja.

1908-ban érkezik ki nagynéniéhez. Keserves 
kőmalmi, lelket-testet ölő robotban keresi meg az 
első dollárjait. Bridgeport. Conn.-ha, majd Phila
delphiába kerül. Ott már önálló lesz 1921-ben, 
vendéglőt nyit. Azóta is a maga ura! Négy évvel 
ezelőtt került Roebling, New Jersey-be. a híres 
drót-városba, hol jómenetelü szalon üzlete van. 

Barátai vannak mindenütt, ahol megfordult. 
Kellemes modorú, megnyerő külsejű üzlet

ember, ki szívvel, lélekkel pártol mindent ami 
magyar.

Tagja a Szent István Egyletnek és a New 
Jersey Magyar Egyletek Egyesületének. Egyházi 
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téren a Görög Katit. Egyházhoz tartozik. Szülei: 
id. Pál György, édes anyja, szül. Pénzes Márta, 
régen elhunyt.

1915 ápril s 12-én nősül Bridgeporlon. Bújó? 
modorú nője a Nagykapué. I ng megyei illetőségi 
S ubó Julianna. kivel boldog házaséi tét él és k 
férjének minden váll.ilalában segítő kezet ad. Heten 
Mariska és György gyermekeik az amerikai máso 
dik generáció tipikusan kedves, ntodo'-it t a', kil 
azonban anyanyelvűket nem feledték el és kikel 
magyar és angol társadalomban egyformán kedvel 
ttok. Nagyon valószínű, hogy mire könyvünk meg 
jelenik, a két szép Pál leány menyecske lesz.

Ft. RAFFINSZKY ROMI ALI) 
Plébános, Ferenc rendi szerzetes

Roebling. N. .1
Született: Kápolna, Heves megye

A gyöngyösi Ferenc- 
remii remiház szerzetes 
áldozára felettes egy
házi hatóságának í • - 
hívására jött Ameriká
ba ahol először a roeb- 
Hugi plébánia vezetésé
re kapott megbízást, 
majd 11133 augusztusá
ban a nehéz anyagi 
gondokban levő new 
yorki Szt. István r. k. 
egyház vezetését vette 
ál. de visszavúgyva a 
csendesebb v dák már 

migízokotf környezetéit>. 193*1 június elején vissza
téri a lloeblingben levő Mária Mennybemenetele 
római katholikus hitközség élére plébánosnak, ahol 
kiváló irodalmi munkásságának nagyobb erővel te
het eleget.

Ft. Raffinszky Romnak! vezetése alatt a roeb 
ling’ hitközség lelki élete a legörvondetesebb fej
lődésnek indult A hitközségi iskola, amelyben az 
; pácák tanítanak, erős lendületet mutat Ft. itaf- 
finszky kezei alatt és a hitközség belső életében 
páradul összhang van. amelynek hatása gyakran 
nyilvánul meg a hívek részéről a köztiszteletnek és 
becsülésnek örvendő plébánossal szemben.

A kathol'kus hitélet terén Ft. Raffinszky szin

te úttörőnek mondható munkát végez irodalmi és 
njságirodalmi téren. A hitbölcselet alapos ismerete 
és a hitoktatásban való jártassága az egész ma
gyar Amerikára kiterjedő népszerűséget adott Ft. 
Raffinszky Írásainak, úgy, hogy a htéletre vonat
kozó kérdéseket tartalmazó levelek egész tömege 
keresi l'r-1 még a legmesszebb vidékekről Is roeblingl 
plébániáján.

Minden egyháztól távollevő apró bányatelepek 
és kis községek magyar katholikus népéhez 
Ft. Rttff nszky Írásai viszik el az egyház tanításait 
és az amerikai magyar katholikus klérus egybe
hangzó vé.eménye szerint ezen a téren a roeblingl 
plébános olyan missziós munkát végez, amely ngy 
magyar, mint katholikus szempontból elsőrendű ér
tékű.

BORDENTOWN
PFEIFFER ANTAL ÉS NEJE, 

csirkefarm tulajdonosok
Prisóti lload. Hotdenlown. N. .1

|SS9 febr. 11-én, Mezöpetre. Szalmát* mSzül.:

A házastársak közöt 
ti igazi megértésnek 
és közös munkának 
igazi példái. Míg a 
férj a gyárban dolgo
zik, addig felesége fá
radtságot és munkát 
nem kiméivé vezeti a 
hatalmas csirkefarmot, 
amelynek ellátása szá
mos férfi energiájának 
Is sok lenne.

A férj régi ameri- 
kas. HmS-baii. 19 éves 
korában jött ki az 
Egyesült Államokba.

Roebling, N .1.-ben éló testvérbátyjához. Harminc 
esztendeje dolgozik a hatalmas üzemben, amely
nek mind a mai napig megbecsült alkalmazottja. 
Hitvese első férje néhai Mikik Gedeon volt.

A háború kitörése előtti esztendőben. 1913-ban 
hazament látogatóba és a világháború szülőföldjén 
tiihíltu. Az 1920-as esztendőben azután visszatért 
Amerikába A farm 07 altér terjedelmű, eseten
ként már 3 és fél ezer csirke Is volt ott egyid iben. 
amelyet ez az igazi magyar munkabírással és szor
galommal rendelkező asszony keze, táplál egy
maga.

A házaspár élénk részt vesz a magyar társa
dalmi akciókban. A férj mint hitbuzgó katholikus 
a Roeblingl Szent István Egyházhoz és a Wood- 
men of tho World magyar osztályához tartozik, 
mig felesége a Szűz Mária Egylet buzgó tagja.

Házasságuk 3 évvel ezelőtt történt. A háznál 
az egyetlen gyermek a IS éves Arthur Árpád, aki 
Mrs. Pfeiffer első férjével való házasságából szár 
mazik.
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LÁSZLÓCZKY ISTVÁN, 
a Millside Farm Dairy tulajdonosa,

Millside Farms, Riverside, N. J.
Született: 1S89 márc’us 5-én. Kolozsvár

A régi magyar kincses Kolozsvár levegője 
és hangulata köszönti azt, akit jószerencséje lá
togatóba vagy vendégnek visz New Jersey állam 
Riverside városának határán a Millside Farmra, 
abba az úri kastélyba. amely a László zFy házas
pár családi otthona. Csak a sírva s'ratott Erdély 
népe nyújthatott igazibb, melegebb vendégszere
tetet. magyarabb érzést, mint ez az urilak. amely 
saját uszodájával mindent megad a kényelem 
terén, amit az ember elképzelhet. Az amerikai 
élet rohamában a mesebeli kacsalábon forgó tfin- 
dérkastély hatását kelti Lászlóczkyék család’ ott- 
hona.

Lászlóczky István Kolozsvárott végezte a lu
theránus főgimnáziumot és ennek mag-s előkép
zettségével jött Amerikába nagybátyjához, az or
szágosan ismert Szepe««v József clevelandi ban
kárhoz 1907-ben és miután ott öt éven át ke
reste kenyerét, az amerikai hadi tengerészet kö
telékébe lépett 1912-ben és ebben az értékes is
kolában volt 1914-’g. amikor visszatérve a polgári 
életbe. Youngstown városába ment, ahonnan több 
kirándulást tett Philadelphiába. E kirándulások so
rán ismerkedett meg Czira Arankával, akit 1917 
január 3-án oltárhoz is vezetett. A philadelphiai 
rónia' katholikus magyar templomban elsőnek a 
lászlóczky házaspár esküdött egymásnak örök 
hűséget.

A fiatal házaspár sokkal jobban benneélt az 
amerikai viszonyokban, hogysem önállóságra ne tö
rekedett volna. Érett megfontolás után és mert a 
férjet a magyar szív a mezőgazdálkodás leié húzta. 
1921-ben kisebb arányú tejüzletet kezdtek, amelyet 
vas szorgalommal fejlesztettek addig, amig ön
álló tejgazdasággal kapcsolhatták össze úgy. hogy 
ma saját tehenészetük részére 104 akeros birto
kuk van a legmodernebb módon felszerelve.

Az üzlet fejlődése azonban túlnőtte nzökit a 
kereteket, ame veket egy önálló b Ttok szolgálhat. 

hiszen mi naponta 10.000 üveg tejjel szolgálnak 
a közönségnek és a forgalmat mintegy 35 kihordó 
kocsi és 6*1 alkalmazott bonyolítja le. Ez azt 
vonta maga után, hogy Lászlóczky a New Jersey 
áll inbeli farmerekkel kössön szállítási szerződé
seket a nyers anyag biztosítására A Philadelp ától, 
illetve a vele szemben levő Caniden várostól kezdve 
Burlington megyén át Trentonig az egész terület 
bent van Lászlóczky üzletkörében, amelynek sin 
cialitása az uj "creatn top" üveg, amely rendkívül 
népszerű.

Egyetlen ember ezt el se láthatná, de a gaz
da szerencséjére a hűséges élettárs. Mrs. Lászlóczky 
vezeti a központi irodát teljes szakértelemmel.

A magyar közéletben jószivvel nyújtott adomá
nyok utján jól ismert a Lászlóczky név. noha a 
végtelenül elfoglalt üzletember személyesen nem 
is vehet részt a magyar jellegű megmozdulásokban. 
Ami az amerikai közéletet, illeti, egészen termé
szetes. hogy üzletének természeténél fogva Lász
lóczky jó tagja a South Jersey Milk Dealers As- 
soc'ationnak, a New Jersey State és Camden Cham- 
her of Comtnerce-nek az Elks és a Kiwanis 
cluboknak.

Az üzlet nagyarányú kiterjedtsége és a szép 
család szinte parancsolóvá tette Lászlóczkyékra 
azt, hogy otthonuknak éljenek Ez váltotta ki vi
szont bennük azt az érthető óhajtást, hogy ;>z 
otthont minél kellemesebbé tegyék és igy szü
letett meg az a csodálatos úri ház. amelyhez ha
sonlóval kevés ameriki’ magyar dicsekedhetik. 
Egészen természetes, hogy ez a pazar ház azután 
kedvenc találkozó helye lett a Lászlóczky család 
sok jóbarátjának.

A zavartalanul boldog és megértő ház ’sságnak 
több hajtása van. Lászlóczky Róbert a híres Rítt- 
gers College-ban már két évet végzett, miit egye
temi hallgató. Lászlóczky Imre Bordentownban. 
az amerikaszerte híres katonai iskola növendéke, 
abban a Bordentownban. amely a nagy francia 
< sászár. Bonaparte Napóleon becsének lakóhelye 
volt. Lászlóczky Russell még az alsóbb iskolába 
jár. inig Míldred a Haekettstownban levő St. 
M ry's College növendéke.

.4 Liiszlóezky kastély és park-részlet
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NEW BRUNSWICK
A legmagyarabb amerikai város az 

Egyesült Államokban a New Je sey állam
ban lévő New Brunswick. A város nem 
nagy, lakosságának száma alig 35,000 és 
ezek között annyi a magyar, hogy túlsúly
ba jutottak, külön negyedet alkottak, de 
számbeli fölényüket ennek dacára soha 
nem éreztettek, hanem olyan szoros együtt 
működésben maradtak a benszülött ame
rikai elemmel, hogy azok féltékenykedését 
soha fel nem keltették.

French Streetnek hívják New Bruns
wick egyik főutcáját és bár annak dé'nyu- 
gati része, jóformán öt lépésre a központi 
negyedtől, már tiszta magyar és jobban il
letné meg a Magyar Street vagy a Kossuth 
Street név, a ; égi szóhoz ragaszkodtak. Ez 
az utca a magyar negyed életének a köz
pontja. Magyar cégtáblák, felírások is mu
tatják, hogy itt magyarok élnek. A magyar 
üzletek tulajdonosai versenyt tartanak a 
város többi üzletembereivel.

New Brunswick nem a régi magyar 
telepek közül való. Lassan szivárogtak 
csak oda a magyarok, de az e'ső letelepü
lők gyorsan terjesztették a város hírét az
zal, hogy ott nemcsak a férfiak, de a nők 
löszére is van munka.

Amerika, sőt talán a világ legnagyobb 
kötszergyára, a Johnson and Johnson-cég 
telepe New Brunsw'ckon van. A cég jel
lemzésére elegendő, ha annyit mondunk, 
hogy nyomban a világháború után az ame
rikai Vörös Kereszt ezzel a gyárral külde
tett egy rnülió doboz kötszert Magyaror
szágra és ezt a vattát kilencven százalék
ban magyar nők keze csomagolta.

Mig a férfiak, az erős izmu magyarok, 
a nehéz munkát követelő vas és gépgyá
rakban dolgoztak, addig a nők előbb az 
orvosi kötszergyárakban találtak alkalma
zást. majd odavonult egyik nagy szivargyár 
is és az is százával alkalmazta a magyar 
nőket az üzemben. Sőt mikor a szivargyár 
igazgatósága tudtára ébredt annak, hogy 
a magyar nőknél jobb munkaerőket nem 
találhat, akkor magyar üzletvezetőket, 
managereket állított gyárának élére elisme
rése jeléül.

EGYHÁZI ÉS EGYLET ALAPÍTÁSOK

A new brunswicki magyar é.et alig kez
dett kialakulni, máris egyletekbe tömörült. 
Fiókokat sze’vezrit ott a Verhovay, a 
Bridgeporti Szövetség, majd a Rákóczi 
Egyiet :s és 1903-ban kialakult a katholi- 
kus vallásu magyarokban az a vágy, hogy 
saját templomuk legyen.

A hitközség megalakítása körül nem 
voltak nehézségek. Az akkori trentoni 
püspök nagyon megértő ember volt és az 
első kérésre hozzájárult ahhoz, hogy hit
községet szervezzenek a new brunswicki 
magyarok, ha a célra megfelelő alaptőkét 
gyűjtenek. A jó keresetű magyarok párat
lanul rövid idő alatt szedték össze a meg- 
k:vánt tőkét és jellemző, hogy a gyűjtés 
során bökezüleg adakoztak a : eformátusok 
is és abban az időben nagy összeggel. Ötven- 
ötvsn dollárral járult a templom alaphoz 
két izraelita vallásu magyar is.

így jött létre a Szent László Hitköz
ség, amelynek ma pompás és díszes temp
loma közelében elsőrendű plébánia épülete 
is van. hatalmas iskolával együtt.

A hítközség életébín csak egyetlen 
egy ízben volt valami zökkenő, amelyet az 
egyházmegyei főhatóság, a trentoni püspök 
akként oldott meg, hogy a hitközség veze
tésére a Ferenc rendi szerzeteseket hívta 
meg. Egyetlen tragikus eset kivételével 
azóta erős lej’Ődésen ment át a hitközség, 
bár szomorú emlékű esemény az, hogy egy 
sötét éjszakán tűz ütött ki a plébánián, 
amely áldozatul követelte a szerzetes-plé
bános életét. Káplánja könnyebb égési se
bek árán menekült ki az égő épületből.

A virágzó Római Katholikus Egyház 
plébánosa ma Ft. Kiss Szaléz ferences szer
zetes, akinek egyéniségéről könyvünk más 
helyén számolunk be ahhoz méltóan. ...A 
nagy leik: pásztori munkában méltó segítő 
társa Ft. Gerencsér I. Tarzicius szerzetes 
áldozár, aki New Brunswickon született és 
annak első amerikai földről származó ma
gyar papja. Ft. Gerencsér ifjú korában ha
zatért Magyarországra, ott lépett a Szt. 
Ferenc rend kötelékébe, annak szeminá
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riumában végezte egyetemi tanulmányait, 
majd visszatért Amerikába és a washing
toni római katholikus egyetemen fejezte 
azokat be. Huszonnégy éves korában szen
telték áldozárrá és első miséjét a new 
brunswicki magyar templomban mondotta 
azon magyarok között, akik büszkék arra, 
hogy sorukból került ki az életbe, magas 
hivatására.

Idők múltán a magyar görög katholi- 
kusok is megalakították a maguk hitközsé
gét, melynek Szent József Magyar Görög 
Katholikus Egyház a nsve. Ennek a hitköz
ségnek temploma a High Streeten van és 
plébánosa Ft. Fedás Tivadar, ez az igaz 
lelkű magyar, aki híveinek élő mintával 
szolgál a magyar haza és a magyar nem
zeti iránti szeretetben.

A magyar reformátusoknak két temp
lomuk is van New Brunswickon. Az egyik 
a presbiterian egyházmegye fenhatósága 
alá tartozik, temploma a Schuyler Street
en van és lelkésze Nt. Papp Károly, aki az 
1938-ik év során híveinek egész sorát ve
zette a szülőhazába, hogy a nagy reformá
tus világtalálkozón romlatlan ős’ségük és 
magyar voltuk mellett tanúságot tegyenek.

A másik new brunswicki magyar re
formátus egyház a Reformed Church in 
America fenhatósága alatt ál’, szép temp
loma a Division Street-en van és érdemes 
lelkésze Nt. Kosa András, aki úgy egyházá
ban. mint a magyar közéletben és ame
rikai társadalomban is öregbíti nemzetünk 
hírnevét.

A MAGYAR ÜZLETI ÉLET ÉS 
A MAGYAR SAJTÓ

Amint a magyarság szaporodott New 
Brunswickon, úgy váltott ki egyre több 
és több olyan embert kebeléből, akik Ön
állóságra törekedve üzleti vá'lalkozásokba 
bocsátkoztak. Szinte csodálatosképpen a 
magyar korcsmák után az első magyar vál
lalkozás egy könyvnyomda volt, amelyet 
Nikelszky alapított, aki egyben mindjárt 
egy magyar nyelvű hetilapot is kiadott. Mi
kor ez a nyomdai vállalkozás megszűnt, 
akkor az érdemes Kormos Hugó bocsátotta 
ki pompásan szerkesztett hetilapját. Ké
sőbb Dr, Csema Imre kiváló orvos vállal
kozott egy uj lap kiadására. Ma mindkét 

újság jelentős tényező a város kereskedelmi 
életében.

Mintegy tizenhét év előtt erőteljes 
mozgalom indult meg a new brunswicki 
magyarság körében, amelynek eredménye 
az lett, hogy megalakították a Magyar 
Building and Loan Associationt, amelynek 
tisztviselői és Igazgatósági tagjai ma is 
mind magyarok. Elnöke ma Gyarmati La
jos, pénztárnoka Bíró Péter és titkára Kosa 
Imre. Iz'g magyar intézmény, amelyre 
New Brunswick magyarsága joggal lehet 
büszke.

Bármi tö’tént az amerikai magyarság 
körében, abból New Brunswick mindig ki
vette a maga részét teljes Önfeláldozással 
és áldozatkészséggel. A város népe meg
őrizte magyar jellegét, magyar érzéseit és 
éppen ezért szerzett magának olyan be
csületet és tekintélyt. A második nemze
dék tekintélyes része a helyben lévő Rut- 
gers College révén kitűnő egyetemi nevelést 
kapott és temérdek képzett embert adott az 
amerikai közéletnek.

BADICS SÁNDOR, 
villanyszerelési vállalkozó

15S Lous Street. Nciv Briinswlck. N. J. 
Született: 1SS7 május ti, Szergény. Vas vármegye

New Brunswick legrégibb magyar villanysze 
relésí vállalatának tulajdonosa 11 esztendős le- 
gényke volt amikor édesanyja a kies Vas vár- 
megyéből magával hozta az I'j Világba, hogy az 
egyetlen fia uj otthont és reményt el jesebb jövőt 
teremthessen magának. A kis legény azóta derék 
férfivá serdült és megfelelt szeretett édesanyja 
hozzáfűzött reményeinek, mert New Brunswick 
magyai- társadalmának és egyben a város üzleti 
életének egyik ismert emberévé lett.

látó ban érkezett meg az Ujhazába. Alig volt 
akkor 11 éves kisfiú. Kél-bámni évvel később már 
pénzt keresett, hogy azzal is édesanyján segí
tett. Eleinte — mint gyermek — pár dollárt azzal 
keresett, hogy az egyik kuglizúpályán volt bábu- 
áliogató. Később falpap'rozó munkát végez a fiatal 
Eadies Sándor, majd géplakatosságot sajátítja el 
és úgy keresi kenyerét. Ha volt egy kis szabad 
ideje, villanyszer kezetekkel bíbelődött — az ér
dekelte mindég. Később esti iskolába járt, isko
láztatja magát és tamil mányozza a villany osság 
technikáját, úgy hogy rövidesen ebben a szak
mában talál elhelyezkedést. És 192Ó óta már mint 
saját gazdája dolgozik.

Csaknem két évtizeden keresztül volt tagja 
a Szent Imre Herceg Egyletnek, Mint jeles sport
ember. nagy szerepet visz a New Brunswick! Ma
gyar Athlétikai Klubban. Ezen egyesületben sok
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éves tagsága alatt jóformán minden tisztséget be
töltött, kezdve az ajtóőrtől, egészen az egyleti el
nökség g. Hithü tagja az Evangélikus Egyháznak is.

Boldog és mintás házaséletet él. Az 1926-os 
esztendő folyamán esküdött, amikor is az ugyan
csak Vas vármegyei Németujvár községből ide
származott Dancsecs Katalint vitte az oltár elé.

1933-ban, 25 esztendős amerikai itttartózkodása 
megünneplésére, hitvesével együtt hazament, hogy 
újra megpillanthassa a hazai szent rögöt és hat 
hetes ott tartózkodás után tért vissza Amerikába. 
Látogatása főleg szólt az édesanyának, özv. Ba- 
dic.s Istvánnénak. szül. Szabó Annának, aki je
lenleg a Vas megyei Kemenesmihályfalván él.

A családban egyedül viseli a Badics nevet, 
mert mindkét testvére asszony. Lydia nővére West 
Virginiában él. mig Erzsiké nővére New York
ban tartózkodik.

Típusa Badics Sándor a munkás, szorgalmas, 
sokoldalú egyéniségnek, aki az idegenek előtt is 
megbecsülést szerez a magyar névnek és bár 
természetesen odaadó hü polgára fogidott hazá
jának. lelkében ott él a szülőhaza szeretete is.

IFJ. BÁLINT SÁNDOR.
az OK. Printing Service tulajdonosa

97 Harvey Street. New Brunswick. N. .1 
Született: 1909 július 29-én. New Brunswick. N .1.

A második generál-ó érté
kes tagja. Itt iskolázott, itt 
tanulta a nyomdászságot és 
szépen, modernül berendezett 
üzlete van. amelyet 1932-ben 
nyitott meg. Vállalatában hár 
mán dolgoznak

Tagja a Szt. Imre, a 
Kossuth Egyletnek, a Refor
mátus Szöevtséguek. Egyházi

téren a Somerset utcai Református Templom 
tagja. Szülei id. Bálint Sándor és neje szül. Ko
vács Terézia, Ung megyéből származtak ide.

1931-ben nősül. Neje a New Brunswiek-i szü
letésű Juronics Ilona. kivel boldog házas-életet 
él. Gyermekei: legifjabb Sándor illi és Dorothy 

Minden magyar ügy érdekli ifj. Bálint Sán
dort és azokat szívesen pártolja.

BESSENYEI ALBERT, 
fűszer kereskedő' és olaj vállalat tulajdonos 

a Ref. Egyház v. álgondnoka
5S6 Hatnilton Road. New Brunswick. N. J. 

Született: 1895 május 5-én. Beregdéda. Bereg m.

A h res és a magyar történelemben többizben 
előforduló Bessenyei nemesi család leszármazottja. 
Rendkívül szorgalommal dolgozó kedves, közvet
len ember, akinek minden gondolata a családja 
és a föld, ahol először pillantotta meg a nap
világot.

Az 1907-es esztendőben jött ki az Egyesült 
Államokba, amikor forrón szeretett, néhai édes

atyja. Bessenyei János, aki már előzőleg jött ki 
az Uj Világba, hazament az akkor 12 esztendős 
Albertért és annak 8 testvéréért, akik közül heten 
ma az Egyesült Államokban tartózkodnak. Mint 
a terjedelmes család egyik tagja, hamarosan meg
ismerkedett az élettel, fiitalon tanult meg dol
gozni. hogy szeretett szüleit segíthesse és igy. 
m re 2! esztendős lett már megnyitotta saját 
üzletét. Azóta is a saját gazdája és üzlete — 
füszerkereskedés és olajvállalat — egyre fejlődik.

Tagja több magyar társadalmi egyesületnek, 
igy a Woodmen of the. World magyar osztályának 
is A Református Egyház kebelébe tartozik, amely
nek két esztendőn keresztül volt algondnoku.

Fiatalon nősült és esküvőjét 1913 junius ha
vában tartotta meg. amikor oltár elé vitte Kosz- 
kttlics Zsuzsannát, néhai Koszkiil'cs János. Csáz- 
lócz. Ung megyei lakos leányát. Frigyükből szüle
tett 2 kisleányukat elragadta a halál, de a szü
lök szeretetreméltóságáva] rendelkező Albert fiuk 
ma 17 esztendős, aki mellé magukhoz fogadták a 
vele egykorú és ugyancsak Albert nevű rokont. 
Bessenyei Albertné elhalt fivérének árváját.

A házaspár az 1926-os évben féléves látoga
tást tett az óhazában.

CZIKÓ GYULA, 
szabómester

53 Easton Avenne. New Brunswick. New Jersey.
Szül.: 1SSS ápr. 21-én, Csikszetitgyörgy. Csik m

Jókai Mór aranytollára való 
ennek a székely szabómester
nek regényes élete, aki 17 esz
tendős korában elviszi a pál
mát és a 300 forint első dijat 
Budapest legjobb szabómesterei 
elöl.

Mint fiatal mesterlegény, a 
pesti Ipartestület első dijával 
a zsebében. elindul világot 
látni. Elkerül az 1900-as évek 

mámoros Párizsába, onnan lemegy Monté Carlóba. 
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megfordul a híres osztrák fürdőhelyen, Ischlben, 
ahol I. Ferenc József töltötte a nyarat, jár Baden- 
ben ahol a volt monarchia gazdagjai üdülnek. 

Mindenütt ollóval és tűvel keresi meg a ke
nyerét. Az 1910-es években azután átrándul 
Angliáira, ahol megéri a világháborút és internáló
táborba kerül, de egyidejűleg dolgozik is. A világ
háború elmúltával Yorkshireben önálló lesz, de 
már 1920-ban áthajózik az Uj Világba és bár se 
barátja, se rokona nincs itt, — hamarosan újra 
a maga gazdája lesz. Üzlete azóta is fennáll és 
népszerű a magyarság közölt.

Az angliai Blackpoolban nősül 1911-ben, hit
vese Hátsón Theresia, aki angliai születésű és nem 
beszél magyarul. A házaspár Angliában született 
három gyermeke. Gizella, férjezett Mrs. Charles 
Boice; Wlnifred, aki szintén asszony és két gyer
mek anyja és Dorothy. Egy fiuk. Bemard és leányuk 
Mildred. Amerikában született.

Czikó Gyula, a Polgári Körnek volt titkárja 
és jegyzője is.

CZIROK KAROLY, 
füszerkereskedö és mészáros 

a Szt. László R. K. Hitközség v. főgondnoka 
a Magyar Building & Loan Association 

Igazgatósági tagja
28 Easton Avenue. New Brunswick. N. J. 

Szül.: 1SS7 tnárc. 19-én, Pórszalók, Veszprém ni.

A megbecsült és de
rék New Brunswicki 
magyar üzlettulajdonos, 
aki előtt tisztelettel 
emeli meg a környék 
magyarsága a kalap
ját, 19 éves korában 
jött ki az Egyesült Ál
lamokba.

Az 1906-os esztendő
ben jött ki az Uj Vi
lágba, ahol a New 
Jersey-i Alpha köz
ségben tartózkodott és 
azóta elhalálozott test
vérbátyja. A fiatal

ember első dolga az volt, hogy munkát szerezzen 
magának és dolgozni kezdett egy cementgyárban 
10 cent órabérért. Utána már jobb állást kapott, 
mert a vasútnál dolgozott, ahol másfél esztendeig 
tartotta munkáját. Innen Milltown, N. J.-be ment 
az ottani Tire Companyhoz, és 13 és fél esztendeig 
dolgozott a gyárban egyhuzamban.

Mikor 1922 júniusában megtelepedett New 
Brunswickban, már összetakaritott pénzén impo
záns kőházat vásárolt és megnyitotta jelenlegi üz
letét, ahol a derék, barna arcú, öszhaju egészséges 
magyar ember megszerezte magának a környéken 
lakók szeretetét és megbecsülését. De megbecsülik 
ám Czirok Károlyt városszerte is!

Igazi régi harcos! Aktív részt vesz a magyar 
társadalmi akciókban, támogat minden becsületes 

magyar megmozdulást. Tagja a Szent László Rém. 
Katholikus Egyháznak, melynek 5 évig fögond- 
noka volt, a N. J. M. E. E. helybeli osztályá
nak ellenőre, a múltban pedig pénztárnoka is volt. 
A Building Loan Association egyik igazgatósági 
tagja.

Huszonnyolc évvel ezelőtt, 1910 július 23-án 
nősült. Hitvese a Veszprém vármegyei Csét köz
ségből ideszármazott Kádi Ágnes, aki a néhai 
Kádi István és az óhazában élő özvegye, szül. 
Német Veronika leánya. A boldog frigyből egy 
leány származott, Jolánka, aki Héra János hitvese.

Az előző generáció a néhai Czirok Máté és 
neje, szül, néhai Hajas Mária, akiknek frigyéből 
Czirok Károlyon kívül még két fia, I^ajos és János 
és három leány, Mária. Llna és Ilka származott. 
Czirok Károlynénak Ernő fivére itt él. mig Mária 
nővére az óhazában tartózkodik.

Dr. CSEMA J. IMRE, orvos

a “Magyar Hírlap” tulajdonosa

151 Soinerset Street. New Brunswick. N. J.

Született: 1893. junius 1-én. Kassa

Csak Magyar Amerika vált ki olyan életet, 
mint aminö a Dr. Csema Imréé. Szülei három 
leánytestvérével már 35 év előtt Amerikába jöt
tek. mig a család fia otthon maradt, hogy tanul
jon. A budapesti Tudomány Egyetemen teljes si
kerrel szerezte meg az orvosdoktori oklevelet, majd 
1914-ben bevonult a hadseregbe, három és fél 
évig a harctereken járt, három kitüntetésben ré
szesült és m'nt ezredorvos szerelt le 1921-ben. 
Orvostan-hallgató korában a Budapesti Egyetemi 
Athlétikai Klub jeles football játékosa volt, majd 
a háború után újra szervezte a csapatot és elő
készítette az egyetemi Stádium építését.

Dr. Csema 1923-ban családjának meglátoga
tására jött Amerikába és itt is maradt. Édesapja 
még örvendhetett fia sikerének pár évig, de 
1926-ban örök nyugalomra tért. A fiatal orvos 
egy évet New Yorkban töltött, majd rendelőjét 
New Brunswlckon nyitotta meg. ahol főleg a ma
gyar revíziós mozgalom körül fejtett ki pompás 
tevékenységet. New Brunswick 200 éves jubileu
mán a magyar csoport vezetője lett és a Társa
dalmi Biztosítás érdekében Washingtonba menő 
küldöttség magyar delegátusa volt. Tagja a Szent 
Imre Egyletnek, a Verhovaynak, a Woodmen- 
nak, az Ancient Order magyar testületeknek, il
letve osztályoknak, mig amerikai vonalakban a 
Y. M. C. A., az Elks. valamint az Orvos Egyesi! 
letek tagja. Elnöke volt a Hungarlan-American 
Athletic Clubnak is.

A körülmények adottsága folytán Dr. Csema 
Imre nagy áldozatkészséggel indította meg a 
New Brunswlckon megjelenő Magyar Hírnök cimíi 
élénk hetilapot, amelynek ma is tulajdonosa.
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bíró Péter,

hajójegy, pénzküldés, biztosítás és köz
jegyzői irodatulajdonos, a Kossuth Klub 
elnöke, a City Planning Commission tagja, 

a Magyar Building Loan Association 
pénztárnoka

108 French Street, New Brunswick. N. J.

Szül.: 189S nov. 22-én, Szamoskeér. Szaimnr in.

Tipusa azoknak a magyaroknak, akik
nek utitarsolyában munkabírás és intelli
gencia volt. Végig élte az amerikás ma
gyarok sorsát. És büszke rá — joggal, 
mert ö is lent kezdte mint megannyi más. 
A nagy háború kitörésének évében, 1914- 
ben látja meg a Szabadság szobrát! 
Egyedül jött ki Amerikába Biró Péter. 
Sem biztatás, sem kedves rokoni szó nem 
fogadta itt.

Előtte volt az ismeretlen világ, sem 
pénze nem volt, sem a nyelvet nem bírja. 
Ott kezdte ő is mint csaknem mindenki: 
a gyárban, ahol 5 évig dolgozik. De egy
részt egészsége nem bírja, másrészt le
küzdhetetlen benne az önállóság utáni 
vágy — farmot vásárol. Majd hamarosan 
reál estate üzletbe kezd! Közben dolgozik 
mint gépész is és esténként folytatja üzleti 
tevékenységét! Társult — majd mint az 
a self-made man-eknél szokásos — ki
vásárolta a céget és ma Middlesix megye 
legforgalmasabb hajójegy irodája az övé!

Lelkiismeretes munkája, szorgalma és 
becsületessége, hozzáértése Biró Pétert az 
első magyarok közé emelte.

Kedvelt személye ott van minden ne
mes mozgalomnál! Tagja a Kossuth Fe
renc, Szent Imre Herceg és a W. O. W. 
Egyleteknek, a Magyar Atléta Klubnak, a 
Református Egyháznak és az E. M. Presb. 
Egyháznak is. Elnöke a Kossuth Klubnak 

és pénztárnoka a Magyar Building Loan- 
nak.

A bennszülött amerikai is hamarosan 
észreveszi rátermettségét, tudását, kor
rektségét! Tagja a City Planning Com- 
missionnak, az egyedüli magyar kinevezett 
tag! Tagja a Deliquency Commissionnak 
(ifjúsági bűnözők javítása) és becsület 
tagja az Elks, Eagle, Turnverein Ancient 
Order of United Workmen-nek; valamint 
— last bút nőt least — a “Rotary” Klub
nak. — mely egymagában is nagy meg
tiszteltetés.

1917-ben nősült Biró Péter. Felesége 
szül. Varga Éva. Nagy Gejőczről, Ung me
gyéből kerül Amerikába. Boldog házas
ságukból 3 gyermek származott: Béla, ki 
már húsz éves, még tanul, Péter a Riders 
College hallgatója, kiváló úszó, hivatásos 
életmentő és a kis 2 és fél éves Viola. A 
két amerikai magyar ifjú fényképét más 
helyen mutatjuk be.

Megérdemelt polgári jólétben, saját 
szép házában. 276 Hamilton Avenuen, él
vezi Biró Péter munkájának gyümölcsét.

A magyar rög termelte férfi meg
maradt szívben magyarnak. Felfigyel és 
szívből pártol minden szép magyar meg
mozdulást. És az a szeretet és közmeg
becsülés, mely őt New Brunswick angol és 
magyar társadalmában körülveszi — meg
érdemelt!

í H4 ]



BÉRES ISTVÁN, 
a Red Lion Tavern tulajdonosa

Georges Road, RFD 4, Ront® 25, Maple Meade, 
New Brunswick. N. J.

Szül.: 1896 április 7-én, New Brunswick, N. J.

Szülei több, mint egy félév
százada vándoroltak ki a 
Zemplén megyei Ricse község
ből az Uj Világba, ahol élles 
apja ölök álomra hunyta le 
szemeit, mig özvegy édes anyja, 
szül. Lázái Mária. Ameriká
ban tartózkodik és gyönyör
ködik derék fia boldogulásá
ban. Az Iskolái elvégzése után 
a. még nehezebb és szigorúbb 

iskolán, az élei iskoláján ment keresztül, volt 
börtönfir, mechanikus — de bármilyen pályát is 
választott, mindenütt megállta a helyét.

.Jó és hűséges polgára szülőhazájának, szolgált 
két esztendőt az USA hadseregében, a világháború 
folyamán és jelenleg Is az American Légion köte
lékébe tartozik, de nem feledkezik meg szülei lm 
zájáról sem és az amerikai magyar mozgalmakról. 
Tagja a New Jerseyi Magyar Egyesületek Egy
letének és mint hithii református, a Református 
Egyesület kebelébe tartozik.

ECKERT JÁNOS, 
sirkövállalat tulajdonos

French and Oxford Streets. New Brunswick. N. .1 

Szül.: 1885 jiinius 21-én, Temesvár, Temcs ni.

Fiatalon jött ki az Egyesüli 
Államokba, ahol 1903-ban lépett, 
először partra. Hazulról ké
pesített kőfaragó volt, itt is 
megbecsülték munkáját.

Itt tartózkodása, alatt járt 
Philadelphiában. Atlantic City
ben és Baltimorehan. majd 
megtelepszik New Brunswick- 
ben. Az utolsó harminc év 
óta áll itt sirkövállalata.

Három éves amerikai itt tartózkodás után. 
1907-es esztendőben nősül és neje Becker Katalin, 
aki Bogáros Torontálitól származott az Uj Világba. 
A frigyből egy gyermek született, a ma 13 éves 
János fitt.

Szülei, a néhai Eckert Milos és neje. szül, 
néhai Augnsztin Katalin. New Brunswickban tér
tek örök nyugvóra. Öt. testvére él az Egyesült Álla
mokban. akik mind a Római Katholikus Egyház 
tagjai.

Régi polgár. Az 1929-es esztendőben családjá
val együtt másfél havi látogatást tett az óhazában.

DEÁK KÁROLY.

a Somerset Ave.-i Ref. Egyház főgondnoka
85 Plum Street. New Brunswick. N. J.

Szül.: 1885 június 15-én, Ricse. Zemplén megye.

Ismét egy életrajz, mely gazdagabbá teszi 
ennek az országos miinek amúgy is bő tartalmát.

1911-ben jön ki. Keasby. N. J.-ben telepszik 
le. rövidesen New Brunswickbe kerül, ahol hosszú 
évek óta megbecsült alkalmazottja u Johnson and 
Johnson vállalatnak. Kalandos életvágy nem haj
totta városról-városra. New Brunswiekben tele
pedett le és Itt. szerzett magának, családjának 
megérdemelten sok burától, tisztelőt. Két éve 
viseli a Somerset Ave.-i Ref. Egyház felelősség
teljes lisztjét, főgondnokságát. Tagja a Rákóczi 
Egyletnek, a Woodmen of tbc World magyar osz
tályának Is.

Páratlanul boldog házasélete szept. 18-án im
már 35 ik évébe fordul. Még odahaza nősült. Neje 
az ugyancsak Riese-i születésű Véesey János és 
Vécsey Juliánná lánya, Erzsébet, ki vallásos és 
mugyiir szellemben nevelte gyermekét Erzsébe
tet. ki Yuger Ferenc hitvese. A kis Olga és Fe
renc unokák szintén szépen beszélnek magyarul.

FOZMAN JÓZSEF.
az Álpine Tavern tulajdonosa

64 Harvey Street. New Brunswick, N. .1. 
Szül.: 1892 február 22-én, Örkény, Győr megye.

Egészen fiatalon. 17 esztendős korában hagyta 
el az óhazát, hogy az Uj Világban uj otthont te
remtsen magának. Mikor 1909-ben amerikai par
tokat ért, már nővére Itt várta.

Mint izig-vérig magyar ember, dolgozni jött az 
Egyesült Államokba és a sovány, vékony ember, 
kettő helyett is dolgozott, mert jóformán itt tartóz
kodásának első napja óta munkálkodik. Eleinte 
roll-millben. majd vasgyárban talál kenyeret és a 
huszonkilenc esztendős amerikai tartózkodásának 
csak a legutóbbi éveiben eset élte fel a gyári mun
kát saját üzletével. Az utolsó) negyedévben nyl- 
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tóttá meg az Alpine Tavernt, amely máris nagy 
népszerűségre tett szert.

A szorgalmas munkálkodás mellett mindig ta
lált. magának időt arra, hogy résztvegyen a magyar 
társadalmi mozgalmakban. Régi népszerű tagja 
a Woodmen of the World egyesület magyar osztályá
nak. ahol korábban tisztviselő is volt. Ugyancsak 
tagja a Szent László Egyháznak.

Családi életét, is boldogság és megelégedés 
jellemzi. Fiatalon nősült, 1913 június 28-án ve
zette oltár elé Háklár Annát, aki a Vas megyei 
Ráhakéthelyben élő Háklár Imre és Köncz Teréz 
leánya, és aki férjének példás élettársa a már 
ezüstlakodalmat is megért házasélet folyamán.

A népszerű házaspár frigyéből három gyermek 
született, Anna, aki Tomory Gyula hitvese és egy 
szép kisfiú édesanyja, Elza, aki M. Bunjovéhoz 
ment feleségül és házasságából egy kisleány szüle
tett. A Fozma.n házaspár harmadik gyermeke fin. 
aki az apja utón a József nevet viseli és a válla
latban a három alkalmazóit melleit serényen dol
gozik.

Mrs. Kozmán is páratlan agilitással veszi ki 
részéi a magyar mozgalmakból. Segódjegyzője a 
Szent Imre Egyletnek. Kilenc testvére van. mind 
az óhazában; a Rábakethelyi Háklár Imrének ö az 
egyedüli Amerikába szakadt, ivadéka. Férjének két 
testvére az újbúzában, hárman pedig az óhazában 
élnek. 
Barátaik és tisztelőik ragaszkodását és szerététől 
legméltóbban kifejezte 25 éves házassági évforduló
juk tiszteletére rendezett •‘surpriseparty", melyen 
elhalmozlák őket a szeretet látható jeleivel.

GYÜMÖLCS JÓZSEF, 
szén és olajkereskedő

Lincoln Highway. Voorhis St... New Brunswick. N.J.
Születeti : 1883 március 25-én. I’ngváron, Ung tn.

Gyümölcs József is azok közé a magyarok közé 
tartozik, akik elmondhatják magukról, hogy "self- 
inade-inan"'-ek. Nemcsak a nagyszámú brunswicki 
magyarság, hanem az egész város lakosságának 
tisztelnie és szerelete veszi körül ezt a derék ma
gyar embert, aki minden magyar közügyét támo
gat és szerénységével mindenki szeretetót kiérdemli.

Gyümölcs József 1907-ben jött. Amerikába, hét 
esztendőt New Yorkban töltött, ahol mint hentes 
dolgozott, miután már Budapesten kitanulta volt az 
ipart. HU 1 ben jött New Brunswickrii, almi eleinte 
hentesüzletei voltak, majd 1929-ben a szénüzletbe 
fogott és azóta is a közben1 felnőtt fiaival ezt az 
üzletet vezeti.

Gyümölcs József 1913-ban nősült, Mrs. Gyü
mölcs, Györki Mária volt lánykorában Makón. Csa- 
nád megyében született. A házasságból öl gyermek 
származott: József, aki az üzlet könyvelője, Imre, 
színién az apja üzletében dolgozik. Mariska meg 
High Selmolba jár. A nyolc éves János és a leg
kisebb a I éves Tibor. A nagyobb fialt hegedül 
játszanak, mig Mariska kitűnő zongorista.

A Gyümölcs-család otthona a 146 French Street 
alatti házban van.

Dr FEHÉR MEDARD LÁSZLÓ ANTAL, 
sebész-orvos, városi orvos

177 Somerset Street. New Brunswick, N. J.
Született: 1899 augusztus 26-án, Budapesten.

Dr. Fehér László 1907-ben jön Amerikába, alig 
nyolc éves korában a szüleivel, fttb s apja, Fehér 
János, budapesti rendőr volt, édesanyja, született 
Simon Julianna már Amerikában nevelte fel fiát.

Dr. Fehér végigjárta az amerikai orvosok min
den stációját, szorgalma és tudásvágya folyton 
előbbre vitték. Iskoláit a Szent Háromság paro- 
ehiális osztályaiban kezdte Passalcon. maid v.: 
ottani High Schoolban folytatta.

A new yorki Fordítani Egyetemről a Jefl'erson 
Meditál Collegelje. Philadelphiába került és mi
utón a. St. Ágnes kórházban egy évi gyakorlatot 
szerzett, megkapta az orvosi oklevelet. 1925 szep
temberében telepedett le New Brunswickoti. ahol 
azóta folytat gyakorlatot.

Nagy és felelősségteljes munkája, közben Dr. 
Fehér talál időt arra is. hogy mint orvos külső 
keretek között is segítse az emberiséget. így vizs
gáló orvosa és felülvizsgáló orvosa a Metropolitan. 
New York Life és a N. W. Life Insurance Társa
ságoknak. a St. Petet's és Middlesex kórházaknak 
Staff Orvosa, inig 1928-ban a Post Graduate kór
házban volt a sebészeti és gyermekszülés! tanfo
lyamon. 1930-ban városi orvosnak nevezték ki. ami 
méltó és érdemes kitüntetés volt számára. Mialatt 
a Fordítani Egyetemen tamilt, tagja volt ti Studtuts 
Army TraJning Corps-nak is. ahonnan “honorary 
d ischa rge"-a I t á vozot t.

Dr. Fehér elnöke a County Seat Buildlng Leáll
nak hat év óta és a Ritlgers Medlcal Club, úgy
szintén az országos, megyei és városi Orvos Egye
sületek tagja, valamim a Lawreme County Golf 
Clubhoz tartozik.

Dr. Fehér. Garfieldröl, N. J. nősült, feleségűi 
véve Magoesy Margitét, akinek édes anyja, özv 
Magocsy Sándorné most is Garfieldon él. Három 
gyermekük van: János. Margit és Dorothy.
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GERENCSÉR IMRE, 
fűszer kereskedő és mészáros 

a Magyar Búi hl ng & Loan Ass’n 
igazgatósági tagja

172 Hamilton Street. New Bntnswick. N. J. 
Szül.: 1878 nov. 5-én. Nyárád, Veszprém megye.

1900-at Írlak, amikor 22 esz
tendős torában kijött az Egye
sült Államokba.. Első éveiben 
sok megpróbáltatáson esett ke
resztül. Dolgozott szivargyár- 
ban és cementgyárban, volt 
vasúti munkás és tüzelő, pedig 
hazulról mint képesített ács 
érkezeit ide. Több, mint egy 
negyed évszázad tolt el. amikor 
1926-ban megnyitotta jelenlegi 

üzletét, amely 12 esztendős fennállása akiit egyre 
nagyobb és nagyobb vevőkört szerzett.

Uésztvosz a különböző magyar társadalmi ak
ciókban. Tagja n. Szent László Római Katii. 
Egyháznak, a Szűz Mária Egyletnek és a New 
Jersey-1 Magyar Egyletek Egyesületének. A közel
múltban pedig a Magyar Building and Loan 
Assoclal ion beválasztotta igazgatói közé. Ugyan
csak tagja a Verhovay Segély Egyletnek is. mely
nek elnöki székét is betöltötte.

A világháború befejeztével. 1919-ben nősült. 
Felesége néhai Szopkó .József leánya, Mária, és a 
boldog frigyből három szép leányka. Olga. Mar
git és Jullka származott, akik hármas okai annak, 
hogy a. házaspár boldog és megelégedett életet el.

IIARDY GÉZA, üzletember 
a Verhovay Segé y Egylet 52-ik fiókjának 

pénztárnoka
80 Erem h Street. New Brunswick. N. J- 

Szül. 1SS3 november 16-án, V nár. Veszprém ni.

Röviddel a szá
zad forduló lilán, 
lÜIIH-bun jött ki 
mint fiatul ember 
az uj hazába, ha
bár édesanyja ré
vén nemesi vér 
folyik ereiben. — 
Mikor 20 eszten
dős korában egy 
havas február 
reggelén kiérke
zett Amerikába, 
tctolopodésl he
lye Alpha, N. J. 
volt, hol mint 
gyári munkás ke
resi meg kenye
rét. Pár év múlva 
elhagyja Alphát, 
á tkerül New 
Brunswickra. Az

óta is ott tartózkodik. Rövidesen megnyitja fű
szer és mészárszékét. Az évek múlnak és elha
tározza. hogy rendkívül szakértelmébe) tikét 
kovácsol. Nyolc évvel ezelőtt megnyitja jelenlegi 
üzletét, ahol dohány nagybani elárusitásával fog
lalkozik. És ez az üzlet, tekintettel arra, hogy 
teljesen kiváló korekt szakértő kezében van, 
egyre népszerűbbé lesz.

Magyar ügyekben élénk szerepet visz. Tagja 
a Verhovay Egylet 52-ik osztályának, immár 15 
éve ott pénztárnok. Tagja azonkívül a Szí. Imre 
Egyletnek és családjával együtt a Szí László egy
házhoz tartoz'k.

Huszonnyolc esztendővel ezelőtt, 1910-ben tör
tént esküvője és Kovács Veronikát, vezette az 
oltár elé. aki Veszprém vármegye Bakonyság! 
néhai Kovács Antal és Réfy Judlth leánya. A há
zaspár boldog és példás frigyéből öt, becsületes 
magyar szellemben nevelt gyermek született: Ká
roly. akinek hitvese Födi Mária, A többi gyer
mekek: <1 zella, Ibolya. Géza és Edward.

ligy a szülők, mint gyermekeik általános köz- 
becsülésnek örvendenek nemcsak a magyarság, 
de az amerikaiak körében is.

HOMMER PÁL. 
visszavonult üzletember

75 Freneh Street, New Brunswick, N. J.
Szül.- 1881 jttnius 6-án. Jászberény. Jásznagykun- 

szolnok megye.

Kevés amerikai magyar éri meg azt, hogy 
fér Ókorának delén nyugalomba vonulhat és a két 
keze munkájával megkeresett pénzének kamatai
ból élhet Ezen Kunságból az uj hazába ván
dorolt derék magyar ember azonban szerencsés 
életbeosztással rendelkezik. Fiatal éveiben sike
rült annyit megtakarítanál. hogy a készpénzét! >1 
és három, nagy New Brnnswickben lévő házának 
jövedelméből akkor járhatja a nagy világot és 
szemlélődhet odahaza, amikor mindezt élvezni Is 
tudja.

Huszonöt esztendős volt, amikor lítml-lhaii 
először lépett partra az Uj Világban és mint az 
óhazában kitanult szakképzett mészáros, hama
rosan állást kapott egy vágóhídon, hol négy évig 
dolgozott egyhuzamban.

Próbálkozott azonban más mesterséggel is és 
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nem utasított vissza semmit, ami becsületes ke
nyeret jelentett. Első üzleti vállalkozását 1917- 
ben nyitotta meg egy barátjával. Később sógorá
val együtt nyitott New Brunswickban a 75 French 
Street alatt mészárszéket és füszerüzletet, amely 
olyan jól ment, hogy a két magyar ember polgári 
jólétét egy egész életre biztosította.

Hat esztendővel ezelőtt amikor 51-ik életévébe 
lépett, felhagyott mindennemű üzleti vállalkozás
sal és azóta szereteti családjának él, akikkel az 
üzlettől való megválása után hazalátogatott. Har
madik európai Htjáról 1938 nyarán érkezett haza. 
Erre az óhazai látogatására magával vitte hatal
mas tij Bitiek kocsiját is, hogy a megérdemelt va
kációt maga és családja jobban élvezhesse.

Házasságát 1918 január 13-án kötötte és a 
Csaltad megyei Makó városból ideszárnmzolJ 
Györky Viktóriát vezette az oltár elé. A boldog 
frigyből bárom gyermek származott. Sándor. Er
zsiké és Pál, ki a Troy, N. V.-bttn lévő egyetem 
tégyészmérnöki faknItiisáiiak nagy .lövői ígérő hull 
gatója.

JÁNOSSY (JOHNSON) ISTVÁN 

lajdonkénen mind a hit. testvér zenei pályára 
készült, de Olga, a házaspár egyetlen leánya fel
adta azt és egy nagy női d vatáru üzletben fog
lalt el állást. A fiuk közül Gusztáv, aki ösztön
díjas tanulója volt a New Yorki Pliilbarmonikus 
Zenekarnak, múlt év október óta a Minneupolisi 
Symphon; Orchestra megbecsült tagja. Igen tehet
ségesek a többi f uk is. Vilmos, aki úgy a nagy
bőgőt. mini a cimbalmot mesteri módon kezeli, 
szintén ösztöndíjas tanulója volt a New Yorki 
Philharnioiiikus Zenetársaságnak. A másik három 
fii. akik közül Tamás mindössze 211. Henry IS. 
János pitiig csak 17-ik évben van, még folytat
ják zenei tanulmány úkat és tökéletesítik tudásuk 
technikáját. A Jánossy Testvérek Zenekarának 
Tamás n prímása. Henry n brácsása, János pedig 
a gordonkán játszik. Mind az öl testvér kiváló 
zenei hajlammal bír. ríni predesztinálja őket arra, 
hogy képességüket tökélyre vigyék. Valahányszor 
elfoglaltságuk megengedi, az öt Jánossy testvér 
együtt lép fel.

A Jánossy család gyermekei nemcsak a szil 
lök. de az egész magyarság őszinte büszkeségei

118 Somersel Street. New Biuuswick. N. ,1 JELINEK FERENC.
Szül. 1883 juuilts 29-én, Nagykanizsa, Zala in. hentes és mészáros üzlettulajdonos

dolgozik, hogy megtalálja 
ládi otthonát.

A szép amerikai 
ünnepnapon, Memóriái 
Itay-kor. 19011 május 
30-án érkezeit Ameri
kába és lm étidig! éle
tét, gyönyörű esn.iid.iut 
látjuk, akkor elmond 
hatjuk, hogy Jánossy 
Istvánnak minden oka 
meg van arra, hogy 
boldog legyen. Itt el
töltött élete a szorgal
mas és kitartó mim 
kas példaképe, mert a 
nap minden órájában 
jutalmát, boldog csa

lánban nősült New Briinswiekon. nőül vevén 
a Borsod megyei Borsod községből ideszárnmzotl 
Bartha Ilonkát, akivel azóta boldog és megértő 
házaséletet él és nevei k fel gyönyörű családjukat.

Mindig a mesterségénél dolgozott, de közben, 
1923-tól 1930-ig ruhaüzletük volt a 99, illetve 83 
French Street alatt Ezt azonban, amikor a rossz 
munka viszony bekövetkezett, feladták. Amikor 
polgár lett Jánossy István, kérelmezte nevének 
megváltoztatását az amerikniasalibán hangzó .Tolla
son névre, mely néven már azelőtt is ismerték 
A Johnson név tulajdonképen egyenes fordítása a 
Jánossy névnek, de a magyarság csak mint Já
nossy ismeri a családot, mely- különösen ismert és 
kedvelt gyermekeik révén, amennyiben a fiuk
nak saját zenekaruk van és bálokon, banketteken, 
rádión állandóan szerepelnek.

A Jánossy Testvérek Zenekara 1931-ben ala
kult és azóta többszáz mulatságon szerepelt. Tu

181 French Street. New Brunswick. N. .1
Szül.: 1901 augusztus 30-t'iu, Gyanúul. Győr m

Óhazái képzettségű, tanult hentes iparos Je
linek Ferenc, aki csak nyolc évvel ezelőtt jött 
Amerikába, de máris jelentős szerepet visz ipará
ban. New Briinswiekon. a. környéken és messzi 
államokban is ismerik a maga készítette húsáruit, 
hisz még a 3000 mértföldnyire eső Washington ál
lamból is érkeznek hozzá rendelések.

A French Street-i üzlet szinte lüktet az élei 
tői és ez is Jelinek Ferenc nagyszerű egyéniségét 
jellemzi. Meglátszik rajta is. az üzleten is és 
mindenen ami vele összefügg, hogy otthon tanult 
hentes mester, aki meggyőzően és szeretettel kí
nálja az áruit, pompás és ízletes különlegessége
ket. amiket úgy kezelnek az üzletben, mintha gyé- 

[ H8 1



mám darabok volnának. De azok is. mert, a saját 
vágásu hízókat dolgozza fel nagy szaktudással.

Mielőtt Amerikába jött volna Jelinek Ferenc, 
az óhazában 18 esztendeig dolgozott Győr megyé
ben. Két év óta saját üzlete van. Csak 1930 ok
tóberében jött Amerikába, de ma már 4—5 embert 
alkalmaz az üzletében.

Még az óhazában nősült Jelinek Ferenc, nőül 
véve az amerikai születésű Matatics Katalint, Ma- 
tatics József panonhalmi gazdálkodó leányát. Mrs. 
Jelinek édes apja olasz születésű, de édes anyja 
magyar volt, mig mostohaanyja német származásit. 
A testvéröccse Ethioplábnn van. Addls Abbaba-bnn 
szolgál mint olasz katona. Egy nővére Buda
pesten él. Mrs. Jelinek zárdában nevelkedett és 
hűséges tagja férjével együtt a Szent László Kőm. 
Katii. Egyháznak.

A Jelinek házaspárnak három gyermeke van: 
Gertrude. írónké és Ferenc. Mrs. Jelinek a for
galmas üzlet ben hűséges segítőtársa a férjének 
és ti több rendbeli segítség mellett is szükség van 
az ö ügyes kezeire.

Kezdeményezési vágy és erős akarat jellemzi 
Jelinek Ferencet. Átérzi az amerikai szellem je
lentőségét az üzletben és Igazi rátermettségg-d 
állta meg a helyét abban ti versenyben, mely főleg 
üzleti téren oly sokat követel, Úgy ö mint csa
ládja minden szép magyar mozgalom lelkes párt
fogói.

Ft. KISS SZALÉZ,
Szentferencrendi áldozópap, 

new brunswicki plébános
215 Somerset Street, New Briinsw'ek, N. .1.

Született: 11104 július 27-én, Szegeden 

Ifjú ember. Középiskoláit 
ti szegedi piaristáknál kezdte, 
majd mikor Szent Ferenc Rend 
jébe lépett 1920 október 3-án 
s ott a. novíciátusi évet kitöl
tötte Egerben folytatta a lisz
tére! Rend főgimnáziumában. 
Bölcsészeti s hit tudományi ta
nulmányainak elvégzése ultin 
1928 szeptember 2-án szentel

ték pappá. Elöljárói mindjárt a pécsi Szeráfi Kol
légium élére állították. hogy a Rend előkészítő 
szemináriumának növendékeit vezesse. Közben 
Pécsett igen nagy lelkipásztori működést fejtett, 
ki. Ékesszóló s tüzes beszédeit zsúfolt templo
mok hallgatták. Gyóntatószékéhez igen sok nép 
tódult. Közben missiókra is járt s lelkigyakor
latokat is tartott. Emellett a bölcsészettanból ta
nári vizsgát tett s nemsokára elkerült Jászbe
rénybe. hol a liölcsészettan tanára s a papnö
vendékek lelkiigazgntója lett. Lelkes munkatársa 
volt a Korunk Szava katholikus orgánumnak, de 
más lapokba is küldött cikkeket.

Amerikába, mint missionárius került ki 1937 
februárjában. A keleti résznek jóformán összes 
magyar temploma'ban tartott igen eredményes 
missiót. Később elvállalta a new brunswicki plé- 

bánta vezetését. New Brunswick magyarsága ha- 
nuir megszerette a lelkes magyar papot, ki ott 
van minden magyar mozgalom élén s lelkesít, 
vezet minden vonalon. Teljesen rendbehozta a 
régi Szt. László Iskolát, az Ifjúság számára prak
tikus szórakozó helyiségeket csinált s n munká
ban nem ismerve fáradságot, állandóan tervez, 
hogy a hitközséget magas színvonalra emelje s a 
magyarságnak tekintélyét öregbítse. Szent István 
évében hatalmas katholikus magyar napot ren
dezett New Brunswickon, melyre a magyarságnak 
oly nagy ünneplő tömege sereglett össze még 
a v’dékről is, amilyent még New Brunswickon 
soha sem láttak.

KÓSA IMRE.
hajójegy és pénzküldő iroda tulajdonos, 

a Magyar Building Loan titkára, a Magyar
Revíziós Bizottság titkára stb.

Middlesex Megye Választási Biz. tagja.
2(13 Somerset St., New Brunswick. N. J.

1895 febr. 22-én, Olcsva, Szatmár megyében.Szül.:

New Brunswick 12 
ezer lelket számláló 
magyar k o I oniájának 
egyik kimagasló egyé
nisége Kósa Imre, aki 
egy és más tekintet
ben rekordot, is terem
tett.

Ugyanis ö az első 
magyar ember, akit 
New Jersey á 11 ti in 
kormányzója két Íz
ben is kinevezett a 
V á 1 a s ztásl Bizottság 
(Board of Election) 
tagjává. 

1935-ben a megyei Demokrata Párt városi 
Commissiotier nek jelölte és igy tehetsége és ön
zetlen munkássága a magyarság egyik vezető egyé
niségévé emelte Kósa Imrét.

Általános biztosítás, ingatlan forgalmi és hajó
jegyiroda tulajdonos Kósa Imre és a 203 Somer
set Street alatti üzletébe ezrével járnak a magva 
rok és más nemzetségünk. hogy tanácsát és se
gítségét kikérjék.

17 éves korában, 1912-ben jött. Amerikába és 
már IS éves kordban megnősült. Felesége, szül. 
Bitó Julianna, szamoskeéri, Szatmár megyei szü
letésű. Két gyermekük van: James A. Kósa. 
aki kiszolgált katona már és Lillinn Margaret. 
aki 13 éves.

Kósa Imre alapítója és titkára a Magyar 
__ Building I/oan-mik. az amerikai magyarság egyik 

legfejlettebb pénzintézetének, tagja a Kossuth, 
Szent Imre Héjrezeg, Woodman of the World, né
met és sport egyesületeknek, elnöke volt a Mid
dlesex megyei Nagybizottságnak, valamint a new 
brunswicki Nagybizottságnak. A Somerset utcai 
Magyar Ref. Egyház tagja. Számos tisztviselői
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állást töltött be az egyletekben. Kosa Imre min
den közérdekű magyar ügynek szervezője és tá
mogatója volt és ma is két-három polgárosodási 
iskolának a vezetője a megyében. Titkára a Re
víziós Bizottságnak.

Kosa Imre egyik legnagyobb érdeme, hogy 
polgárosodásra serkenti a magyarságot és maga 
mutatja az utat nekik nemcsak szóval, hanem tel
tekkel is.

KOCSIS GYULA, 
mészáros és füszerkereskedő

210 French Street. New Brunswick, N. J. 
Szül. 1888 márc. 17, Balaton-Ederics. Zala in.

Szép és impozáns 
sarokház hirdeti fen
nen gazdájának tehet- 
ségét, munkabírását és 
az uj hazában elért si
kerét az érvényesülés
ért vívott nagy küz
delemben.

IS esztendős volt, 
amikor először lépett 
szárazföldre az Uj Vi
lágban. de a fiatal
ember még ugyanazon 
esztendőben visszatért 
szülőföldjére. Egy év 

múlva mégegyszer megteszi a Balaton-Ederics és 
Amerika közötti nagy utat, de ekkor már elha
tározza, hogy itt marad és kivívja magának a 
megfelelő helyet a nap alatt.

Első munkáját a South Itiverben levő agyag
bányában leli. A munka nehéz, a fiatal magyarról 
gyöngyözik dolog közben a verejték, de össze
szorítja fogait és dolgozik. Agyában azt a tervet 
forgatja, hogy egyszer ő is önálló lesz. Az ön
állósításnak pedig egyetlen módja az. hogy els > 
alaptőkéi az üzletembernek magának kell befek
tetnie, tehát megtakarítja keresetét.

A nagy küzdelemnek meg is látszik az ered
ménye. mert rövidesen megnyitja üzletét. Az 
üzlet azóta is nő és gyarapszik, gazdája pedig 
31 éves korában. 1919-ben felépít magának egy 
sarokházat. Egy újabb magyar, akinek érdemes 
volt az Uj Világba kijönni.

Mint majd minden más amerikás magyar, őt 
is érdeklik a magyar társadalmi megmozdulások 
és igy tagja a New Jersey-i Magyar Egyletek 
Egyesületének.

Az élet hamarosan niegkomolyitotta és igy 
már 22 esztendős korában volt benne elegendő 
felelősségérzet. hogy megnősüljön és 1910-ben 
oltár elé vezeti aráját. Andrésza Máriát, aki :i 
Szatmár megyei Mária Pócs községből származott 
az Uj Világba. Házasságukból 3 fiú, István. 
Gyula és Bálint és egy leányuk, Mariska szüle
tett. István fiuk és Mariska leányuk már mind
ketten házasok és Istvánék családjában már kis
lány is van.

KORMOS HUGÓ.
“A .Magyar Hírnök” szerkesztője és kiadója

164 No. Sth Ave. (Highland Park). 
New Brunswick. N. .1.

Szül.: 1893 márc. 27-én. Zsámbék, Pest megye.

Szerény, halkszavu ember lé
tére Kormos Hugó neve foga
lom, ahol ismerik. Egy tekin
télyes hetilap kiadója és szer
kesztője. a liberális világnézet 
kiemelkedő képviselője. akit 
New Brunswickon mindenki 
tisztel és becsül tiszta és ma
kulátlan emberi tulajdonsá
gaiért. őszinte, becsületes mun

kájáért amelyet lapjában hétről-hétre kifejt.
Az óhazában kereskedelmi iskolai érettségit 

tett, majd újságíró lett. Felesége, akit a művész
világ Olga von Till néven ismer — elsőrangú 
zongoraművésznő, akt New Brunswickon kívül 
New Yorkban és Newarkmi is tart fenn zent- 
iskolát.

Kormos 1928-han vette át a lapot, melyet 
rövidesen egyik legtekintélyesebb magyar Istpvíl- 
latattá fejlesztett.

KÜPLEN MARGITKA, 
Relief Investigator

222 Hamilton Street. New Brunswick. N. J. 
Született: New Brunswick, N. .1.

A második generáció 
egyik kedves, tehetsé
ges és bájos tagja, aki 
fiatal kora dacára 
olyan pozíciót tölt be, 
amely tudást és még 
nagyobb ember ismere
tet kíván. A közsegély
re szoruló ínségesek 
ellem uzésén ek m u nká- 
ját főnökeinek legna
gyobb megelégedésére 
látja el.

Amerikai születése 
dacára a magyar nyel
vet úgy bírja, hogy

az ember azt hinné, hogy egy pesti urileánnyal 
társalog. A magyarság iránti szeretetét és meg
becsülését szülei oltották belé, akik mindketten 
Vas megyei származásúak és pedig édesapja. Kíip- 
len János. Zsida községből, édesanyja, szül. Kozó 
Anna. Rábakethelyből való. Középiskoláit New 
Brunswickban végezte, utána. 1930-ban beirat
kozott a New Jersey College fór Women egyetem
re; tanulmányai befejeztével 2 és fél esztendeig 
irodában dolgozott. Egy év óta a város relief 
investigatorjaként működik.

Nagy társadalmi életet él. Tagja a városbeli 
Magyar Nők Demokrata Clubjának, valamint a 
Young Democrat’s Club-nak is. ahol két esztendőn 
keresztül viselte a titkári tisztséget.
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LAKATOS GÁBOR, 
az Eagle Wet-Wash Laundry tulajdonosa

27 Dennis Street, New Brunswick, N. J. 
Szül.: 18S7 november 5-én, Adorján, Szatmár m.

A város ipari negye
dében, a saját épületé
ben van közismert és 
n a g y forgalmú Wet- 
AVash laund ríja Laka
tos Gábornak, aki egy
ike azoknak a magya
roknak. akik szorgal
mukkal és pihenést 
nem ismerő lelkiisme
retes munkával küz- 
dötték fel magukat a 
mai jelentős pozíció
jukba. Lakatos Gábor 
férfi kora delén van, 
kemény és lelkes üz

letember, aki minden jő mozgalomból kivette a 
maga részét és azzal, hogy ma. is 21 embernek ad 
kenyeret az üzletében, értékes polgára fogadott 
hazánknak.

Lakatos Gábor J906-ban jött .Amerikába. 
Perth Amboyban élt 12 esztendeig, ahol alig há
rom évi tartózkodás után, már saját üzlete volt. 
1918-ban költözött Brunswickra, ahol állandóan 
lakik azóta, és a mai nagy üzemet 15 évvel ezelőtt 
alapította.

Tagja a Woodmen of the Worldnak és egy
házi élete a Szent. László Róni. Katit. Hitközség
hez. köti.

Lakatos Gábor Perth Amboyban nősült 1907 
június 7-én. nőül véve Szarvas Máriát, aki Balajt 
községből. Borsod megyéből került Amerikába. 
Gyermekük nincs. A 26 Harvey Streeten a sajtit 
házukban laknak.

LAMPÉRT ISTVÁN, 
a New Jersey Egyesült Magyar Egyletek 

alelnökc, az első osztály elnöke
21 Freemont Street. New Brunswick, N. .1. 

Szül.: 1878 május 14-én. Gyömör, Győr m.

központi alelnöke a N. J. 
az első számit fióknak.

Ila komoly, régi, 
igaz értéket mutatunk 
b e Magyar-Ameri ká
nak. nem kell mész- 
szebb mennünk, mint 
Lampert István. Igazi 
típusa a magyar 
ü g y e k fáradhatatlan 
harcosának. 1903-ban 
érkezik ki testvéréhez.

Hosszú évek óta a 
Johnson and Johnson 
Co. megbecsült alkal
mazottja. Tíz éve 
megszakítás nélkül 

M. E. E.-nek. és elnöke 
Elfoglaltsága sokoldalú. 

Tagja a Szent Imre Herceg Egyletnek, korábban 
Verhovay tag. Egyik legerősebb oszlopa a N. .1. 
M. E. E.-nek. az egylet érdeke szivével van össze
nőve.

1905-ben nősül Neje a Szerecseny. Győr me
gyei származású Lörinc.z Erzsébet, akivel hat ma
gyarul szépen beszélő gyermeket neveltek fel.

Az egykori 17-es honvéd ma is őrt áll a helyén!

MÁTÉ GUSZTÁV, 
a Szent Imre Egylet jegyzője 

35 Robinson Street, New Brunswick. N. .1. 
Szül.: 1892 junius 21-én, Panyola. Szatmár megye.

Szerény jőérzésü em
ber, aki sosem kívánt 
többnek látszani, mint 
ami — egy derék, 
dolgos, intelligens és 
barátságos amerikai 
magyar.

Húsz esztendős korá
ban hagyta el az 
óhazát. Mikor az 1912- 
es esztendőben ame
rikai partra száll, 
egyenesen Watervllle. 
N. Y.-ba tart. Itt 
kapja első munkáját 
is. ahol nap! másfél 

dollárt keres. Később a vasúton kezd dolgozni, 
majd elkerül Detroitija, ahonnan rövid tartózkodás 
után az Indiana államban fekvő Hnmmond város
ban kap munkát. Csak később kerül el New 
Brunswickbe. ahol megnősül és letelepszik vég
legesen.

Amerikai tartózkodása alatt állandóan érint
kezést tartott fenn a magyar társadalmi egyesü
letekkel. Elsősorban is a Rákóczi Egylethez csat
lakozott. majd beiratkozott a Szent Imre Egyletbe, 
almi oly népszerűséget ért el. hogy ma már hat 
esztendeje megszakítás nélkül az egylet jegyzője. 
Ugyancsak tagja n Református Szövetségnek, vala
mint az angol Moosehoart páholynak is. A Ref. 
Egyháznak éveken át volt a jegyzője, a Ref. Egye
sület 32-ik osztályának 2 éven át volt elnöke.

Esküvője 1917 október li-áti volt, feleségül 
vette a Szatmár megyei Mátészalkából ideszár
mazott Csutka Máriát. A házaspár boldog frigyé
ből két szép gyermek született: Mária és Anna.

MOLNÁR IMRE, kereskedő 
a New Jersey-i Magyar Egyletek Egye

sületének főellenőre
40 Hartwell A venne. New Brunswick. N. J. 

Szül.: 1883 április 5-én. Pórszalók. Veszprém megye.

A magyar ügyek régi, kipróbált harcosán, aki 
egyben New Brunswick egyik derék magyar üzlet
embere, első tekintetre fellelhetők azok az okok, 
amelyért a magyarság szeretete és tisztelete veszi 
köríti, mert maga ö a megtestesült jóindulat, okos

[ 121 ]



Ság, szívélyesség és becsületesség, akiben vezérben 
és üzletemberben egyaránt bízni lehet.

A Dunántúlról 18 éves korában. 1901 március 
5-én jött ki Amerikába. Mikor New Brunswickben 
megtelepedett, a magyar kolóniához alig tartozott 
néhány család. Az élet pedig nehéz volt és küz
delmes, vasutakon dolgozott és napi 10 nehéz, ve
rejtéken óráért. $1.10 volt, mindössze a kereset. 
Utána vasgyárban dolgozott, az olvasztó kemence 
mellett majd mind bányász, bejárja Pennsylvániát 
és Ohiot. Közismert füszerkereskedését és mészár
székét 1021-ben nyitotta meg.

Sok magyar egyletnek népszerű és megbecsült 
tagja. Több hivatalt töltött be a Verhovay-nál és 
a New .lersey-i Egyletek Egyesületénél, amelynél 
1021 -1929 években titkára volt, majd számvizsgáló 
később i'öellenőr. amely tisztségre most újból meg
választották.

Házasságát 1902-ben kötötte és a Veszprém 
megyei Kúpból ideszármazott Molnár Lujzát vette 
feleségül, aki a néhai Molnár Pál és özvegye, szül. 
Horváth Anna leánya és aki 1020 ben meglátogatta 
az óhazát. A házaspár négy gyermeke közül Gézi, 
akinek Magyar! Mariska a neje. Mariska, aki 
Adamszki György hitvese, l leién. Rojtos Lajos 
neje, még Erzsiké leányuk a szülői házban lat 
tózkdik.

MEZEY A. LAJOS, ügyvéd
15 l’nlerson Street. N< w Brunswick. N. .1 

Szül.: 1905 november ll-eti. Budapesten.
Majdnem azt 

mondhatjuk ró
la. hogy ti má
sodik generá
cióhoz tartozik, 
hiszen alig volt 
7 éves, mikor 
l!ll2bou kiérke
zett az Újvilág 
lm szüleivel. — 
Egyenesem New 
B r n n s w I ckbe 
jön és itt végez
te elemi és kö
zépiskolai tanul 
mányail. a New 
.lersey-i La w 
Sehooiban szer
zi meg diplomá
ját 1929-ben és 
a z ó t a folytat 
ügyvédi gyakor
latot Édesapja: 
Mezey Sándor 
régi Ismert és 
becsült tagja a

New Brunswick-' magyar társadalomnak.
Mezey A. Lajos tagja az Elks. a Masonic Klub

oknak. azonkívül az American Bar Assu'n. a New 
Jersey Bar Ass'n és a New Brunswicki Bar Ass’n 
tagja.

1931-ben nősül. Neje a New Brunswieki-i szü

letésű Shirley Kreeger. kivel boldog házaséletet él. 
Egyetlen gyermekük: Frederic.

Számottevő értékes tagja, a New Brunswicki 
magyarságnak.

PAUK JÁNOS.
husáru üzlettulajdonos

a Gör. Kath. Egyház v. gondnoka
117 Freneh Street. New Brunswick. N. J.

Szül.: 1892 szept. 28-án, Munkácson, Bereg m.

Üzletét a New Brunswicki magyarok csak 
úgy hívják — fehér üzlet, mert a szép, tágas és 
modernül' berendezett helység oly tiszta mint egy 
patika. Legelsők között volt Palik János, aki fel
ismerte és megszerettette a, vásárló közönséggel 
azt. hogy árui Ízléses, hófehér, ragyogó tiszta vil
la nyírni öszekrény bői kerülnek eladásra.

Tizennyolc esztendős korában hagyja el az 
óhazát, nekivág az ismeretlen Amerikának! A 
fiatalos lelkesedés mellett azonban a fiatalember 
kezében már egy komoly mesterség is van. Oda
haza, Szerit yen tocsár, Bereg megyében kitanulja a 
gépin ka fossá got. Munkácsiul felszabadul és mint 
mondja, még most is csak szeretettel gondol 
vissza régi tanilómestei'ére, Ali Kálmánra.

Eleinte egy harisnya kötődében talál alkalma
zást. az újvilágban. Kilenc évvel azután hogy 1910 
újév napján partot ér. a Nelson Streeten meg
nyitja első üzletét. Ezt 9 évig vezette és 10 éve 
áll második szép üzlete, a N. B. City Meat 
Markét.

Korábban, n régebbiek még emlékeznek rá. 
míg üzlete nem kötötte le teljesen — műked

velő körökben élénk szerepet visz; most is érdek
kel követi a gyermekek fejlődését és főleg sport 
tevékenységüket figyeli; dijakat is oszt ki közöt
tük. Minden templomnak. felekezet-külöiibség 
nélkül, bőkezű támogatója. Két másik üzlettársá
val együtt ingyenes magyar piknikeket rendezett. 
Mint mély vallásos érzésű ember, a Gör. Kath. 
Egyház alapitótagjai közé tartozik és háromszor 
viselte a gondnoki tisztséget. Tagja a Szent 
György Szövetségnek is!

Életében nagy nap volt. 1914 augusztus elseje. 
Ugyanis akkor esküdött örök hűséget szive válasz
tottjának. a Császlócz, Ung megyei születésű Fodor 
Veronikának, ki azóta is hűséges megértő élete- 
párja. A boldog házasságból két szép gyermek 
származott! a bájos Margitka, ki Eőry István ueie
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Eőry István és neje

és a kis György. A fiatal 
Eőry István, szorgalmas 
és intelligens munkával 
rövidesen manager-je lett 
Palik János üzletének, 
hol 4—5 ember dolgozik. 
A fiatal asszony. Mar
gitka elismerten népszerű 
műkedvelő és táncát szín
padon igaz élvezettel tap
solja a közönség. E téren 
jóval túlnőtte a müked-
velő fogalmat.

POLANSZKY BÉLA.
a New Brunswick Provision Co. tulajdonosa

75 French Street, New Brunswick, N. J.
Szül.: 1894 október 1, Nagytapolcsány, Nyitra m.

Mosolygós arcit, min
dig szívélyes és — így 
nem is csoda — köz
szeretetben és tiszte
letben élő ember Po
lanszky Béla, az egyik 
legnépszerűbb élelmi
szer üzlet tulajdonosa 
a nagy magyar koló
niában New Bruns
wiekon.

Messze vidékről jön
nek az emberek Po- 
lanszkyékhoz vásárol
ni. mert saját feldol
gozása húsárut árul 

csak és híres az egész környéken Polanszkyék áruja. 
Persze a. munkában hűséges társa a bájos, fiatal 
Mrs. Polanszky. akit 1922-ben vezetett oltár elé New
Brunswiekon. Polanszky Béláné Ikó Teréz volt 
leánykorában és Pátkáról. Győr megyéből került 
Amerikába.

Polanszky Béla 1914-től 1920-ig volt katona 
harcolt minden fronton és leszerelés után jött ki 
1920-ban. Egy év múlva már üzlete volt.

Szívélyessége és önzetlensége, jókedvű ada
kozása minden jeles célra egyik megbecsült pol
gárává tette a városnak és a 12-es komáromi ezred 
volt katonája ma egyike a legnépszerűbb magya
roknak New Brunswiekon és a megyében egyaránt. 
Mr. Polanszky 1935-ban járt az óhazában, mig 
Mrs. Polanszky ,— Anna és Ferenc gyermekeikkel 
— egy évvel azelőtt.

PUSKÁS MIHÁLY, 
a New Jersey Egyesült Magyar Egyletek 

osztály-titkára
22 Freemont Street. New Brunswick. N. J. 

Szül.: 1892 szeptember 28-án. Derez, Bereg m.

Alig van magyar, aki a Puskás házaspárt ne 
ismerné New Brunswick-bán. Szivük, lelkűk min

denütt ott van ahol szép magyar érdekekről, kö
zös magyar ügyről van sző. 1906 március 5-én ér
kezik Puskás Mihály az ujhazába, azóta elhunyt 
Pál bátyjához. Layton Pa.-ban kereste első dollár
jait: dolgozott téglagyárban, majd vasútnál. Pitts- 
burghban: 1922-beu végleg New Brunswick-ba jön.

Hét éve immár megszakítás nélkül a N. J.

E. M. M.-nek osztály-titkára, ami kellőképen iga
zolja rátermettségét és hozzáértését. Családjával 
együtt az E. M. Református Egyházhoz tartozik.

1912 augusztus 10-éu nősül. Neje, Béres Mar
git. a körülbelül 50 évvel ezelőtt Ricse, Zemplén 
megyéből ideszármazott néhai Béres István és a 
most is élő édesanya. Lázár Mária leánya. Sárika. 
Pál, Margit. András gyermekeik szépen beszélnek 
magyarul.

IFJ. RADICS TAMÁS, 
a “Hamilton Irm” tulajdonosa, a Szent 
László R. K. Egyház gondnoka, a Magyar

Building Loan igazgatósági tagja
ISO Hamilton Street, New Brunswick, N. J. 

Szül.: 1900 márc. 20-án, Pápa Teszer, Veszprém m.

Radics Tamás két esztendős korában került 
Amerikába, tehát az ember azt hinné, hogy kevés 
köze lehet a magyarsághoz. Épp az ellenkezője áll 
ennek a feltevésnek. Radics Tamás egyike a vezető 
egyéniségeknek a nagy magyar kolóniában és az 
ilyen emberek biztosítják az amerikai magyarság 
jövőjét.

Apró gyerek korában került New Brunswickra 
és azóta is állandóan itt él. Itt járt iskolába, vé
gezvén a Szent László Iskola és a St. Peters 
osztályait. Tiz éve, hogy a. Hamilton Imi tulaj
donosa Radics Tamás, mig azelőtt cukrászdája 
volt.

Hogy milyen fontos és jelentős szerepet ját
szik a magyarság egyházi és társadalmi életében, 
arra nézve jellemző, hogy a Szent László Rém. 
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Katii. Egyháznak másodízben gondnoka. Tagja a 
Szent Imre Herceg Egyletnek és három éven át 
volt főtitkára.

Minden magyar mozgalomban és különösen a 
magyarság társadalmi életében visz jelentős szere
pet. 1925 óta igazgatósági tagja a Magyar Build- 
ing Loan-nak. mig a Magyar Athléta Clubba még 
1916-ban iratkozott be.

Ifj. Radics Tamás 1921-ben vette nőül az 
amerikai születésű Fekete Annát és a házasságból 
három gyermekük született: Tamás. Anna és 
Erzsiké. Anna a St. Pcters High School növen
déke. mig a két ifjabb a Szent. László iskolába 
jár még.

RACZ DEZSŐ, 
gazolin-állomás és autó-alkatrész üzlet 

tulajdonos
fit) Easton Avenne. New Itrnnswick, N. .1. 
Született: 1903-ban. New Bruttskick. N. .1.

Szülei. Kio'z György és neje. szül. Szabó Er
zsébet a régi New Tlruiiswlcki magyarok közé tar
toztak. akik a századforduló táján jöttek ti Szatinúr 
megyei Mátészalka városból az n.| hazába. New 
Brunswickben született Dezső fink, akit három éves 
korában hazavittek. Nyolc év múlva. a világháború 
kitörésének évélten visszatértek New Brunswiekbe és 
bár ók ma újból tíz óhazában élnek Il.-iez Dozs > 
1914 óta állandó lakása New Brunswicknek. ahol 
iskoláit végezte és ahol munkálkodik Fiatalon. 24 
esztendős korában már saját üzletel nyitott.

19211 augusztus 26-án nősült, hitvese a New 
Brunswickben élő Farkas László itt született Lidin 
leánya, aki példás és ideális hilvésnék bizonyult 
A házaspár a magyar Református Egyház kebelébe 
tartozik.

Másfél észterül ivei ezelőtt öröm állt a házhoz 
mert lestvéröcse az óhazában sikerrel doktorált 
Dr. Hát'z György visszaérkezett és a kiváló hazai 
képesítésű fiatal orvos ma már a Midtllesex kór
ház orvosa, ahol szép jövő előtt áll. Az óhazában 
élő szülök, akikkel a két fin és családjuk állandó 
levelezésben állnak, örömmel eltelve nézik, hogy 
gyermekeik mily nagy értékei a magyar társada
lomnak.

SINLEY L. ROBERTNÉ. 
a Rákóczi Grove tulajdonosa

Clyde Lane R. 3.. New Brunswick. N. .1. 
Született Mezötarpa, Bereg megyében.

Jószivü. jó«rzésü. vallásos magyar nő. akinek 
mindenkihez van egy kedves szava és jó tanácsa. 
Maga pedig valóságos könyvmoly, aki rengeteg 
könyvet és újságot olvas, mert minden érdeklődése 
a magyarság és a hit körül forog.

Magyar érzelmei nem csupán abban találtak 
megnyilvánulást, hogy bőkezű támogatója az ame
rikai magyar sajtónak, hanem résztvesz a magyar 
társadalmi egyletek életében is. Tagja a Lorántffy 
Zsuzsanna Egyletnek és a Református Szövet
ségnek is.

Férje. Róbert L. Sinley. angol származású em

ber. aki szereti és megbecsüli a magyarságot. 
Leányuk. Elizabeth Margaret, édesanyja szeretető- 
tői suggalva megtanulta tökéletesen a magyar 
nyelvet.

Sinley L. Róbertné, leánynevén Esze Zsófia, első 
házasságából származó gyermekei közül Etelka 
leánya Beregnemesen él. Gacsáji Gyula hitvese 
és három gyermek anyja. Miklós fia a világhá
borúban hősi halált halt. Jolánka leánya, Mándy 
Samu. Bridgeporti. Conn.-i jómódú üzletember hit
vese és Zsuzsanna Mária leánya is asszony és 1 
gyermek anyja.

SIMON FERENC, 
a Continental Hotel és szalon tulajdonosa 

135 French Street, New Brunswick. N. J. 
Szül.: 1S92 február 5-én, Vanyola. Veszprém m. 

Megjelenésre alacsony és derűs arcán ott ül a 
jóindulat és az udvariasság. Tizenhét esztendős 
korában érkezett meg Amerikába, az azóta már 
jobblétre szenderfilt Imre bátyjához. Dolgozott 
Hethlehemheu, Sharon. Pn.-ban. majd gummigyár- 
ban. később repülőgépgyárban, onnan jött vissza 
New Brunswlckba.

1921-ben liinch roomot. nyíl, amely 2 eszten
deig áll. 1923- -1927 években újból a Maik Trttck 
alkalmazottja, majd 6 évig újból üzletember, mé
szárszéke és füszerüzlete van 5 Prospeet Street 
alatt, majd a isfi Ilamilton Street alatt szalont 
nyit ős 1931-ben megvásárolja a jelenlegi hatalmas 
vállalatát, a 135 French Street, alatt, amely jelen
leg is üzemben van és nagy népszerűségnek ör
vend.

1916-ban nősült és hitvese, szül. Soós Rozália, 
a Győr megyei Tétből származott az Uj Világba. 
A boldog frigyből születeti. Margitka leányuk.

Tagja a Woodmen of the World magyar osz
tályának. Atyja odahaza él. akit valószínűleg 
rövidesen meglátogat. Egyetlen fivére. József, u 
világháború alatt orosz hadifogságba esett, akiről 
15 év óta nincs életjel: — nővére. Zsófia, New 
Brunswiekban van férjnél.

SZABÓ PÁL, 
szalon és étterein tulajdonos 

Patricks Corner. New Brunswick. N. ,1. 
Szül.: 1S73 jan. 7-én, Kerkanémetfalu. Zala megye.

Egyike New Brunswick leg
ismertebb magyarjainak.

A tértiélet derekán. •19 éves 
korában érkezik ki az új
világba. Életét lent kellett 
kezdenie, amit szószeri nt kell 
venni, mert 1913-ban már a 
bányában találjuk Welch.W.Va.- 
bán. Három évig ott dolgozik; 
utána New Jerseyba jön, Mill
ió wnban vendéglőt nyit: majd 

esirkemarketja volt. Farmer lesz ezután; azóta 
is farmereskedik: 2—3 farmja van. ott érzi magát 
legjobban. Szép mulatóhelye évek óta a környék 
magyarságának kedvelt találkozóhelye.

Tagja az E. M. Ref. Egyháznak (korábban
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elöljáró is volt i és évekig volt tisztviselője az 
A. O. of U. S. magyar osztályának. Kiszolgált ka
tona; odahaza 2S-as huszár volt!

Neje, az ugyancsak Kerkanénietfalui szüle
tésű Kriszl Rozália. 5 éve halt el: emlékét most 
is kegyelettel őrzi. Mariska leánya a Smith Col
leget végezte Bridgeporton. Szabó Pál minden szép 
magyar mozgalmat pártol!

SZABÓ FERENC,
a “The Hub Tavern” tulajdonosa, 

a Magyar Bldg. Loan Ass’n igazgatósági 
tagja, a Kossuth Ferenc Bs. Egylet jegyzője

111 French Street, New Brunswick, N. .1.
1899 november 7, Mátészalka, Szatmár mSzül.:

lelt birkóznia. I»e erős

Még a gyermekkor 
ha in vasod on a r c á n, 
amikor 1912 december 
ólén. 13 éves korá
ban Ami" lkába: New 
Brrn.'iwii'krn érkezeti. 
Amerikai élete tehát 
n szilveszter estével 
kezdődött. De az 
egész élete azért nem 
volt csupa szilveszter. 
11 éves korában mát 
filszerüzlethen dolgo
zott. Később jóidéig 
gyári munkával kel 

volt, fiatal volt és bízott 
a jövőben.

Kijött az ideje a családalapításnak is. 1922 
május havában oltárhoz vezette a Keasby. Név 
Jersey születésű Deák Erzsébetet, akivel ma is 
boldog házasságbau él. Gyermekük: a szép jövőjű 
Ilonka, a High School tanulója. Családi életük 
egyenletes, szép és harmonikus,

1924-től 1931-ig füszeriizlete és mészárszéke volt 
a 150 Patterson Streeten. Mielőtt ezt az üzletet 
eladta: már 1933 december hóban megnyitotta mos
tani italmérési üzletéi ti 11-1 French Street aktit, 
mely nagy népszerűségnek örvend, ámbár az üzlet 
igazi forgalma inkább a nagybani elárusitás. amely 
egyre emelkedőben van.

Közéleti szereplésére és nagy társadalmi tevé
kenységére leginkább a következő adatokból lehet 
következtetni: Tagja a Magyar Református Egy
háznak; a Kossuth Ferenc Bs. Egyletnek, melynek 
egyben 1G év óta, jegyzője is. Tágja továbbá az 
Eagcl Egyletnek; n Liqttor Ass'-nek: az Adófizetők 
Szövetségének: a Demokrata Körnek: a helyi 
Nagybizottságnak és az Amerikai Magyar Reformá
tus Egyesületnek. Tiz éve direktora és négy éve 
számvizsgálója a Magyar Bnilding and Lenn 
Ass< mini ionnak.

Mindez természetesen csak a kerete egy rend
kívül sokoldalú és hasznos társadalmi tevékeny
ségnek. És már csak leszűrt eredménye sok-sok 
küzdelmes esztendőnek, mely mindezeket megér 
lelte és létrehozta.

TAKÁCS JÓZSEF, ügyvéd.
a Szent László Róni. Kath. Hitközség 

gondnoka
46 Bayard St. New Brunswick. N. .1. 

Született: 1909 május 21-én. New Brunswick. N. .1

Második generációs, akinek élete méltó minta
képe lehetne sok ezer itt született magyar ifjúnak. 
A Villanova Egyetem elvégzése után a Mercer 
Beasley Law School-ban nyerte el ügyvédi dip
lomáját 1931-ben és azóta a magyarság egyik leg
keresettebb ügyvédje. Tudását és tehetségét nem
csak a magyarság, hanem az amerikai körök is 
felismerték és jogtanácsosa a Middlesex (,’ounty 
Welfare Bonrd-nak a városi Italmérők Egyesületé 
nek a Magyar Alhletikai Körnek, a Bnrrmrih of 
Jonsburg tiak. Tagja az összes hivatalos í gyvédi 
K amit ráknak.

Amilyen szép társadalmi életet folytai az 
amerikaiak között, egy pillanatra sem feledkezett 
meg magyarságáról. Szülei néhai Takács József 
a Vas megyei Farkasból származott volt üzletem 
bér és ma is élő édesanyja (született Kovács 
Teréz) vallásos nevelést adtak fiuknak, aki elemi 
iskoláit is a Szent László iskolában végezte. Ké 
sőbb a Szent Név Szövetség tagja lelt, majd az 
egyházi Boy Scont csapat egyik vezetője. Ez 
év folyamán pedig a hatalmas hitközség egyik 
gondnokává választotta meg hittestvérei bizalmi 
Az egyházon kívül tagja a Szent Név Társaságnak 
és a Szűz Mária Egyletmk és a. Demokrata Club
nak is és magyarságára és katholikus mivoltára 
jellemző, hogy ez év tavaszán résztveti a Buda 
pesti Eucharisztikus Kongresszuson. Fiatal ember

TRASKY ISTVÁN, 
szalontulajdonos

245 llamilton Street, New Brunswick. N. ,1.
Szül.: 1S95 július 19-én. Szűrte, Ung megye.

Barátságos, szívélyes ember 
Trasky István. 1912-ben jött 
ki az ujhazába. szerencsét pró
bálni. Eleinte szvcttergyiírban 
dolgozik, azután kertész lesz. 
Elkerül Bridgeport, Conil.-bn, 
hol négy és fél évig dolgozik 
az acélkohók mellett. Onnan 
Perth Amboyba megy; majd 
ellenállhatatlan vágy fogja el, 
megnézni az áldott szülőhazát;

1920-ban 2 évre hazamegy, Visszajőve! ele után 
megnősül. Neje az ugyancsak Szűrte. Vng megyei 
származású Varga Erzsébet, ki sajnos hosszú évek 
óta betegeskedik .

Három szép gyermeket neveltek fel. Béla, 
Irén, és Lilllan — mind beszél magyarul! Trasky 
István rég elvesztette szüleit: Trasky Pétert és 
édesanyját szül. Tóth Máriát. Ha nem is vállal 
tisztséget magyar egyleti életben, magyar ügyek
nek őszinte pártfogója. Tagja a Kossuth Egylet
nek és a Református Szövetségnek és az angol
Mooseheart páholynak.
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SZABÓ BÁLINT, 
hús- és füszernagykereskedő és a Magyar 

Building Loan Society igazgatója
224 Hamilton Street, New Brunswick, N. J. 

Szül.: 1890 július 15-én, Sokorópátka, Győr megye.

Sok derék polgárt adott Sokorópátka úgy az 
óhazának, mint Amerikának. A magyar históriá
ban nagy bet ükkel véste bele nevét a Győr megyei 
Sokorópátka neves szülöttje. Szabó István akit az 
1920-as években a magyarhoni kisgazdák vezé
rükké választottak. Az egész ország fölfigyelt 
erre az istenáldotta, ösmagyar tehetségre, aki a 
magyar kisgazdák földet-szeretö leikéből, szivéből, 
véréből sarjadt és szökött fel a magyar hori
zontra. Szükség volt Szabó István tehetségére és 
földműves testvéreit szerető szivére s ezért az or
szág öt a falusi kúriájából egyenesen a miniszteri 
bársonyszékbe ültette. Későbbit is fáradhatatlanul 
dolgozott a magyar földműves társadalom gazdasági 
föllendülésén. 1928 év végén bekövetkezett haláláig.

Ennek a Szabó tamiljának egy másik érdem
dús hajtása, a volt miniszter éden unokatestvére, 
az uj haza derék polgára, akire New Brunswick 
és környékén lakó falubeliéi és más vidékről szár
mazott magyarjai is egyaránt büszkén tekintenek 
fel mint aki tehetségével és két keze munkájával 
egy uj világban is sikert és elismerést tudott 
kivívni magának.

Akkoriban 19D6-ot írtak, amikor Sokorópátká- 
nak és szüleinek búcsút mondott a 16 éves Szabó 
Bálint, hogy átkeljen az óceánon. New Brunswick- 
ba jött, de innen hamarosan West Virginiába ment, 
ahol egy szénbányában dolgozott. Alig telt, el két 
év. elfogta a honvágy, és hazament Sokorópátkára. 
Otthon azonban már nem volt maradása, egy fél 
év múlva már megint az Atlanti óceánon ül a ha
jón és egyenesen New Brunswiekba tart.

Ismét bányában lel munkát és elkerül Ohio 
államba, itt dolgozik egy ideig, azután tovább in
dul nyugatra és egész a Mississippi partjáig jut el. 
ugyanis munkát kap Missouri államban, St. 
Louisbnn, de a sors visszavezérli West Virginiába.

Repülnek az évek és a szorgalmas fiatal
ember. aki nemcsak dolgozni, hanem takarékos
kodni is tud, visszatér New Brunswiekba és ott 
néz foglalkozás után. Négy esztendőn keresztül, 
mint mészáros keresi meg a kenyerét, utána egy 
fűszer nagykereskedésben kap alkalmaztatást, itt 
pedig ló esztendőn keresztül dolgozik egyhuzam
ban. Ekkor már régen megvolt a saját háza, 
pénze és szakismerete ahhoz, hogy önálló üzletet 
nyisson. Az elhatározást, tett követte és az üzlet 
olyan jól bevált, hogy az évek folyamán egyre 
jobban szorult a nagyobbitásra.

Nagy elfoglaltsága mellett időt szakított ma
gának arra, hogy kivegye részét a magyar társa
dalmi akciókból. Tagja lett a Szent Imre Her
ceg Egyletnek, amely két éven keresztül pénztáro
sának választotta meg. A Woodmen of the World 
Egyesületben pedig négy esztendőn keresztül töl
tötte be a pénztárosi tisztet. A Magyar Bulid- 
ing Loan egyik legismertebb tagja, ahol 1 l esz
tendő óta minden évbeli megválasztják az igazga
tóságba. mert személye biztosilók arra. hogy a 
társaság közreműködésével csak nyerhet.

Fiatalon. 1912-ben nősült és a Vas megyei 
születésű I’app Ilonkát vezette az oltár elé. Papp 
Ilonka szintén 1906-ban mint 15 éves fiatal leányka 
búcsúzott el könnyes szemekkel szülőfalujától Zsidó
tól és édes szüleitől s lépett Amerika földjére. A 
szorgalmas jólelkü leánykát hamarosan a new 
brunswieki magyar dolgozó nők sorában lehet 
látni. Innen választotta ki őt az ifjú Szabó Bálint 
magának hitvesül. Hogy személyében jólelkü. meg
értő feleséget s mindent ügyesen beosztó, a pénz 
értékét ismerő élettársat kapott Szabó Bálint, 
arról az együtt eltöltött 25 éves boldog házaséletük 
és három szép házuk beszélhetne, amelyet jelenleg 
magukénak vallhatnak.

Házaséletüket az Ég két gyönyörű gyermekkel 
ajándékozta meg. Az idősebbik Szabó gyermek. 
Lajos, aki apja üzletében szorgoskodik és egyéb
ként szenvedélyes autós. Vakációját mindig azzal 
tölti, hogy hosszú autökirándulásokat tesz, hogy igy 
saját szemével láthasson idegen városokat és idegen 
országokat, ugyanis hive annak a mondásnak, bőgj 
az utazás gyarapítja az ember tudását.

A házaspár másik gyermeke, a nagy zenei te
hetséggel megáldott. Ilonka, aki a New Yorkban 
lévő világhírű .luilliard zeneakadémiát kitüntetés 
sel végezte és ma New Brunswick zenei életének 
egyik jelentékeny tényezője és sok olyan zenei ese
mény van a városban, amelynek a fiatal Szabó 
Ilonka a mozgató lelke. Zenei tudását gyakorlati
lag annyiban használja fel. hogy Hamilton Stúdió 
címen zeneiskolát nyitott, ahol különböző zene
ágakat és éneket tanít. azonkívül énekkarokat ké
szít elő rendkívül agilitással és nagyszerű ered
ménnyel. Szabó Ilonka, aki csakúgy mint az egész 
család, áldozatos és hitbuzgó tagja a Szent László 
Róni. Katii. Hitközségnek, az 1938 év nyarán Euró
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pába utazott, hogy az ottani világhírű zene-cent
rumokban tudását tovább fejleszthesse.

Természetes, hogy első útja a györmegyei kúria 
felé vezette, ahol az excellenciás ur és családja bol
dog örömmel köszöntötte és ölelték keblükre az 
Amerikában született, de magyarul tökéletesen be
szélő. írni, olvasni tudó nagymfiveltségü leányt, aki 
hosszabb időt töltött közöttük. Szabó Ilonka, — 
aki elismerten egyike a város legszebb leányainak 
— szem előtt tartva az amerikai elvet: "az idő 
pénz”, Európában autót bérelt, hogy így gyorsabban 
és nagyobb kényelemben tehesse meg az utat, mert 
az olaszországi világhírű kulturvárosok mindegyiké
ben, valamint a magyarországi és európai nagyvá
rosokban is tett látogatást.. Viisszatérte után már 
várta a I’iscatawai Township Iskolaszék meghívása, 
a zenefelügyelöi állás betöltésére, melyet 1938 őszén 
el is foglalt.

Bár az uj hazának már régen hűséget esküdött, 
de az óhazáról sem feledkezett meg Szabó Bálint 
sem a magyarokról, kiknek ügyeivel, amennyire nagv 
elfoglaltsága megengedi, még mindig foglalkozik. 
Tiz esztendővel ezelőtt pedig az egész család meg
látogatta Magyarországot, a szülőföldet és az olt 
élő édes véreiket, majd bejárták az óhazát és 
Európa nagyrészét.

A new brunswieki magyar társadalomban tehát 
nagy kulturértéket képvisel a Szabó család, l’gy a 
félszázadtól még jóval fiatalabb apa. anya, mint a 
két gyermek értékes munkát végeznek, mert egy 
szebb és nemesebb emberi társadalom jövőjének elő
készítésén munkálkodnak.

TAKÁCS JÓZSEF.

szalontulajdonos
73 Freneh Street, New Brunswick. N. J. 

Szül. 1887 julius 16-án, Varsán?, Veszprém megye.

New Brunswick egyik közmegbecsülésben élő 
magyar üzletembere. Takács József, egyike azok
nak az amerikai magyaroknak, kik az érvénye
sülésért vívott nagy küzdelemben bíztak úgy saját 

képességeikben mint abban, hogy az üj-Világ a le
hetőségek hazája.

1904-ben érkezett ki az Egyesült Államokba, 
hogy itt életet kezdjen. Paterson, N. J.-ben vas
gyárban keresi először kenyerét. Selyemgyári 
munka következik utána, majd Scranton. Pa.-ban 
leszáll a bányák mélyébe. — minden munkát el
fogad. hogy becsületes kenyerét megkeresse. 
Később New Brunswick-ban mint a Mitchell 
gummigyár foremanja dolgozik. De mindég 
egyetlen törekvése van: önállónak lenni. Ezen 
vágya teljesül is 1920-ban, 1926 óta pedig saját 
házában van hatalmas vállalata, városszerte köz
ismert és keresett kuglizóval együtt.

Családjával együtt hilhü tagja a Somerset 
Avenuei Evangélikus Egyháznak és nejével együtt 
a Szent Imre Herceg Egylethez tartozik. 1910- 
ben nősül. Neje a Bakonytamás. Veszprém me
gyei születésű Vági Lidin. kivel igen megértő és 
boldog házaséletet él. Szép családot neveltek fel 
és a gyermekek mind jól beszélnek magyarul.

József házas, neje llersku Mariska. Imre fiuk, 
Mógor Róza férje, inig a fiatal Etelka. Hansper- 
ger Albertné, alig pár hónapja van férjnél, Zol
tán az egyedüli nőtlen a fiuk közül. Colleget 
végzett, elsőrangú futballista. Kedves, közvetlen 
modorú az egész városban közismert és közkedvelt 
Takács-család, kiknek S—9 évvel ezelőtt készült 
családi fényképét fentebb mutatjuk be.

VARGA SÁNDOR, 
gazolin és fűtőolaj kereskedő

Franklin Park. New Brunswick, N. J.

Szorgalom, tehetség és rátermettség ez a ml 
Varga Sándort egyikévé tette New Brunswick 
egyik legismertebb és legmegbecsültebb keres
kedőinek.

Harminc évvel ezelőtt jött Amerikába Varga 
Sándor és ebből 22 évet töltött New Brunsw'ickon. 
Előzőleg beutazta Amerika nagy részét, mint lel
kes magyar, aki tanulni akart és az eletet akarta 
kitapasztalni, megfordult mindenfelé Amerikában 
és már Floridában jár majdnem 30 évvel ezelőtt. 
Járt a nyugaton, a középnyugaton, különböző üz
leteket alapított, mindig megbecsülést szerezve, ha 
nagy vagyont nem is.

Mielőtt Amerikába jött volna, altiszt volt a 
nagykanizsai 20-ik gyalogezredben és mint kiszol
gált katona vette kezébe a vándorbotot.

1915 óta él New Brimswickon Varga Sándor, 
aki 1920-ban nősült. Mrs. Varga leányneve Vas- 
csak Erzsébet volt és Mezőhomok, Bereg megye a 
születési helye. Mrs. Varga nagy segítségére van 
a férjének az üzletben, ugyancsak két gyermekük 
is. Gyula és Jolánka. akik még a Hígít Schoolba 
járnak.

A Varga-család saját házában lakik, a 
Franklin Parkon, ahol ezen kívül még három 
háza van Varga Sándornak.
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MAGYAR ROZSAK..

11
12
13
14
15
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l’al Ilonka. Tr< riton. N. .1 
Nagy Adélé Maliid, B -thleh rn 
Dudor Mariska. 1’etlh Amboy 
Misa Gyümölcs. l’erth Amboy 
Szabó Mariska. New Brunswick 
Kovács Erzsik*-. Betltlchetn 
Adám Lenke. N»-w Brunswick 
Szabó Ilonka. New Brunswick 
Megulesz Ágnes. Trenton
Kovács Katalin, férj. Horváth And- 
rásné. Betiilehc-m
Mizdas Juliska. Trenton 
Miss Juhász. Trenton 
Tóth Ágnes Rock vilié 
Molnár Erzsiké. New Brunswick 
Szebényi Margit. So. Riv.-r 
Kovács Irén, Bethlcheni

Sinley M. Erzsiké. New Brunswick 
Horváth Mariska Tr-titon 
Nemes Margit. Trenton 
Tengeri Ilonka. Perth Amboy 
Horvátit Erzsiké. Trenton 
Pervy Ián Ella. Trenton 
Nemes Juliska. Trenton 
Didrenez Ilonka. Trenton 
Lamp< rt Erzsik*-. Tnnton 
Mizda Juiska. Trenton 
Monár Terez. Trenton 
Klsli Erzsiké. Trenton 
Rukovicz Ilonka. Trenton 
Nemes Mariska. Trenton 
C’sató Ilonka. Trenton 
Tamás Ilonka. Trenton 
Bedí Anna. Woodbridge

Csendőr Ilonka. Allentown 
Csöndet* Erzsiké. All< ntuwn 
Janotisy «»lea. New Brunswick 
'ritka Bözslkt Trenton 
V.if> r < liga. N< w Brunswick 
S'.abó Ilonka. New Brunswick 
Kiírj* sz Ilonka. Roeblíng 
Iván Erzsiké. Perth Amboy 
Palenrsár Evelyn. Philadelphia 
(’zikó Gizella, New Brunswick 
Mató Mariska. New Brunswick
Tamás Ilonka. Trenton
Máté Annuska. New Brunswi* » 
Timiik Annuska. Trenton 
t’sondor Margit. Allentown
< ’zirol. Jolánka. New Brunswick



PERTH AMBQY
Arra a kérdésre, hogy mi vitte az 

első magyarokat Perth Amboyba, határo
zott feleletet nem tudott soha senki adni, 
legfeljebb néhai Szilveszter Károly, aki 
1908-ban Kohányi Tihamér kérdésére, 86 
esztendős korában körülbelül ekként vála
szolt:

— “Én Zemplénből már 1884-ben el
jöttem Amerikába hatcdmagammal és na
pokig csavarogtunk már New Yorkban, 
amikor az ágens megkérdezte tőlünk, hogy 
menné'nk-e Amboyba vályogot vetni? Men
tünk volna mi már akkor akárhová, mert 
igen kellett a munka és el is vittek min
ket hajón oda, de már akkor volt ott egy 
pár magyar család, mert azoknál kaptunk 
hitelbe burdot, bár a nevüket elfeledtem, 
mert hogy régen volt, meg- azután ahogy 
pénzünk lett, elmentünk négyen Cleve- 
landba, mivel hogy a vályogvetés még se 
ízlett. Csak annyit mondhatok, hogy mi 
Amboyba azért mentünk, mert ott kap
tunk munkát, másutt meg nem.”

EGYLET ÉS EGYHÁZ ALAPÍTÁS
Annyi bizonyos, hogy a téglagyártási 

iparág már- a szabadságharc idején is ki 
volt fejlődve Perth Amboyban, mert hi
szen a város maga is arra a szinte porcel- 
ián finomságú agyagra lett alapítva, ame
lyet a környéken bőségben találtak. És 
igy néhai Szilveszter Karoly okadatolása 
egészen helyén való. Különösen abban, 
hogy mikor még rokonok, jó barátok, is
merősök, falubeliek nem várták a magyart 
jóindulattal az uj világban, hanem maga 
volt az úttörő, akkor odament, ahol mun
kát kapott és kenyeret tudott keresni.

Akármilyen ok vitte azonban a magyart 
Perth Amboyba, annak hire egyre jobban 
terjedt és a múlt század kilencvenes évei
nek elején már jelentékeny számú magyar 
lakott a városban. Mutatja ezt az. hogy a 
Verhovaynak már ebben az évtizedben 
megalakult az első amboyi fiókja, amely 
ugyan fél évi működés után vesztegelni 
kezdett, de azután rohamos fejlődésnek 
indult és nagyra nőtt.

A magyar erő ebben a városban is el

sőnek a hitélet terén mutatta meg aka
ratát. Perth Amboyban is magyarul akar
tak Istenhez fohászkodni a magyar lelkek 
és nem sok unszolás kellett hozzá, hogy 
hitközségbe verődjenek. A kcrbeli ame
rikai magyar észjárás tapintatlanságát 
mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a 
templom építésére és pap küldésére a váci 
püspököt kérték, aki azután kijárta nekik 
levelezés utján, hogy a trentoni püspök 
színe elé kerüljenek, ötezer dollárnál töb
bet adtak össze a perth amboyi római 
katholikusok a templom alapítására, mely 
Magyarok Nagyasszonya név alatt jött 
létre és előbb az erélyes Grosz Ferenc, 
majd Szmoliga Béla plébánosok vezetése 
alatt egyik legnagyobb és legerősebb róm. 
kath. hitközség lett. Ma Ft. Horváth Lő
rinc a hitközség plébánosa, akit a penn
sylvaniai McAdco városból hivott meg a 
tisztségre a püspök és akinek gyakorlott 
kezén a hitközség virágzó életnek örvend.

A görög katholikus magyarok Perth 
Amboyban szintén elég korán szervezked
tek és megalakították a Szent Mihály hit
községet, felépítették a maguk templomát, 
iskoláját, plébános! lakát és élénk hitköz
ségi életet teremtettek. A görög katholikus 
magyarok erejét Perth Amboyban mi sem 
mutatja jobban mint hogy ott központo
sul! és nőtt nagyra a Szent György Görög 
Katholikus Szövetség, amelynek hálózata 
fiókosztályai révén az egész országra ki
terjed és amelynek anyagi alapjai teljesen 
szilárdak. Hatalmas, erőteljes biztositó 
szövetség ez, amelyre joggal lehet büszke 
az egész amerikai görög katholikus élet, 
amely teljességében van érdekelve a szép 
intézményben. Az egyháznak egyébként 
ma a kiváló Ft. Szabó Miklós a plébánosa, 
aki szentszéki tanácsos.

A református hitközségi szervezkedés 
1903-ra megy vissza, amikor Perth Amboy 
központtal egyben Woodbridge, Carterct 
és South River részére kerestek lelkészt és 
találtak is Nt. Vajó Sándor személyében, 
aki azonban Woodbridgen telepedett le. 
ezzel a Perth Amboy-al csaknem összenőtt
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városkában, mire a perth amboyi refor
mátusok a kiváló magyar tanárt és mü- 
kritikust, Dr. Kacziány Gézát hívták meg 
lelkészüknek, aki a presbyterían egyház 
segítségével meg is alakította a hitköz
séget. Később ez a testület a magyar
országi egyetemes konvent védnöksége alá 
helyezkedett, majd mikor a háború elmúlt, 
a hitközség Dr. Nánássy Lajos lelkésznek, 
a jelenlegi ligonieri Arvaházi igazgatónak 
vezetése alatt a Független Református 
Egyházmegyéhez csatlakozott, ami 1929- 
ben, Dr, Nánássy Lajos távozása után sza
kadásra vezetett.

Az eredeti egyház Dr. Vincze Károly 
esperes vezetése alatt Független Amerikai 
Magyar Egyház név alatt megtartotta a 
Kírkland Piacén lévő templomot és egyike 
ma is a legerősebb református egyházak
nak Amerikában.

Azok, akik a független egyház kötelé
kéből kiváltak, az uj egyházat Kálvin Já
nos név alatt az Evangelical and Reformed 
Church keleti egyházmegyéjének kötelé
kébe tartozva alakították meg és annak 
ma Nt. Szabó Antal a lelkésze, aki hivatá
sát erős lelkipásztori buzgalommal látja el.

A magyar lutheránusok egymagák
ban nem lettek volna elég erősek arra, 
hogy hitközséget alakítsanak és igy a de
rék vendekkel fogtak kezet és együttes 
erővel építették fel Perth Amboyban a 
maguk templomát, ahol T. Szathmáry hir
deti az Igét.

WOODBRIDGEI MAGYAR ÉLET.
Az egyre erősbödő perth amboy-i ma

gyar telepből kiáradó élet teremtette meg 
a környék magyar életét. A közeli Wood- 
bridge városkába szép számú magyar csa
lád telepedett át. akik előbb református 
hitközséget alapítottak, amelynek ma Nt. 
Hunyady László a lelkésze, mig a római 
katolikusok a Karmelhegyí Boldogasszony 
hitközség pompás templomát építették fel, 
amelynek Ft. Lényi Vince a nagy erélyű 
és buzgó hitéletü plébánosa.

A gyönyörű templomot Szmoliga Béla 
akkori perth amboyi plébános építette 
1921-ben, majd Ft. Dr. Hudecz Rudolf, 
1925-től pedig Ft. Kiss Aladár 1928-ig volt 
itt a lelkész, önálló plébániát 1928-ban 
kapott Woodbridge és az első plébánosa 
Félsz Hugolin volt. Két év múlva Father 

Barabás és Jászay majd Kasztowszky Imre 
volt a plébános. Utána Ft. Gáspár János, 
majd Ft. Kiss Gyula következett, azonban 
őket is áthelyezte a püspöki intézkedés, 
így került a hitközség élére 1934-ben a 
jelenlegi plébános, akinek sikerült konszo
lidálni a hitközség életét.

Lényi plébános vezetése alatt a hit
község vagyoni helyzete lényegesen erősö
dött, amiben nem kis része van Tóth Ist
ván és Koblász János gondnokok lelkiis
meretes munkájának akik főleg akkor 
munkálkodtak az egyház javára páratlan 
buzgósággal, mikor a plébános Kovács Ist
vánná és özv. Rizsák Rezsöné hitközségi 
tagok kíséretében az 1938-ik év során a 
woodbridgei magyarságot képviselték a 
budapesti eucharisztikus kongresszuson. 
A hitközség évente körülbelül 14,000 dol
láros költségvetéssel dolgozik.

A woodbridgei magyarság erős szere
pet játszik a kis városka életében és helyet 
tudtak biztosítani a maguk részére a vá
ros adminisztrációs vezetésében is. Vala
mennyi woodbridgei magyar végleg le 
van telepedve, saját házában lakik.

Ugyancsak Perth Amboyból indultak 
a magyarok Fords, majd Carteret és South 
River felé, sőt még a távolabb eső Flem- 
ington városába is bocsátottak ágat, ami
nek látható jele az, hogy a Független Ma
gyar Református Egyház fiók-egyházat 
tart fent Flemingtonban, abban a város
ban, amelyben a Lindbergh fiúcska elrab- 
jóját, Richard Hauptmant halálra ítélték.

MAGYAR EGYHAZAK A KÖZELBEN.

A magyar telepek erejét legjobban 
egyházaikból lehet megítélni és igy azok
ról nyújt beszámolót a következő adat
halmaz:

Carteret városában a Szent Erzsébet 
Római Katholikus magyar nyelvű hitköz
ség plébánosa Ft. Hajós Mark, Fcrenc- 
rendi szerzetes, aki a hitközség népét nagy 
lelki buzgalommal vezeti.

A református magyarok hitközsége a 
független egyházak kötelékébe tartozó és 
lelkésze az érdemes Nt. Daróczy Sándor 
Cartereten.

Nt. Daróczy Sándor Püspökladányban 
született, iskoláit Debrecenben végezte és 
ott avatták lelkésszé is. 1922-ben Ame

[ 130 ]



rikába jött, a princetcni egyetemen theo- 
logiai tanulmányokat folytatott, majd a 
McKeesporton lévő független református 
egyház lelkésze lett. Neje Olchváry Irén, 
aki Irén és Károly gyermekeivel ajándé
kozta meg. Sikeres munkájának elisme
rése gyanánt egyhangúlag hívták meg 
Carteretbe és az 1939-ik év során az Ame
rikai Magyar Független Református Egy
ház főesperesévé választották.

South River városában a magyar 
katholikus hívek lelki szükségletét a Szent 
István vértanúról nevezett templom látja 
el, amelynek plébánosa az ókori nyelvek 
nagy mestere, az esztergomi szeminárium 
volt tanára, Dr. Mosonyi Lipót.

A presbyterian egyházhoz tartozó re
formátusokat, időnként Nt. Papp Károly 
new brunswicki lelkész szolgálja be áldo
zatkész missziós munkájával, míg a hívek 
más részére a beszolgáltatást Hartó And
rás hittan hallgató látja el.

Az egyre táguló perth amboyi magyar 

keretek közül nagyszámú magyar ment 
Fords, meg Metuohen községekbe és még 
több húzódott ki a közeli földbirtokokra, 
úgy, hogy hozzávetőleges számítás szerint 
a környékbeli magyar farmerek száma leg
alább ötszázra rúg. Valamennyi sikeres 
ember, hiszen vérében van a földművelés 
tudománya és a föld szeretete, ami nélkül 
jó mezei gazdálkodás el se képzelhető.

Hivatásos és kereskedelmi és ipari üz
letekben elhelyezkedett magyar üzletem
berekben sincs hiányosság Perth Amboy- 
ban, ahol a magyar élet igen tevékeny 
menetű, ami nem is csoda ott, ahol a helyi 
lap szerkesztője a páratlan agilitásu Zám- 
boiy Sándor, aki talán nyugodni se tud, 
ha nem történik valami. A lüktető erőtől 
duzzadó nagy magyar életnek méltó tük
rét adja vissza a “Híradó”, mely kedvelt 
vendég minden magyar házban.

Becsülete és tisztessége van Perth 
Amboyban a magyar elemnek, amely ezt 
tisztességgel ki is érdemelte

ÁRPÁD JÁNOS, 
üzlettulajdonos

367 Fayette Street, Perth Amboy, N. J.
Szül.: 1880 január 10-én, Borosjenö, Arad megye.

Midőn kijött az Új
világba már maga mö
gött hagyott egy em
beröltőt. végigküzdte a 
világháborút és mégis, 
mikor ide kiért, fiata
los ambícióval látott 
neki, hogy helyet ve
rekedjen ki magának 
a nap alatt.

Már az óhazában 
is mint kereskedő mű
ködött, mig a világ
háború kitörését köve
tő pár héten belül be

hívták katonának. A 2-es honvédeknél szol
gálta végig a világégést, állandóan a fronton volt, 
mig az egyik offenzivánál az olasz fronton fog
ságba nem eselt. A világháború befejeztél kö
vető néhány esztendőn belül. 1923-ban aztán ki
jött az Újvilágba és megtelepszik New York City
ben. Négy és fél esztendőn keresztül él itt és 
mint intelligensebb ember, szakmájában nyer el
helyezkedést. Az elmúlt évtizedben Perth Amboy
ban él. ahol 1928-ban üzletet nyitott és amely fiz 
letet feleségével együtt látnak el.

A nagyforgalrnu üzlet vezetése a házaspár ide
jének nagyrészét lefoglalja és bár nagyon érdek

lik a magyar mozgalmak, a visszavonult életet élő 
emberek nem vesznek aktív részt az egyleti élet
ben.

A népszerű és tekintélyes házaspár esküvője 
1928-ban New Yorkban lett megtartva és az Abattj 
megyei Szántóból Amerikába származott Kovács 
Zsuzsanna volt a menyasszony, aki férjének sze
rető és megértő hitvesévé lett. Az 1938 év nyarán 
három hónapot töltött a magyar föld szent 
rögén Árpád Jánosné. ahol meglátogatta 74 éves 
édesanyját, özv. Kovács Ferencné, szül. Doltowilz 
Lídiát.

ANDRASSY GYULA, 
a Szűz Mária Egylet Elnöke

422 Division Street. Perth Amboy. N. J.
Szül.: 1884 március 6-án, Pápateszér. Veszprém in.

Nem ismer nagyobb 
örömet, mint a ma
gyar mozgalmak ér
dekében való munkál
kodást.

Régi amerikás ma
gyar. 1902-ben érke
zik ki az Újvilágba. 
Másfél esztendő eltel
tével azután megtele- 
pedig New Jersey ál
lamban. ahol eleinte 
vs»~vti munkát vállal 
el. I-'üszt •.•If-reskedótt 
nyitott annak ideiéit 

[ 131 ]



Perth Amboy város magyar környékén és öt 
esztendeig vezette az üzletét. Az utolsó tizen
három évben mint a General Cigar C'ompany al
kalmazottja működik a feljebbvalói nagy meg
elégedésére.

Tevékenykedései főleg egyházi jellegűek és a 
Szűz Mária Egylet azután hogy 14 éven át dere
kasan látta el az egylet alelnöki tisztjét, elnöknek 
választotta meg. Neje 24 éve tagja és volt tiszt
viselője a Szent Erzsébet Egyletnek. A házaspár, 
ki a Római Katholikus Hitközség tagja. 1904 ja
nuár 28-án esküdött örök hűséget a Vas megyei 
Magyarlakból Ideszármazott llaklár Teréznek. aki 
három gyermekkel ajándékozta meg szerető férjét. 
Róza leányuk Sheller András neje és 1 kis gyer
mek anyja. Izabella leányuk Tóth Balázs hitvese 
és a házaspárnak 2 gyermeke van. Gyula az egyet
len fia a közmegbecsülésben élő Andrássy házas
párnak.

BÁLINT ANTAL ÉS NEJE
"8 1 Amboy A venne. Perth Amboy. N. .1. 

Szül.: 1873 okt. 13. Nagygömz. l'ng megye

A nagyváradi 15-ös huszár regruta leszolgálta 
katonaévelt, kijött Amerikába, rövidesen mag i 
után hozatta szeretett hitvesét, dolgoztak ma
gukért. a közért, hat gyermeket felneveltek és 
mire körülnéztek, elsuhantak az évek, szép em 
lékek maradtak meg és egy négy családos saját 
ház, ahol most élvezik egy munkásélet gyümöl
cseit. hozzátoldván azt az örömöt, amelyet a 
gyermekeik és a másokkal való jöttévés meg
szerezhet.

A Perth Amboy magyarjai által megbecsült 
és a 39 éve közöttük élő Bálint házaspár már évek 
óta nem úgy tekinti az életet, hogy mit lehet 
kapni, hanem, hogy mit lehet adni. A férjével 
falubeli Bálintné. született Kára Erzsébet, mindig 
jelen volt, ha egy magyar célért, legyen az társa
dalmi vagy egyházi, tenni és dolgozni kellett. 
Mrs. Bálint elnöke és egyik szervezője volt a Füg
getlen Református Egyháznak, amelynek első 
templomára a házaspár $300 kölcsönpénzt adott. 
A Független Református Egyház uj templomot 
építtetett Perth Amboyban. erre is pénz kellett. 
Bálintéit tehát újra a zsebükbe nyúltak és aján 
dékkép egy száz dolláros bankót húztak ki onnan. 
Bálintné ezenkívül végigjárta a barátokat ismerő

söket és az ismeretlen egyházfiakat is és közel 
ezer dollárral tért vissza a kollekciós kőrútról.

A háborús jótékonycélu mozgalmak: az özve
gyek és árvák, a szibériai hadifoglyok, a vak 
katonák, stb. javára rendezett mulatságok vezetői 
között csakúgy jelenvolt Mrs. Bálint szorgalmas 
és áldozatos munkásságával, mint mikor az ame
rikai magyar sztrájkoló bányászok javára kellett 
gyűjteni.

A Bálint-házaspár tagja a Modern Woodmen. 
a N. .1. Egyletek Egyesületének és természetesen 
a Független Református Egyháznak. Bálintné 
pedig, aki kötszer volt látogatóban odahaza, élénk 
tevékenységet folytat a Royal Neighbor Egye
sületben. amelynek évtizedes és népszerű tagja. 
Azonkívül résztvesz minden magyar szervezkedés
ben és elismerten kitűnő tagszerző.

A házaspár 1897-ben kelt egybe odahaza. 1S9!I- 
ben jött ki Amerikába és négy fiuk és két leányuk 
született: István. Antal. Dezső, Ádám. Vernon 
(férjezett Rotola Antalm-. Plainfield. N. J.l és 
Erzsiké.

BAGITS JÁNOS, 
üzlettulajdonos

3S5 High Street. Perth Amboy. N. .1 
Született: 1902 február 12-én. Perth Amboy. N. .1.

Az amerikai-magyar második generációhoz 
tartozik, mert Perth Amboyban született, de szive 
szerint a magyarsághoz bűz.

Elhunyt édesatyja, néhai Bagits János és öz
vegye. szül. Tamcsik Borbála. 1908ban visszatér
tek az l’ng vármegyében lévő Kisgejöczre és ma
gukkal vitték öt gyermeküket. Ott nevelkedett fel 
Bagits János is és szakmát tanult ki. 1922-ben 
visszatért Perth Xmboybn. ahol eleinte gyári 
munkát végzett, de csakhamar üzleti vállalkozá
sokba kezdett, amelyek hamarosan meghozták a 
polgári jólétet. Egyidejűleg mint eladó ellátta 
egy gyár képviseletét.

Rendkívül energikus és nagy munkabírású 
fiatalember. í’zleli vállalkozásai az utóbbi évek
ben oly kitünően prosperáltak. hogy Andiről. 
N. Y.-ban levő üzletét nemrégiben átadta fivéré
nek. Bagits Józsefnek.

Több egyesületnek volt tagja és a New Jer
sey! Magyar Egyletek Egyesületének pedig két 
esztendőn keresztül mim pénztárnoka működött.

Felesége, aki a Borsod megyei Ostoros-ból 
származott az l’jvilágba és leánynevén Molnár 
Mariska, megértő életpárnak bizonyult. Frigyük
ből egy leányka — a ló éves Annuska — szárma
zott. aki eszes, intelligens és az apja büsezkesége

BLASKÓ JÁNOS, 
a Boulevard Garage tulajdonosa
520 Bracé Avetiue. Perth Amboy. N. .1.

Szül.: 1891-ben. Margittá. Bihar megyében.

Igazi technikus, aki él-hal a gépekért. Tudása 
és szakértelme nagy és tágaskörü. Saját házában 
lévő javító műhelye egyike a legnépszerűbbeknek.
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1911-ben érkezett Amerikába. New Yorkban 
egy széntelepen kapott munkát, hol elömuiikássá 
léptették. A gépek iránti érdeklődése következté
ben kitanulta a géplakatosságot és 1926-ig ebben a 
szakmában dolgozott. A világháború idején New- 
arkba. majd 1920-ban Portit Amboyba ment, ahol 
véglegesen megtelepedett. Idestova két évtizede, 
hogy beiratkozott a Második Magyar Betegsegélyzö 
Egyletbe Newarkon és bár IS esztendeje elhagyta 
ezt a várost, ottani barátai, örömmel figyelik kar
rierjét. Egyébként több más egylet tagja és csa
ládjával egyetemben a Római Katholikus Egyház 
kebelébe tartozik.

1916-ban vezette oltár elé a Vas megyei Balta
zárról ideszármazott Dalia Máriát, aki megértő és 
ideális feleségnek bizonyult. A boldog frigyből há
rom gyermek született; egyetlen fiuk. Utica. N. ¥.- 
bán lévő Cornell Egyetem nagyjövöjü hallgatója, 
aki úgy mint tanuló és mint sportember egyaránt 
kiváló. Két szép leány, Róza és Mary egészítik 
ki a boldog családi kort.

CSÍPŐ LAJOS, 
hajójegy, pénzküldő és biztosítási iroda 

tulajdonos
310 Maple Street. Perth Amboy. N. J.

Szül.: 1S81 nov. 1-én. Sajókazinc. Borsod megye.

Perth Amlxjy város szivében 
van Csípő Lajos forgalmas ha
jójegy és pénzküldő irodája, 
ahová üzleti ügyekben tanács
ért. pontos és pedáns kiszolgá
lásért jár a magyarság messze 
vidékről is. Csípő Lajos 1907 
óta van üzletben. Azóta sok 
ezer embert segített a polgá
rosodásban. Valóságos "ke

resztapja" a magyarságnak ebben a tekintetben. 
Ö alapította a Middlesex County Magyar Demo
krata Ligát és aktív részt vett minden magyar 
megmozdulásban.

Csípő Lajos miután kiszolgálta a katona 
éveit a kassai 34-eseknél. 1903 május 7-én jött 
Amerikába és South Riveren telepedett le. ahol 
gyárban dolgozott. A tulajdonos hamarosan észre
vette, hogy müveit emberrel van dolga, meg
tette forentannak, majd három évvel később üz
lethez segítette.

Néhány éven át South Riveren volt hajó- 
jég) és pénzküldő üzlete. 1912-ben. az egyházak 
és egyletek unszolására Perth Amboyba tette ál 
üzletét.

Két évtizeden át ott volt mindenütt, ah >1 
segítségre és bölcs vezetésre volt szükség. 1919- 
től 1928-ig állami bankja volt, de megérezvén a 
nagy összeomlást, idejében, 192S-ban visszafizette 
mindenki betétjét kamatostul és banküzletét be
szüntette. Csípő Lajos tagja a Független Ref. 

Egyháznak, résztvett a South Kiveri Ref. Egyház 
megalapításában. Tagja a W. O. W. magyar osz
tályának és egész családjával tagja a Ref. Szö
vetségnek.

Hat-hét Ízben járt látogatóban az óhazában 
Csípő Lajos. 1927-ben nősült, feleségül véve Kopár 
Ilonkát Hopelawn. N. .1.-ből. Két gyermekük van: 
Vilma és Arnold. akik elemi iskolába járnak.

Csípő Lajosnak számos barátja van a város 
vezetői között, akik megltecsülik benne a szor
galmas. becsületes üzletembert. Saját házában 
lakik. 219 Water Street alatt Perth Amboy-ban.

DICKER GÉZA,

üzlettulajdonos
295 Smith Street. Perth Amboy. N. J.

Szül.: 1886, Büd-Szentmihály. Szabolcs megye

Már kész ipar volt 
a kezében, amikor 21 
esztendős korában el
hagyta szülőföldjét, 
hogy kijöjjön az uj ha
zába. 1907-ben lépett 
először amerikai par
tokra és azonnal szak
májában. a pékségben 
kezdett dolgozni. Öt 
éves itt tartózkodás 
után már meg volt az 
elegendő töke ahoz, 
hogy önálló lehessen és 
26 esztendővel ezelőtt

megnyitotta New York Cityben első pékségét, ké
sőbb átköltözött New Brunswick. N. J.-be és az 
elmúlt kilenc esztendeje Perth Amboy. N. .1-ben 
tartja fenn igen szép és modernül berendezett 
sütödéjét.

Huszonhat éve nős és 1912-ben esküdött meg 
az Abauj megyei Harnádvécsébői ideszártnazott 
Botzán Berthával. aki megértő és szerető feleség
nek és nagyszerű anyának bizonyult. A boldog 
házasságból két fitt származott, akik közül Irving. 
a magyar második generáció egyik büszkesége, 
aki fiatal kora dacára is nagy karriert futott be 
és jelenleg az ország fővárosában. Washington
ban működik, ahová kinevezését nemsokkal ügy
védi diplomája elnyerése után kapta meg. Közép
iskoláit a Perth Amboy High Schoolban végezte 
1931-ben. innen a philadelphiai Vniversity i 
Pennsylvania egy’k fakultására, a Wharton School 
of Finance-re iratkozott be. ahol a négy éves 
kurzust három és fél év alatt tette le és el
nyerte a Bachelor of Science diplomát. Innen 
a Columbia egyetem jogi osztályára iratkozott be 
és ügyvédi diplomája megszerzése után a Recon- 
struction Fináncé Corp.. nevű szövetségi pénzügyi 
ellenőrzési szerv hivatalnokának hívták meg.
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DEMCSAK ALBERT, 
a Kellner Bros. Inc., húsfeldolgozó üzem 

elnöke
Cor. Elizabeth és Huutington. Perth Aniboy, N. .1. 
Született: 1882 március 24. Eperjes, Sáros megye

Perth Amboy egyik leg
nagyobb tekintélyű magyar üz
leti vállalkozója, akinek három 
különböző városban levő üzeme 
21 embernek ad kenyeret. 25 
éves korában érkezett Ameri
kába, két hónapos new yorki 
tartózkodás után Perth Amboy- 
ba ment, ahol azóta is lakik.

Harmincegy esztendővel ez
előtt lépett be először a Kellner Bros. Inc., Perth
Amboy i gyárának a kapuján, hogy munkát ke
ressen és a munkavezető, aki alkalmazta, nem is 
sejtette, hogy a komoly, igyekvő magyar fiatal
ember évtizedek múlva elnöke lesz az üzemnek.

E szinte regénybeillő karrier mellett ideje volt, 
hogy társadalmi akciókban is részt vehessen és 
mint buzgó katholikus tagja a Magyarok Nagy
asszonya r. k. egyháznak. Esküvője alig néhány 
héttel Amerikába való megérkezte után 1907-ben 
történt, az eperjesi származású Szabó Annával, s 
néhai Father Kovács Lajos New Yorkban meges
kette.

A házaspár két gyermeke közül Emil az apa 
mellett dolgozik az üzletben, mig Albert iskolába 
jár. Demcsák Albert, aki katonaéveit a 89-ik ez
redben Lengyelországban szolgálta le. a 1925-ös 
év folyamán feleségével és Emil fiával az óhazá
ban járt látogatóba.

DUDITS JÓZSEF.
üzlettulajdonos

■119 Smith Street, Perth Amboy. N. J.
Született: 1SS9 június 28-án. .léke. Szabolcs megye

Csupa derű és kedvesség, aki szeretetteméi- 
lóságával úgy az üzleti életben, mint a társaság
ban mindenkit barátjává nyer meg.

Élete bizony göröngyös volt, amelyet nem 
egyengetett rokon vagy ismerős, mert amit elért 
ebben a:: életben, azt tn’nd két keze munkájának 
és saját rátermettségének köszönheti. 17 éves volt, 
amikor először lépett partra az Egyesült Államok
ban. A Pennsylvania állambeli bányákban kezdi 
meg ez amerikai munkáját és három esztendőn 
keresztül dolgozik, küzködik a majnában. majd 
gyárban dolgozik. Jobban vigyáz a nehezen meg
keresett pénzére, m'nt azelőtt és megvalósul a 
vágya — megnyitja Perth Amboyban az üzletét, 
amelyhez fűzött reményeiben nem csalatkozott. Az 
üzlet fejlődik, neve egyre ismertebbé lesz a 
környékén, ami nem is meglepő, mert minden
kinek megadja a pénzéért az ellenértékét.

Résztvesz a magyar akc’ókban. tagja a Rá

kóczi Egyletnek és a Woodmen of the World 
magyar osztályának. Mint vallásos ember, a Görög 
Katholikus Egyház kebelébe tartozik.

Házasságát az 1910-es esztendőben kötötte 
és életpárjául Hamarics Borbálát választotta, aki 
az Ung megyei Budaházból származott az uj ha
zába. Frigyükből négy gyermek származott, két 
fiú. Lajos és Péter és két leány. Emma és Er
zsiké Erzske leányuk maga is asszony és két 
szép kis gyermek édesanyja.

ÖZV. DUDOR JANOSNÉ,
Szül. Szabó Magdolna

371 Inslee Street, Perth Amboy. N. J.
Szül.: Lice. Gömör megye

A magyar nagyasszonyok 
jutnak a látogató eszébe, ami
kor szemtől-szembe ül vele. 
1897-ben jött Amerikába, im
már 42 esztendeje tapossa Ame
rika földjét. Gyermekei rajon
gó szeretettel csüngnek rajta, 
otthonát hozzáértéssel vezeti, 
szép ingatlanjait okosan kezeli. 
Lelkében megmaradt egyszerű

nek. vallásosnak. Tíz évvel ezelőtt elhunyt férje, 
kivel együtt kezdte meg életét Amerikában.

Nem tudná hirtelen elsorolni Mrs. Dudor azt 
a sok magyar egyletet, ahová tartozik. A Szűz 
Mária Egylet, a Passaici Közérdekű Szövetség, a
Modern Woodmen magyar osztálya, a Woodmen 
of the World Kéknefelejts osztálya, a Royal Neigh- 
bor. a Szent Margit Egylet, stb. mind-mind hűsé
ges tagját tiszteli személyében. Hitbuzgó katho
likus. ki templomát jószlvvel támogatja.

Kora dacára fiatal a lelke, mely minden szép 
magyar tnozga’om után érdeklődik.

Nyolc szép gyermeket nevelt fel. kik mind
annyian a második magyar generáció büszkesé
gei lehetnek, mind szépeit beszél magyarul, név- 
szerint Erzsiké, Mariska. Katalin. János. József. 
István. Helen és Jolánka, akik közül Erzsiké férj
nél van. mig József nős.

FRIDRICH FERENC,
szalontulajdonos

697 Charles Street. Perth Amboy. N. J.
Született: 1SS2 julius 19. Tolcsva, Zemplén megye

Bölcsője olt ringott, ahol 
a világ legjobb bora terem, 
de a szőke Tisza szegélyezte 
Hegyaljáról elköltözött nem sok
kal később, ahogy a rátarti 
14 es huszároknál leszolgálta a 
katona éveit és azóta az Uj 
Világban él.

1906 bán ért az Uj Világba, 
Buffaloban egy év'g élt. majd

Canadábi mint ezüstbányász kereste meg a ke-
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nyerét. Visszatért az Egyesült Államokba, végig
utazta a nyugati államokat, de végül is Perth 
Amboyban állapodott meg. Itt a sors összehozta 
egy megyéjében szép leánnyal. Csirke Máriával, 
aki nagy-tárkányi születésű és 1908-ban meges
küdtek. Üzletét 1922-ben nyitotta meg. mely a 
magyarság kedvelt helyévé lett.

A Fridrich házaspár nagy társadalmi életet 
él. Üzletük bármikor a magyar egyletek rendel
kezésére áll. hogy ott gyttlésezhessenek. Fridrich 
Ferenc tagja a Modern Woodmen. Woodmen of 
the World, Szent György, Rákóczi, Demokrata Klub, 
és Öreg Amerikás egyleteknek, valamint a katho- 
likus egyháznak. Fridrich Ferencné pedig a Modern 
Woodmen alelnöknője, a Szent Margit Betegse- 
gélyző pénztárnoka és tagja a Royal Neighbor, 
a Szűz Mária, a Demokrata és a Rákóczi Egyle
teknek is.

A Fridrich házaspár közkedveltségére jellemző 
hogy a múlt évben megtartott 30 éves házassági 
évfordulójukon több százan jelentek meg.

GAYDOS JÓZSEF, 
városi rendőr

784 Amboy Avenue, Perth Amboy, N. J. 
Szabolcs megye

Megjelenésére is 
rendőr, markáns arcú, 
keménykötésü régi ame
rikás magyar, aki több, 
mint két évtizede, hogy 
a New Jersey állambeli 
Perth Amboy város köz
biztonságának egyik je
lentős tényezője.

Huszonkét eszten
dős volt, amikor 1906- 
bán kijött az Egyesült 
Államokba édesatyjá
hoz. a jelenleg az óha
zában tartózkodó Gaj

dos Györgyhöz. Hamarosan csatlakozik az Egye
sült Államok hadseregéhez. Három évi katonásko
dása alatt megjárta a Philippini szigeteket is. Le
szerelése után a Perth Amboy város rendőri tes
tületéhez lesz kinevezve. Ennek immár 21 éve. 
Ö volt az első magyar kinevezett városi alkalma
zott Perth Amboyban.

Amellett, hogy hü polgára az uj hazának, 
részt vesz a magyar társadalmi akciókban is. 
Tagja és egyidőben elnöke a Modern Woodmen 
Árpád osztályának. Hitvese jelenleg is titkár ugyan
ott a női osztálynál. Maga és családja a r. k. hit
község kebelébe tartozik.

1913 július 19-én esküszik meg a Szabolcs 
megyei Ny'rtét községből ideszármazott Gervay 
Zsuzsánnával, akinek atyja. Gervay István ma is 
Detroitiján tartózkodik. A házaspárnak egyetlen 
gyermeke van. a sportszerető, jó megjelenésű Józsi 
fin: aki a közelmúltban töltötte be 20-ik életévét.

Született: Nyir-Tass.

GERGICS GYÖRGY, előniunkás 
a Modern VVoodman Árpád-osztályának 

pénztárnoka
808 Amboy Avenue. Perth Amboy, N. J. 
Született: 1889. Iváné Vas vármegye

A magyar szorgalom és munkaszeretet iska- 
kolapéldája. aki egy harmincnégy esztendős ame
rikai tartózkodásából harminchárom évet egy és 
ugyanazon munkahelyen dolgozta vég'g.

Tizenhat éves fiatalember volt, amikor búcsút 
mondott szülőföldjének és kijött az Uj Világba. 
Ideérkezése után csakhamar állást kap a Perth 
Amboy városában levő hatalmas Barber Company 
gyártelepén. Ez harminchárom esztendővel ezelőtt 
történt. Immár 22 éve mint foreman dolgozik itt 
felelősségteljes állásban.

Jóindulatú ember, aki számos magyar mozga
lomban vett részt. A Modern Woodman Árpád 
osztályának pénztárnoka. Hitvese is résztkér a 
magyar mozgalmakban. A Royal Neighbor egylet 
Fehér Liliom osztályának megszakítás nélkül 13 
esztendőn át elnöknője. Alapitója volt a Mothers’ 
Clubnak, sőt korábban az Oltáregyletnek is el
nöknője volt.

E boldog megértésben élő házaspár 1911 feb
ruár 22-én esküdött és ekkor lett a Zala megyei 
Kerkakutasból ideszármazott Horváth Szidónia 
Gergics Györgyné. A fr'gybői négy gyermek szár
mazott: az irodalmi tehetséggel megáldott Ilonka, 
aki Juhász József hitvese, a másik Irénke. aki 
Tóth Sándor felesége és egy ksleányka anyja 
A két fin. Béla és György, hasznos tagjai a társa
dalom nak.

ÖZV. GRUMAN IMRÉNÉ. 
a “Budapest-csárda” tulajdonosa
347 Grove Street, Perth Amboy. N. J. 
Született: Nagyszöllös. Veszprém megye

Nagyszöllőson született és innen követte urát 
az 1912-es esztendőben az Uj Világba, aki előre 
utazott, hogy megkönnyítse az életet hitvese szá
mára. m're az Amerikába kiérkezik. Január 10 én 
kötött ki a hajó, amely a fiatalasszony hozta. 
Majd két és fél évtizedig. pontosan huszonhá
rom esztendeig tartott a harc az önállóságért és 
nem csak a férj, hanem az asszony is dolgozott, 
pénzt keresett, házat vezetett. Az 1934-es eszten
dőben megnyitották Perth Amboyban a ‘‘Budapest- 
csárdát”, amely azonnal népszerűvé lett a vá
rosban. Nem telt el azonban egy esztendő és 
1936-ban a férj elhal és igy az özvegyre és Ma
riska és Gizella lányára maradt a feladat, hogy az 
üzletet vezessék, amelynek nagyszerűen tesznek 
eleget. Legidősebb lánya Ilonka, Csiszár Béla 
hitvese.

Nem csupán jó üzletasszony, hauem vallásos 
lélek is, aki a Római Katholikus Hitközség kebe
lébe tartozik és tagja úgy a Szent Margit, mint 
a Szent Erzsébet Egyletnek is.

Gruman Imréné 1930-ban, azóta elhunyt férjé

[ 135 ] 
———



vei és Mariska leányával hosszabb látogatást tett 
az óhazában.

GYÖRGY PÉTER, 
a Drydock Hotel tulajdonosa

Broad és Front Street sarok Perth Amboy. N. J. 
Született: 188(1 dec. 29-én. Tarczal. Zemplén megye

A szálloda és étterem szakmának egyik leg
alaposabb ismerője ez a régi amerikás magyar, 
aki 33 éve él New Jerseyben, ahová 25 éves ko
rában utazott ki az óhazából.

György Péter első amerikai stációja Wood- 
br.'dge, N. .1.. volt, ahol megismerkedvén az 
amerikai élettel és az angol nyelvvel is. átköl
tözött Trentoiiba. ahol egyhuzamban IS eszten
dőn keresztül megmaradt. Itt még a háború előtti 
években szalont nyitott Trentonbó! Passaicba. 
majd Harrisonba ment, az 1933-as esztendő azonban 
már Perth Amboyban találta, ahol megvásárolta 
a Dry Dock szállodát. Azóta is Perth Amboyban él.

Jómenetelü. és nagyforgaltnu üzletek tulajdo
nosa volt mindig és igy széleskörű ismeretségre 
tett szert. Magyar egylet' életben mindig tevé
kenykedett. A New Jersey Magyar Egyletek Egye
sülete központi tisztikarának évek óta tagja és 
évek óta buzgó tagja a református egyházaknak.

György Pétert fiatalon súlyos gyász st: ■ 
tóttá, mert első felesége elköltözött az élők so
rából. Másodszor Perth Amboyban nősült és fele
ségének leányneve Jakab Juliánná, aki a Szatmár 
megyei Kocsordról származik.

A közkedvelt szállodatulajdonos gyermekei kö
zül István a budapesti Kivándorlást Védő Iroda 
hivatalnoka, akit az óhazában több ízben meg is 
látogatott. Árpád. Elizabeth. N. J.-ben református 
pap. György a sárospataki református kollégium
ban tanul. Elemér Chesterfield. N .1 -bán gazdál
kodik. György Péternek egy leánya is van. akinek 
Irénke a neve.

DR KLEIN SÁNDOR.
orvos

32S High Street, Perth Amboy. N J. 
Született: 1893 jan. S-án. Nyirbakta. Szabolcs m.

Aki a nyugodt idegzetű, megfontolt beszédű, 
rokonszenves és tnég's komoly egyéniségű dr. Klein 
társaságába került, el sem tudja gondolni, hogy 
ez a higgadt, ntélyenérzésü jellem négy eszten
dőn keresztül a 3S-ik tüzérezred katona orvosa 
gyanánt élte végig a világháború minden borzalmát.

A háború után 3 évig a pesti Szabolcs utcai 
kórháznak volt sebész-orvosa és amikor széles
körű gyakorlattal és tudással 1923-ban Amerikába 
jött. Perth Amboyban telepedett le. Szerénységgel 
párosult szorgalma, lelki’smeretes munkássága rö
vid idő alatt tekintélyt és becsülést szerzett neki 
egész New Jersey államban, úgy hogy egyre nö
vekvő gyakorlatát saját kórházának felállítása ré
vén tudta csak ellátni.

Dr. Klein Sándor a szülőhazában 1915-ben vet

te nőül a Felvitte városban. Erdélyben született 
Török Esztert, akinek Pásztóit, Heves megyében 
esküdött örök hűséget. A boldog házaspár gyö
nyörű gyümölcse Klein Évike. Úgy. Dr. Klein 
mint neje jó tagjai a Református Egyesületnek és 
az Aneient Order of United Workmen-nek.

Az amerikai magyar közéletben országos fel
tűnést keltettek azok az írások, melyeket Dr. Klein 
Sándor több magyar lapban tett közzé és amelyek 
mélységes szabadelvüségükkel a hétköznapon 
messze felülemelkedő magaslatra épültek. Szükebb 
hazáján kívül is tiszteletet szerzett nevének, mely 
egyike a legjobb hangzásunknak Magyar Ameri
kában.

Jelenleg a Perth Amboy General Hospital-ban 
Associate Surgeon és kiterjedt seltészeti prakszisa 
van.

KRUTZLER KÁROLY, 

füszerkereskedő és mészáros, 
a Lutheránus Egyház presbitere

698 Catharine Street, Perth Amboy. N. J. 
Született: 1891 február 2, Szaknyér. Vas megye

Tizenkilenc éves korában 
érkezett az Uj Világba, mint 
képesített kádár. 28 éves ame
rikai itt tartózkodása alatt 
mindig Perth Amboyban la
kott, kivéve az első évet, ami
kor New Brunswickbe ment. 
Időközben újból New Bruns- 
wickben talált 1 éven át meg
élhetést és csak azután költö- 

Amboyba. hogy ott. mint csalá
dos ember életét munkájának, családjának és a 
magyarság vallási és társadalmi akcióinak szen
telhesse.

Közel húsz éve hogy önálló üzletember. Első 
ízben New Brunswickben alapított üzletet. Vallá
sos lutheránus ember lévén, nagy részt kért ki 
magának az egyházi mozgalmakból, alapitótag volt, 
a múltban gondnok, jelenleg pedig presbiter.

Házasságát 1912-ben. New Brunswickon kö
tötte. az odavaló születésű Csöbör Máriával, aki 
a Raritán kerületi Református Ifjúsági kör super- 
intendesc. A házaspár három fia közül Károly 
cserkész-mester, egyetemet végzett vegyész és az 
egyház jegyzője. György dolgozik. Imre iskolába 
jár és kislányuk Mzr’anne pedig 3 éves.

KUCSMA BÉLA.

a General Cable Corp., munkavezetője, 
a Woodmen of the World Liberty Camp 

pénzügyi titkára
340 Maple Street. Perth Amboy, N. J. 

Született: 1886 dec. 6-án. Abaujszántón, A bánj m.

Perth Amboy magyar társadalmi akcióinak 
egy k aktív résztvevője és pártolója. 25 éves ko- 
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rábait Jött, ki az óhazából egyenesen Perth Am- 
boyba, ahol 1911 év óta állandó lakos. Amerikai 
karrierje egy mondatba foglalható össze: meg
érkezésekor alkalmazást nyert a General Gabié 
Corporation üzemében és mind a inai napig ott 
dolgozik, még pedig 18 év óta munkavezetői mi
nőségben.

Társadalmi tevékenysége főleg a Liberty Camp 
05. Woodmen of the World magyar osztályra szo
rítkozik, melynek 1913 év óta tagja és amelyben 
nagy népszerűségére való tekintettel különböző 
tisztségekre választották meg. s év óla pedig ezen 
testületnek pénzügyi titkára.

Ugyancsak élénk részt vett annak idején a 
Hűség Liga megszervezésében is Régebben mint 
műkedvelő volt ismeretes és tagja több amerikai 
társas klubnak.

Majd két évtizede, hogy első hitvesét fiatalon 
elragadta a halál és 1922 évben feleségül vette 
a budapesti származású Matejcsik Annát, aki 193" 
évben két leányukkal majd egy évig tartózkodott 
Magyarországon Iá fogatéban.

Kucsma Béla portáján hármas volt a gyermek 
áldás. A legidősebb, a Béla fiit, ki a General Gabié 
<'orporat'ónnak tisztviselője és a két leány. Betty 
és Mam-zi. kik mint hivatalnokok keresik meg 
kenyerüket.

KUBIK MIKLÓS, 

üzletember
734 Cortland St., Perth Amboy. N. .1. 

Született: 1SS5 nov 27. Máriapócs. Szabolcs m.

Közvetlen modorú, szerény 
megjelenésű ember, akiről meg 
sem látszik, hogy regényes éle
te egy iró tollára méltó.

Huszonkét esztendős volt 
amikor 1907-ben kiérkezett az 
Egyesült Államokba Megfordul 
Ind'ana, Kentitcky. Texas és 
West Virginia- államokban, ahol 
többnyire cement gyárakban 

dolgozott. Ebben a minőségben kapott, munkát Perth 
Amboyban 1919-ben és azóta többnyire New Jersey 
államban tartózkodik, bár öt esztendővel ezelőtt 
újból beutazta az egész Egyesült Államokat, sőt 
Hollywoodban is megfordult. Már mint tekinté
lyes kereskedő, egy jómenetelü üzlet tulajdonosa, 
tette meg a nagy utat. Ezt megelőzőleg, 1929-ben 
pedig feleségével együtt hosszabb látogatást tett 
az óhazában.

Jó magyar érzelmű ember, aki mindenkor lel
kesedéssel vesz részt a magyar társadalmi ak
ciókban.

Bethlehemben nősült és a Vas megyei Alsó- 
jánosfalvából 1913-ban ideszármazott Kranyecz Vil
mát vezette az oltár elé. A házaspár ideális meg
értésben és közmegbecsülésben él.

MITRUSKA JÁNOS, 
temetkezési vállalkozó

6S1 Cortland Street, Perth Amboy. N. J. 
Született: Perth Amboy. N. .1.

Az amerikai magyar má
sodik generáció egyik érdem- 
dus tagja, aki azt a magyar 
szellemet, amelyet elhunyt édes 
atyja, néhai Mitrnska János 
hozott magával az óhazából, 
amikor 1882-ben Sárospatakról 
kijött Amerikába, jelenleg is 
magáénak tartja és tovább 
fejleszti. Megboldogult édes

apja üzletember volt Perth Amboyban. Így teliát 
maga is mint üzletember kívánta megkeresni ke 
nyerét. A temetkezési vállalkozóknak a törvény 
megkívánta tanulmányokat Philadelphiában vé
gezte el. ahol diplomáját is megszerezte. Az utolsó 
két évtizede, hogy megnyitotta üzletét saját házá
ban. amely azóta is elismert és megbízható cég.

Résztvesz az általános magyar mozgalmakban 
és minden nemes célt, amely magyar érdekeket 
szolgál, örömest támogat. Számos magyar egy
letnek tevékeny tagja és ti Magyarok Nngyasz- 
szunya Római Katholikus Egyház kebelébe tartozik

Mitrnska János egész életében szép és köve
tendő példát szolgáltat az amerikai magyar má
sodik geoneráció tagjainak azzal, hogy bár szülő
hazájának derék polgára, de egyben szivén viseli 
azokat az érdekeket is. amelyek atyjának szülő
földjét szolgálják.

TENGERI SÁNDOR, 
az Atlantic Bottling Works tulajdonosa 

436 Grove Street, Perth Amboy. N ,J.
Szül.: 1882 augusztus 30, Ketergény, Ung megye.

1905-ben  érkezett Perth 
Amboyba és azóta ott él. Mint 
kész fa esztergályos érkezeit 
Amerikába, miután leszolgálta 
katona éveit a GG-ik gya
logezrednél.

1916-ban megnyitotta üzletét, 
amely sörfőzéssel és palacko
zással foglalkozott, de a szesz
tilalom életbeléptetésekor át

tért a szódagyártásra és ennél maradt meg mind 
a mai napig.

Tagja a Modern Woodmen of the World Egye
sületnek. valamint az Öreg Amerikátok Családjá
nak is tagja volt a múltban. Jelen volt a Ma
gyarok Nagyasszonya Római Katholikus Hitközség 
alapításánál. amelynek hü tagja.

1906-ban  megnősült és Perth Amboyban oltár 
elé vezette Fedor Júliát., aki a Zemplén megyei 
Kisdob községből származott az Újvilágba. A há
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zaspár egyetlen fia Sándor, aki szalóntulajdonos. 
Hat leányuk közül. Juliska, Prekop Antalné. Mar
git, Marosy Károlyné, Erzsiké, Pintér Istvánná. 
Ilonka, Mariska és Anna a szülei házban vannak.

TÓBIÁS FERENC, üzlettulajdonos, 
a Független Ref. Egyház főgondnoka 

430 Smith Street. Perth Amboy, N. .1.
Szül.: 1889 augusztus 15, Tarnóez, (Ing megye.

1907-ben  érkezett ki Amerikába és New Jer
seyben telepedett meg. de alig múlt, el egy esz
tendő, a 21 éves fiatalember elutazott Canadába. 
ahol 3 kemény esztendőn át váskált a föld méhé 
ben fekete gyémántért. Mikor megelégelte a szén
bányászatot. visszatért New Jerseybe és azóta is 
Perth Amboyban tartózkodik. 1919-ben üzletet 
nyitott, és megmaradt ugyannál az üzletágnál, síit 
üzlethelyiségnél is mind a mai napig. I'zlete 
találkozó helye a jóindulatú magyaroknak.

Mint hithll református ember Tóbiás Perem 
tagja a Református Szövetségnek és a Független 
Református Egyháznak is elismerten buzgó és ér
tékes tagja. 1938-han főgondnoknuk választotta 
meg.

Ideális családi életet ól hitvesével, születeti 
Nagy Juliannával, aki a Zemplén megyei Nagy 
(’igándról Jött ki Amerikába, hogy J9Ifi-bnn férj 
hezmenjen. A házaspár négy gyermeke: Jolán, 
tiki a Rider’s Collegében tanítónőnek készül. 
Rózsika szépségápolást tanul, mig Ilonka és Bő 
zsike alsóbb iskolákba járnak.

ZAMBORY SÁNDOR, 
a "Híradó” szerkesztője és kiadója 

a Hetilapok Országos Szövetségének elnöke 
237 Madison Street, Perth Amboy, N. .1.

Az örök-ifjú Zám 
bory Sándor szerkesz
tő korát csak abból 
hét gyanítani, hogy 
Amerikában It á r o m 
magyar hetilapot ala 
pltott és ezek közül ti 
trentoni Függetlenség 
ebben az évben, 19311- 
hen ünnepli fennállt! 
sának 25 éves forduló 
jót. a Perth Amboy- 
bán megjelenő Híradó 
amelynek Zámbory ma 
is s z e r kesztö-tulajd )

nosa. már 17 éves és a trentoni Jersey' Híradó IJ 
éves lap. Akit érdekel, ebből következtetésekei 
vonhat le a legbohémebb kedélyű amerikai tn, 
gyár újságíró korára, búr akik személyesen isin 
rik Zámboryl. azok tudják, hogy milyen fiatal m 
is és akik nem ismerik, írásainak fiatalos íidesége 
alapján harminc év körülire becsülik. Pedig hát 
közel járhat az .. .

Hosszú újságírói múlt áll Zámbory Sándor mö

gött. főleg ha tudjuk, hogy már kassai gimnazista 
korában a “Felsömagyarország” cimü napilap 
munkatársa volt és ott kedvelte meg úgy a betűt, 
hogy nem tudott többé attól megválni.

Eredményekben gazdag újságírói működést fej
tett ki Amerikában Zámbory Sándor. A trentoni 
magyarság kultur életét a 70 ezer dolláros Magyar 
Ház megteremtésével gazdagította, de ennél is na
gyobb érdeme az. hogy mikor Trentonban a híres 
magyarfaló Dr. Lucáéit! Epamínondas. a hírhedt 
Lucaciu László fia volt a görög katholikus pap, 
akkor kiűzte New Jersey fővárosából és a szép 
templommal rendelkező hitközséget a magyar nem
zeti gondolatnak mentette meg.

Munkára kész, vállalkozó szelleme soha nem 
hagyta nyugodni és elgondolásainak javarészét szép 
sikerrel valósította meg. Mindig bátran bocsátko
zott a magyar érdekekért küzdelembe. Sebeket 
osztott és ha néha közben maga is kapott sebeket, 
soha nem csüggedő bizakodással ment újra és újra 
harcba n magyar érdekekért azzal a hitében élő 
gondolattal, hogy a magyarnál külömb fuj nincs a 
föld kerekén és a nemzetnek olyan történelmi 
hivtitottsága van, hogy nem múlhat el soha a föld 
színéről.

A mindig jókedvű, alkotásra mindig kész Zám- 
Itory Sándor tehetségeit kartácsai azzal ismerték el, 
hogy az Amerikai Magyar Hetilapok elnöki szé
kébe ültették. Az amerikai társadalom részéről is 
érték kitüntetések, legutóbb azzal, hogy a Federal 
Houslng Aut.horlty a perth amboy-i kirendeltség 
igazgató-titkári teendőinek ellátásával bízta meg.

Szőkébb hazájában. Perth Amboyban nejével 
együtt az amerikai és magyar társadalmi életnek 
egyik nagyon tisztelt és becsült tagja, aki a mull 
év során nejének társaságában meglátogatta szülő
hazáját. részt vett a Világkongresszuson és onnan 
magyar érzéseiben megerősödve tért vissza Ame
rikába. hogy itt rendületlenül szolgálja tovább a 
magyar érdekeket.

WOODBRIDGE
Ft. LÉNYI VINCE, 

a Karmelhegyi Boldogasszony Róni, Kath.
Hitközség plébánosa

Woodbridge. N. .1.
Született: 19Ő0 jnniiiir 2(1, Nézsa, Nógrád megye.

Ft. Lény! Vince gimnáziumi 
tanulmányait 1919-ben Váez vá
rosában végezte és azután a 
budapesti tudomány egyetemre 
ment theologiai tanulmányok- 
ni. de betegeskedése miatt 
orvosai a vidékre rendelték és 
így tíz egri szemináriumbn 
ment két évre, majd három 
évre a váczi egyházmegye 
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fennhatósága alá került és onnan néhai Pro- 
hászka Ottokár püspök hívására szárnyai alá he
lyezkedett. Mivel ez időben a fehérvári szemi
nárium szünetelt, tanulmányait. Esztergomban foly
tatta, ahol néhai Chernoch János hercegprímás 
1923 június 17-én szentelte pappá.

A fiatal áldozárt szive szülőfalujába húzta és 
első miséjét Nézsán mondta 1923 június 24-én. Meg
kezdvén egyházközségi munkáját a fehérvári egy
házmegyében. Adonyban, Polgáréiban. Budafokon, 
Pomázon. Csepelen és Nagytétényben volt segédlel
kész és ez utóbbi helyen nevezték ki hitoktatónak 
és egyben megbízták azzal, hogy a Baross Gábor 
telepen lévő leányegyházat önálló hitközséggé fej
lessze. Ekkor azonban már felvetődött az a kérdés, 
hogy a tehetséges fiatal papot Amerikába küldjék 
és amíg ez megvalósult, addig Szabad hattyú liba he
lyezték három hónapra káplánnak.

Az amerikai meghívás elérkeztével Ft. Lényi 
Vince 1930 december 16-án érkezett a Mauretania 
ha jóval Amerikába és Bridgeportra ment a Szent 
István Egyházközséghez, ahonnan 1932 február ló
én a Connecticut állam Stratford városában lévő 
Holy Name templomhoz helyezték át . Mikor 1934 
júliusában a trentoni egyházmegye kötelékébe 
lépett át. akkor püspöke a New Jersey állam 
Woodbridge városában lévő Karmelhegyi Boldog
asszony Római Katholikus Magyar Egyház plébá
nosának nevezte ki.

Mikor Lényi plébános a hitközség vezetését 
átvette, anyagi és hitéletbeli zavarokat talált ott. 
amelyeket páratlan szorgalommal megfeszített 
munkával hamarosan rendbehozott és az egyházat 
minden tekintetben megerősítette úgy. hogy azt a 
tizenöt éves jubileum 1935 során már szilárdnak és 
tekintélyesnek találta. Ft. Lényi munkája folytán 
a hitközség nemcsak megszilárdult, de az állandó 
fejlődés útjára lépett és szép jövő elé nézhet teljes 
reménnyel.

BICZÓ JÓZSEF.
a New Jersey-i Magyar Egyletek Egyesülete 

fiókjának titkára
a Magyar Demokrata Klub pénztárnoka

287 Smith Street. Woodbridge. N. J. 
Szül.: 1887 február 1-én. Nick. Vas vármegye.

Háza tája olyan 
mint ahogyan a regé
nyekben Írják le azt 
az otthont, ahol bol
dog. istenfélő, megelé
gedett emberek élnek. 
Egymás iránti szeretet 
az idősebbekkel szem
ben tisztelet, a halot
tak iránt kegyelet, ez 
a szellem uralkodik a 
Woodbridge-i B i c z ó 
portán, hol mindun 
tálán felhangzik a m i- 
gyar szó és ahonnan 

nem fogy el a magyar Írás, mert ép tizenkét ma
gyar újság hirdeti a magyar igét

Szülőfalujából, mint fiatal fitt elkerült Sár
várra. ahol Lajos bajor király hatalmas uradalma 
terül el. 19-ik életévében azonban Sárvárnak is 
hátat fordít, mert bátyja, aki New Brunswickban 
él. magához hívja az uj hazába. Az első dollárt 
Amerikában Woodbridge-ben kereste meg. a hely
beli téglagyárban. Azután 10 éven át a bádog
gyárban dolgozik. A következő állását az Asphalt 
Barber Companynál kapja, ahol 21 éve keresi meg 
a kenyerét.

Jelenleg a New Jersey-i Magyar Egyletek 
Egyesülete fiókjának titkára, a Magyar Demo
krata Klub pénztárnoka és ugyancsak az American 
Citizen Club titkára. Mint buzgó katholikus a 
Karmelhegyi Római Katholikus Egyház kebelébe 
tartozik és annak két évig trusteeje is volt.

A boldog és megértő házasságra idő előtt 
tett pontot a halál, mikor az elmúlt évben elra
gadta oldaláról szeretett hitvesét, a Vas vármegyei 
Farkasfából ideszármazott néhai Soós Máriát. Az 
ideális frigyből, amelyet 1917-ben kötöttek meg. 
három gyermek született.. Mariska, aki Rendi 
Ervin szeretett hitvese, a kis Heléa és József 
István. (Képünk Biezó Józsefet és elhunyt nejét 
mutatja be).

TOBÁK PÉTER, 
üzlettulajdonos

Avenne. Woodbridge. N. J. 

Nagygejöcz, Ung megye.

A környék legrégibb ante- 
rikás magyarjai közé tartozik, 
mert még 31 esztendővel ez
előtt, az 19O4-es évben jött ki 
Ung megyéből az Újvilágba. 
Az első amerikai évek nehéz 
munkával telnek, eleinte bá
doggyárban keresi meg a meg
élhetését és még ekkor tűzi 
ki maga elé a célt, hogy sa

ját gazdája legyen idővel. Két évtizede, hogy sa
ját üzlete van.

Jó magyar ember, aki résztvesz a magyar 
mozgalmakban. Úgy maga, mint családja a Róm. 
Katii. Egyház kebelébe tartozik. Amerikai útja 
előtt a 66-os gyalogezredben viselte a császár 
kabátját.

Mint négy éves amerikás. 1908-ban vissza
tért szülőföldjére, majd egy év múlva ismét vissza
jön. Neje Simor Erzsébet. A boldog és meg
értő frigyből hét gyermek származott: Gyula. 
János. Zsigmond, Béla, István. Erzsiké és Margit, 
akik mind vallásos és magyaros szellemben nevel
kedtek.
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TOFFLER JENŐ, 
az Ancient Order of United VVorknien 

kerületi ügykezelője
87 Main Street. Woodbridge, N. J.

Szül.: 1894 t’ehr. 28án, Oölnie.bánya. Szepes ni.

Toffler Jenő végigküzdötte a világháborút az 
óhazában és a kassai fi-ik tüzérezrednél szolgált 
mint főhadnagy. Mikor leszerelt, a mellén disz
lett a Signurn Laudis, az aranykereszt, a Károly
csapat kereszt, később összekötő tiszt volt a Vix 
misszió mellett.

Előzőleg kereskedelmi pályára készült. Keres
kedelmi iskolát végzett, akadémiai érettségit szer
zett. később Svájcban, majd Neuchatelban tanult.

Az általános magyar mozgalmakban mindig 
részt vett Toffler Jenit és egyike volt azoknak 
akik megjelentek Senator Borait előtt a revíziós 
küldöttséggel.

Ismert sakkjátékos. A Manhattan Ültess 
Clubnak (New York) és a YMCA-nek tagja.

Két ízben járt az óhazában Toffler Jenő, 
utoljára 1937-ben. Magyarországon két méllósá- 
ságos ur bátyja él Toffler Jenőnek: Toffler Gyula, 
m. kir. posta és távírda főigazgató és Dr. Toffler 
Arthur. ügyvéd, kormány főtanácsos.

IN MEMÓRIÁM

Néhai VARGYAS KÁROLY
3 William Street. Woodbridge, N. J.

Szül. 1879 tle.c. 28 meghalt 1939

Az amerikai magyar közélet érdemes, jóravaló 
embert veszített a "Magyar Amerika írásban és 
Képben" e kötetének szerkesztése közben a wood- 
bridgei Vargyas Károly elmtilásávril. Ott volt 
Vargym minden magyar megmozdulásban Igaz 
magyar érzéssel és áldozatkészséggel. Éveken át 
buzgó tisztviselője és többizben konvenció* delegá
tusa volt a Verhovay Segély Egyletnek. Halála 
napjáig hűséges tisztviselő gyanánt szolgálta a 
W. 0. W. 86-ik osztályát és bő kézzel áldozott 
minden az óhaza javát célzó akció javára.

Vargyas már a szülőhazában is amerikai szel
lemben nevelkedett az egyik Pápa városi tejüz
letben és tudását esti iskolában gyarapította. Ame
rikáin 1907-ben érkezett és először Bonhampton- 
ban majd hét éven át Jersey Cityben volt sza
lonüzlete. 1922-ben Woodbridgere telepedett át. 
amelynek egyik tekintélyes üzletembere lett.

Neje, szül. Ping Anna, aki két gyermekkel 
ajándékozta meg 1935 ben halt el. József fia 1938- 
ban végezte el Washingtonban ;i George Washing
ton egyetemet, ahol orvosi oklevelet nyert. Ilonka 
leánya, aki Tomcsik László neje, tevékeny részt 
vett édesapja üzletének vezetésében és egyben a 
nagyforgalmu üzlet mellett levő telken álló csa
ládi otthon háztartását is ellátta.

Nemcsak Woodbrige városának, hanem az 
egyetemes amerikai magyar érdeknek is veszte
sége Vargyas Károly elmúlása.

CARTERET
BAKOS JÓZSEF 
szalontulajdonos

217 Washington Avenue, Carteret, N. J.
1891 május 14. Nagyrátb. l.’ng megye.

Kel le mes modorú, 
örökké mosolygó, szi
ves magyar ember, 
akihez ha a. vendég 
betér, néhány barátsá
gos szót is kap aján
dékul.

A kies Ung vár
megye Nag.vráth köz
ségében látott először 
napvilágot, ott is töl
tötte el gyermek- és 
legénykorát. m i k o r 
azonban abba a korba 
került, hogy az élet

Szül.:

komolyabbik felét is nézik, elhatározta, hogy 
nyomon követi tertvérbátyját. aki már Carteret- 
ben élt. 1912-ben ér ki az Egyesült Államokba. 
Carterétben telepedik meg. ahol a rézgyárbtut 
munkát szerez magának és hét évig dolgozik 
ott. Utána három esztendeig egy másik mun
kán dolgozik, de a három év elteltével vissza 
kerül a rézgyárba, ahol egyhuzamban tizenegy 
esztendőt dolgozik. Amikor 1934-ben előadódott 
az alkalom, hogy megnyithassa a saját üzletét, 
megvolt az üzletnyitáshoz a legelső kellék — a 
pénz. Az üzlet egyre fejlődik és szop jövő elé te
kinthet.

Nagy szerepe volt a magyar társadalmi m ir
galmakban. Tagja agy a Rákóczi Egyletnek, 
mint a Woodmen of the World magyar osztály t 
nak. valamint, a New Jersey Magyar Egylet ek 
Egyesületének. A Citizen Clubnak korábban t.il 
kórja, majd egy esztendőn keresztül az elnöke 
volt. Családjával együtt a Szent Erzsébet Római 
Katholikus Egyház kebelébe tartozik.

191,8 augusztus 10-éu házasodott. Feleségül a: 
Ung megyei Császlóczból származó Bodnár Ilonát 
vette, aki a magyar szellemben felnevelt szép 
két leányka. Margit és Ilonka, édesanyja.

BERGACS JÁNOS,

a Carteret Laundry tulajdonosa
1—7 Edwin Street. Carteret. N. J.

Szül.: 1890 dec. 5-én. Aranyosrév. Szabolcs m.

Jóindulatú magyar ember, aki polgári jólétet 
és az emberek megbecsülését — aránylag fiatalon 
vívta ki magának.

1914-ben indul el szülőföldjéről Amerikába, 
ahol a huszonnégy esztendős fiatalembert mar 
szülei várják. A család Keasby-ben telepszik meg 
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és itt nyeri első munkájút a 21 éves ifjú is, egy 
agyagégetőben. A munka nehéz. <le a fiatal ma
gyar már az óhazában megacélosodott, ugyanis 
amerikai útja előtt szolgálta le katonaéveit a 65-ös 
cs. és kir. közös gyalogezrednél.

15 esztendős amerikai tartózkodás után, az 
1929-es esztendőben megnyithatta saját tisztitó vál
lalatát, amelyet, mint vizsgázott engineer maga 
vezet és állandóan 7—s magyarnak ád ott kenye
ret. Nagy vállalatának vezetése mellett időt talál 
magának arra, hogy részlvesyen a magyar társa
dalmi életben is. Évek óta tagja a Verhovay 
Segély Egylet helybeli fiókjának, azonkívül az 
IWO. osztályának is. ügy <> mint családja a 
Baptista Egyház kebelébe tartozik.

A népszerű magyar üzletember 1916 július 
1-én nősült és neje, szül. Ivancsik Ida. a Sza
bolcs megyei Kisvárda városból származott. A bol
dog frigyből húrom gyermek született: Kelén. 
János és Béla.

DEBREI JÁNOS,
üzlettulajdonos

69 Pershing Avenue. Carteret, N. J.
Szül.: 189-1 dec. 25-én. Mezőhidány, Szabolcs megye.

1913 szeptember havában 
jött ki az uj hazába. Meg
érkezésekor munkát nyert a 
(.'ártereiben lévő Agrlcultural 
Client ha) <’o. üzemében és itt 
töltötte az első 15 hónapot. 
Három esztendőn keresztül egy 
vasgyárban kereste meg a ke
nyerét. Innen Philadelphiá
ba ment és az itt eltöltött két 

éven kívül állandóan Carte rőtben élt.
A világháború befejezése Idején már ön

állósítja magát és cipő keres kedést nyit, amelyet 
öt évig vezet, utána biztosítási irodát állít fel. 
majd 1925-ben megnyitja mai füszerkereskedését. 
saját, házában.

Debrei János a Kőm. Katit. Szent Erzsébet 
Hitközség tagja és tizennégy éven keresztül zeng- 
zetes hangit kántora.

1923 február 16-án nősült ('ártereiben. Fele
sége a Szabolcs megyei Tiszabezdéd községből 
ideszármazott Soltész Júlia. A boldog frigyből 
két derék fitt származott. János és Elemér, akik 
érthetően a szülők büszkeségei.

Debrei János pár hónappal ezelőtt tért vissza 
az óhazában tett injáról, ahol meglátogatta szü
leit és rokonságút.

SZŰCS SÁNDOR, 
mészáros és füszerkereskedő

7 Wheeler Avenue. Carteret, N. J.
Szül.: 1888 attg. 20-án. Királydarócz. Szatmár in

Mikor először lépett partra az Újvilágban, 
nem volt senkije, aki megmutatta volna neki az 
érvényesülés inját, de a barátságos, szókimondó 
magyar megmutatta, hogy az ember önönmaga is 
megtalálhatja az utat a siker felé.

Tizenhét éves volt mikor elhagyta szülőföld
jét. Egyenesen Carteretbe jött és azóta is ott tar
tózkodik. A fiatalembernek kijutott a szokásos 
magyar sors, a küzdelem a létért. Az első évek
ben nehéz gyári és farmi munkát végzett, majd 
mesterséget tanult és IS esztendőt egyhuzamban a 
gyárban dolgozott. Időközben állandóan az a vágy 
élt benne, hogy önállóvá lesz, tehát centet
cent mellé tett mindaddig, mig 1919-ben meg
nyitja első üzletét. Azóta is a maga ura. Az 
üzlet pedig tekintélyben és vevőkörben egyre 
gyarapodott és ma is nagy közkedveltségnek ör
vend a helybeli lakosság között.

Nagy részt kért mindig a társadalmi akciók
ban A Szent György Egyletnek alelnöke, előző
leg 12 évig titkára Tagja és tisztviselője a Szűz 
Mária Egyletnek, a Woodmen of the World ma
gyar osztályának és a Görög Katholikus Egy
háznak, mig neje a Római Katii. Egyház kebe
lébe tartozik.

Házasságát 1914 október 24-én kötötte, 
ugyanis ekkor vezette az oltár elé Agricttla Má
riát. aki a Tttróc megyei Sztubnyafürdőből szár
mazott ide. A boldog frigyből Sándor. Emil és 
Mariska gyermekeik származtak. Az idősebb fin. 
a tehetséges Sándor, az Alabamai egyetem kiváló 
hallgatója.
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TÓTH JÓZSEF, 
szalontulajdonos

44 Essex Street. Carteret, N. J.

Született: Szombathely. Vas megyében.

A környékbeli magyarság kedvelt üzletembere 
Tóth József, aki első nejének halála után 1938 
szeptember 7-én nőül vette a Veszprém megyei 
Szabó Rózát, akivel megértő és boldog házas
életet él.

Üzlete a magyarság kedvelt találkozási helye.

Ung megyei származású Juhász Erzsébetet. Boldog 
házasságukból származott Ambrus fiók már 
nős, felesége az Ung megyei származású néhai 
Ignátz János leánya Ilonka. Ambrus fiúcskájuk 
pár hónapos.

Pásztor Ferenc tagja a Verhovay Egyletnek, 
az IWO-nak. Családjával együtt a (tör. Kath. 
Egyház hitbuzgó tagjai. Vállalatában, melynek 
társtulajdonosa. 25—30-an dolgoznak. csaknem 
mind magyarok!

VERÉB ISTVÁN.
a Veréb’s Dairy elnöke

F O R D S
PÁSZTOR FERENC.

a “Snow White” mosoda társ-tulajdonosa
354 Kirkland Piacé. Fords. New Jersey. N. J.

Szül.: 18SS március 2-án. Szerémfalva, Ung megye.

Szívben, lélekben magyar, barátságos, vendég
szerető! Harminchárom éve van az uj hazában és 
bejárta ezalatt csaknem egész Amerikát.

1905-ben érkezik ki Connellsville. Pa.-ba. Ké
sőbb dolgozott Coloradoban. Wyomingban, New 
Mexicoban. 1911-ben hazamegy, két év múlva visz- 
szajön és 1930-ig lakik Belleville. 111-bau: onnan 
Fords-ba kerül; uj lakóhelyén is tiszteletet és be
csületet szerzett nevének.

1913 február havában vette nőül a Nagyrát,

SG Hornsby Avenue. Fords. N. .1.
Szül.: 1SSS május 1-én, Sárosaink. Zemplén megye.

Rákóczi várának árnyékában született és mint 
17 éves ifjú érkezett ki Perth Amboyba. 24 éves 
korában — amikor már 4 éves nős ember volt — 
egy tejüzem vezetésével próbálkozott meg és kevés 
idő kivételével — amikor gazolin állomása volt — 
azt is folytatja állandóan.

Tagja a Shelby Democratic Clubnak, a Fords 
t'ommercial Clubnak és több magyar egyesülés
nek: a Rákóczi, a Magyarok Nagyasszonya és a 
Szűz Mária Egyleteknek. A Szent Miklós Gör. 
Kath. Hitközség buzgó tagja.

Felesége. Karajsz Erzsébet, aki ugyancsak sá
rospataki és anyja a Veréb házaspár ti gyermeké
nek. akik közül István és János apjukkal dolgoz
nak. Mariska férjnél van Woodbridge-ben Tábori 
Istvánnál és egy kis gyermek anyja. Annuska dol
gozik, Rózsiké odahaza van és Irénke az óvodába 
jár még.

RIESZ MIHÁLY,
General C’ontractor és építész, 

a Fords National Bank igazgatója
868 Amboy Avenue, Fords. N. .1.

Szül.: 1886 május 22. Torzsa. Bács-Bodrog megye.

Riesz Mihály 1903-ban jött Amerikába. 190 t- 
bán hazautazott és szolgálattételre jelentkezeti a 
4-ik honvédhuszár ezrednél: 1911-ben aztán vissza
tért Amerikába. <í építette a közelmúltban a 
Butler. N. J.-i High Schoolt. a Perth Amboy-i 
Szent Mihály Görög Katholikus templomot, úgy
szintén számos középület, iskola, templom és bank 
is Riesz Mihály müve, alti igazgatója a Fords Na
tional Banknak és a helybeli Buildiug and Loan 
Associationnak is.

Felesége az ugyancsak Bács-Bodrog megyei 
Torzsa községből származó Reitenbach Erzsébet, 
akivel 1904-ben esküdött meg első amerikai útja 
alkalmával. A házaspár egyetlen gyermeke Sophia. 
aki az építkezési vállalat Superintendenséuek. Einer 
Jensennek a hitvese.
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DEMETER SÁNDOR, 
füszerüzlet és mészárszék tulajdonos 

Dahi Avenue, Keasby, N. .1. 
Szül.: ISSfi márc. IS. Nyír Jármi, Szalmái* m.

Mint IS éves fiatalember, 
tettvággyal és munkakedvvel 
megáldva. 1904-ben lépett part
ra az Egyesült Államokban. 
Előszói* is az akkor még ki
csiny Woodbridge. N. J.-i ma
gyar kolóniának lett a tagja. 
6 hónap múlva Roseton. N.Y - 
ba költözött, majd Keasby-re 
került- Itt ismerkedett meg 

a Mezőzombor, Zemplén megyei származású Da
lina Erzsébettel, akit 1918 január 19-én. vezetett 
oltár elé és Keasbyben telepedett meg.

1922-ben nyitotta meg első üzletét, amely 
mészárszékkel volt egybekötve. 11 évvel ezelőtt 
nagyobb helyiségbe költözött.

A Demeter-házaspár a helybeli Görög Kath 
Egyház tagjai és a Szent János Betegsegélyzö 
Egylethez is tartoznak. Mindketten tagjai a New 
Jersey-i Egyesült Magyar Egyleteknek.

KÉSŐ PÉTER ÉS NEJE 
üzlettulajdonosok

Florida és Grove Streéi. Keasby Heights N. .1. 
Született: Dobóruszka. Ung megye.

Több, mint egy em
beröltő múlt el azóta, 
hogy elhagyták az 
óhazát, de szivükben 
még mindig ott él a 
hazai rög emléke. 

Az élet könyve egy
azon sorsot jelölt ki 
számukra, mint a töb
bi bevándoroltnak: ne
héz munkát, szakadat 
lan küzdelmet, aminek 
ellenértéke a polgári 
jólét és az emberek 
megbecsülése.

Késő Péter dolgozik, a neje vezeti az üzletet, 
egyetlen fiók segítségével, akinek minden igye
kezete az. hogy előmozdítsa azon üzlet felvirá- 
gozását. amelynek elöremenetele annyira a szülei 
szivén fekszik.

A népszerű és köztiszteletben élő házaspár a 
Római Katholikus Hitközség tagja és mindketten 
a Szűz Mária Egylet alapító tagjai közé tartoznak.

A házaspár 1909-ben esküdött meg és Késó 
Péterné, szül. Kocsis Julianna, aki 1934-ben 3 
hónapra hazai látogatásra utazott, négy gyermek 
anyja. Margit leánya Orosz Sándor hitvese és a 
9 éves Irénke anyja .Ilonka Szűcs János hitvese. 
Róza leányuk most kerül eladósorba és egyetlen 
fiuk. Péter, az üzletben szorgalmaskodik.

Szül.: 18S6

ZSERAY MÁTYÁS, 
a Woodmen of the World kerületi 

ügykezelője
S3 Woodbridge Avenue, Sewaren. New Jersey, 

január 31-én. Majláthfal va.

Egészen fiatalon határozta ••] 
magát arra, hogy az uj hazá
ban próbál szerencsét. 1995 
február 26-án indul el a nagy 
útra a 19 esztendős fiatal
ember. aki odahaza már elsajá
tított egy mesterséget, a bor- 
bélyságot. Ideérkezve Pennsyl
vania államban egy kőbányá
ban keresi meg a kenyerét,

majd egy vasöntödében. Az első években történt 
utazásai alatt egész a Missouri államban levő St. 
Louis városig is eljut, de 1907-ben visszakerül 
keletre. Woodbridgen telepszik meg és azóta 
egyik legismertebb magyarja lett a környéknek. 
Ennek is tulajdonítható be az. hogy a Woodmen 
of the World magyar osztálya megtisztelte azzal, 
hogy kerületi ügykezelőjének választotta meg.

Házasságát 1907-ben kötötte és az év már
cius 4-én. vezette az oltár elé az Arad megyei 
Magyarpécskáöól; ideszármazott Szénássy Kata
lint. akivel ideális boldogságban él.

SZEBÉNYI JÓZSEF, 

szalon és étteremtulajdonos 
127 Prospect Street. South River, N. .1. 

Szül.: 1S89 márc. 2S-án. Makoshogyka, Zemplén m. 

Alig 17 esztendős korában. 1906-ban a South 
River-i téglagyárban dolgozni kezdett a fiatal 
greenhorn Szebényi József, aki akkor érkezett ki 
a Zemplén megyei kis faluból. Gépész lesz, majd 
később mozdonyvezető. Nem megy városról-városra 
fiatalos meggondolatlansággal, megbecsüli a mun
kát, és mikor 3 évvel ezelőtt üzletét kinyitotta, 
a siker biztosítva volt.

1913 január 11-én nősült Szebényi József. 
Neje a Sárospatak. Zemplén megyei születésű Kap- 
cső Margit, néhai Kapcsó János és az Amerikában 
elhunyt édesanya, néhai Bállá Júlia leánya. Hat 
szép gyermeket, 5 leányt és egy fiút nevelt fel 
Szebényi József és neje. Margit tanítónő, a máso
dik generáció jogos büszkesége; Helén. Erzsiké. 
Ella, Lorraine szüleik házánál vannak: Lajos el
végezvén a gépészeti iskolát, a Long Islandi repülő
gépgyár megbecsült mechanikusa lett.

Szép családi házuk van Szebényiéknek a 127 
Prospect Street alatt, kettő is egymás mellett. Sze
bényi József és családja magyarnak és vallásosnak 
maradtak meg. Tagja a 12 Aradi Vértanú Egylet
nek. a Református Szövetséghez tartozik, mely
nek korábban alelnöke is volt.
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NEW A R K
Newarkot és a körülötte levő váro

sokat a Hudson folyó választja csupán el 
New Yorktól, sőt a hajók nagy része, a 
nagy német és a holland vonalak egyene
sen a New Jersey állam partjain levő ki
kötőkbe mennek be és igy egészen termé
szetes volt, hogy a metropolisból a magyar
ság a folyó túlsó oldalára húzódjék át. 
Eleinte csak lakni mentek oda, később 
azonban már munkát is találtak és ap
ránként elszakadva New Yorktól, önálló 
életet kezdtek élni. Ma pedig ott tartanak, 
hogy bár Newarkról tiz perc alatt New 
Yorkban lehet a földalatti villamossal az 
ember, vannak magyarok, akik húsz év 
óta nem tették meg ezt az utat, hanem 
a Hudson folyó túlsó oldalán maradtak.

EGYHÁZI ÉLET

Ha a hitélet szempontjából szabjuk 
a mértéket, a következő adatokat lehet 
Newark és környéke felől felsorolnunk:

Ennek a környéknek csak egy magyar 
római katholikus temploma van: a newarki 
Mária Menybemenetele hitközség, amely
nek érdemes plébánosa, Dr. Ditelján Ist
ván ez a kiváló zene-költő, akinek művészi 
játékát országszerte ismerik. Több, ön
álló hangversenyt is rendezett.

P otestáns templom van több. Newark- 
on a presbyter an kötelékébe tartozó ma
gyar református hitközség, amelynek lel
késze Nt. Rásky József, az alphai születésű 
fiatal pap, aki bár tanulmányait itt vé
gezte. minden izében magyar.

Eiizabeth városban a szintén presby- 
terian fenhatóság alá tartozó magyar re
formátus egyház lelkésze Nt. György Ár
pád, aki szép erővel tartja össze hitköz
ségét.

MAGYAR SAJTÓ

A magyar sajtó képviselője a Newarki 
H’radó, amely a környékbeli városok sajtó
szükségletét is ellátja és Ács Pál szerkesz
tésében erősen felvirágzott. Alapitója és 
első szerkesztője néhai Dr. Nessi Pál, volt 

magyar országgyűlési képviselő, aki New- 
arkon tragikus halált halt.

EGYLETI ÉLET

Egyleti téren természetesen e váro
sokban nincs semmi hiányosság, de kicmel- 
ked k közülök a newarki Magyar Ház, 
amelynek nagyarányú épülete van. Erős 
szoc:ális munkát fejtettek ki mindig a 
newa ki magyar épületben.

Saját házával rendelkezik Linden vá
rosában a Kerek Asztaltársaság is, amely
nek az érdemes Fedor János az egyik ala
pítója és mai elnöke. Magyar megmoz
dulásokban és magyar jótékonyság téren 
páratlan munkát fejtett ki ez az arány
lag nem nagy egyesület, amely azonban 
teljes sikerrel ápolta és tartotta fent a 
magyar szellemet nemcsak Lindenben, ha
nem hatását érezni lehet Rahway és Eli- 
zabeth városokban is. amelyektől csak egy 
“macskaugrás’’ választja el. Rahwayban 
a Polgári Kör tartja össze nemcsak a 
helyi, de a vidéki magyarságot is.

Politikai téren is nagy szerepet visz 
Lindenben a magyar elem. A városi tanács
ban mindig képviselve van, sőt a város 
békebirájának is magyar- embert válasz
tottak. akinek pártatlan igazságossága 
olyan hrnévre tett szert, hogy a magyar 
biró ítélő terme közkedvelt lett ügyvédi 
körökben.

Erre a vidékre természetesen New York 
közelsége folytán rányomta a maga bé
lyegét. Százával laknak Newarkon, Eliza- 
bethen, Lindenben és Rahwayn magyarok, 
ak'k kenyerüket New York városában ke
resik meg. Különösen a páratlan szak
tudású magyar szűcsök, akiknek munkája 
rendesen állandó és minden más iparág
gal szemben sokkal jobban fizetett, vásá
roltak pompás kertekkel dicsekvő háza
kat és telepedtek le a környéken végle
gesen. Bemennek naponta New Yorkba 
a munkába és estére hazatérnek, hogy a 
parkszerű városok csendjében élvezhessék 
az életet.
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Magyar nemzeti szempontból mind a 
négy város értéket képvisel, mert hiszen 
lakói hűségesen ragaszkodnak magyar 
származásukhoz. Büszkén lehet megálla
pítani róluk azt, hogy magukhoz tudták 
vonni például a sváb elemeket is, akik
nek pedig módjuk lett volna arra, hogy 
a német körökbe járjanak. Mikor azon
ban megérezték azt. hogy igazi helyük 
mégis a magyarok között van, akkor azok
nak sorában maradtak és azoknak tá- 
bo át erősítették a maguk értékeivel.

Számos magas tanultsági! magyar em
ber telepedett le ezekben a városokban. 
Látszólag például több magyar orvos van 
Newarkon, Elizabethen és Lindenben. mint 

ami arányban lenne a magyar lakosság 
számával, de ezek a tanult emberek az 
amerikai körökben találtak utat az érvé
nyesülésre, bár lelkűkben igaz magyarok 
maradtak. Ugyanez mondható a magyar 
mérnökökre is, akiknek egész tömege ta
lálható e négy város gyáraiban. És ezeknek 
a tanult elemeknek számát évente leg
alább ötvennel szaporítják a másod nem
zedékből valók, akikre joggal büszke a kör
nyékbeli magyarság.

Magyar származású intellektuelek, ke
reskedők, — gyárosok, nagyvállalkozók és 
nagykereskedők adnak megérdemelt tekin
télyt a newarki és környékbeli magyar ko
lóniáknak.

BECK GYÖRGY,

gyáros, az Eagle Tool & Machinc Co., Inc. 
titkár-pénztárnoka és a Síire Catch Lure 

Corp. elnöke
972 Springfield Avenue. Newark, N. .1.
Szül.: 1888 decembei 7-én, Budapesten.

Pennsylvania állam főváré 
Sába, Harrisburgba érkezett az. 
1907-ik év folyamán a Buda
pest egyik legnagyobb szerszám 
készítő gyárában kitanult szer- 
számkész.itö. Egy évi itt tar 
tózkodás után Newarkra érke
zett és mintegy 10 év múlva 
résztvett az Eagle szerszám
gyár megalakításában, melynek 

azóta is főpénztárosa. bár közben egyideig az el
nöki széket Is betöltötte.

Pár évvel ezelőtt több szabadalmat szerzett 
egy villanylámpával ellátott lialászó-horog gyár
tására és most, úgyszólván teljes idejét ezen gyár 
fej I esz tűsére fo rd 11 ja.

Beck György felesége a budapesti Tanti Kló 
tild. aki a nyár folyamán Is odahaza volt látogató 
bán. Az egész család is többször volt odahaza. 
Elük György most nyerte el mérnöki képesítését és 
a horog-gyárat vezeti édesapjával. Klotild leányuk 
pedig a felső iskolák elvégzése után koncert, énekes
nőnek készül. Beck György régebben mint jó mű
kedvelő ismert szereplő volt. Tagja volt mindkét 
Dalárdának és a Munkás Otthonnak. Tagja és ala
pítója a W. 0. W. magyar osztályának, az Elks és 
Oddfellows Clubnak és a Gyárosok Szövetkezetének.

A Beck-család otthona Irvingtonban 1431 Clin
ton Avenue alatt van. ahol Beck Györgyné magya
ros vendégszeretettel tölti be a háziasszonyi tisztet.

BÍRÓ I’. ERNŐ, ügyvéd 
volt állami képviselő és biró

1007 Springfield Avenue, Irvlngton, N, J. 
Született: 1893 június 13-án. Budapesten

A budapesti születésű ügyvéd 
életpályája amerikai iramban 
törtet előre. Hét éves volt, 
amikor édesanyjával és mos
toha apjával — a 10 évvel 
ezelőtt elhalt Paeanovszky Pál- 
mer Károly, aki később Newark 
egyik tekintélyes gyárosa lett 
Amerikába jött. Az iskolák el
végzése után. 1915 óta ügy

védi gyakorlatot folytat és azóta a város polgár
ságának bizalma többször kitüntető pozícióba 
emelte. 8 éven keresztül volt rendőrhlró, 1927- 
ben pedig állami képviselőnek választották meg. 
<> volt az első magyarországi születésű egyén az 
államban, aki ezt a t'sztséget elnyerte. Most is 
értékes tagja úgy a városi, mint a megyei re
publikánus pártnak, aki most Is a városi Zonitig 
Commission-uek tagja és alelnöke. Ő volt az első 
ügyvéd, aki kártalanítási pert indított egy re
pülőgép társaság ellen, amikor egy szerencsét
lenségből kifolyólag 14 ember halt meg. Tízez
rekbe került a per. amely végül is a fiatal ügyvéd 
gyözel mével végződött.

Biró P. Ernő a világháború alatt egy évig 
tiszt volt az Egyesült Államok hadseregében, de 
természetesen nem vitték át Európába. Tagia 
az Ügyvédi Kamarának, az American Legion-nak. 
az Elks. a Moose, az Optimist Cluboknak és a 
Delta Theta Phi egyetemi testületnek, amely jog
végzett emberekből áll.

Felesége az East Orange-i illetőségű Etta 
Claire Demmert. aki három gyermekkel ajándé
kozta meg.
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BÉLA VÁRI BURCHARDT JÓZSEF ÁKOS, 
az Amerikai Magyar Népszava irodaveze
tője, a Woodinen of the World 104-ik Ma
gyar Osztályának elnöke, a Singer Sewing 
Machine Company, Newark és környéke 

Ass’t. Dep’t. managere
17 William Street. Maplewood, N. J. 
Szül.: 1877 április 7-én, Budapesten.

A kutyabörből készült egyetemi oklevelet és a 
miniszteri tb. fogalmazói címet a magyar nemes: 
család Amerikába szakadt sarja felcserélte a munka 
nemességét jellemző rnunkászubbonnyal és Ameriká
ba érkezése után egy évre belépett a világhírű 
Singer varrógép-gyár kötelékébe. 35 évvel ezelőtt 
került a gyár alkalmazásába, hol hamar felismerték 
képességeit és ma már egy nagy osztály assistant 
managere-i állásba helyezte őt a gyár vezetőségéne-; 
bizalma.

Burchardt József Ákos neve azóta összeforrott 
Newark magyarságának történetével, amelynek 
nemcsak mint egyik krónikása — mert hiszen 33 
év óta képviseli az Amerikai Magyar Népszavát 
de mint a magyarság ügyeinek egyik intézője is 
részt kért magának a magyarság életéből. Alapí
tója volt a Dalárdának, a Munkás Otthon-nak. töbti 
egyletnek és a magyarság nem is maradt hálátlan 
elismeréseivel. 20 év óta tisztelik meg minden év
ben a Woodmen of the World Washington Camp 
magyar osztályának elnöki tisztségével, több egye
sület tiszteletbeli tagjává választotta és két alka
lommal is rendeztek tiszteletére nagyarányú bán 
kettet. melyen állami és városi diguitáriusok mél
tatták érdemeit.

Burchardt József Ákos a magyar egyesületeken 
kívül tevékeny tagja az Elks és Forester Cluboknak 
és a Bridgeporti Szövetségnek, alig van magyar 
Newark környékén, aki öt nem ismerné és akit 
ő nem ismerne.

1905-ben nősült. Neje a homonnai származásit 
keresztesi Keresztessy Juliska, a homonnai volt 
főbíró leánya, akivel együtt buzgó tagja a newarki 
Nagyboldogasszony' Rom. Katii, hitközségnek. A 
boldog frigyből Marion leányuk származott aki fő
iskolát végzett, az American Insurance Company hi
vatalnoka Newarkon és virága a Maplewoodon lévő 
családi otthonnak.

Rokonszenves egyéniség Burchardt József Ákos, 
akinek híre messze túlterjedt a város határain és 
úgy a magyar mint az amerikai társas életben is
mert tényező.

DOBROSKY (DOBROWSZKY) LAJOS 

a Harrison Autó Body & Painting Co.
társtulajdonosa

14-16 East 20th Street, Irvington. N. J. 
Született: 1893 február 5-én, Newark, N. J.

Öt éves volt, amikor szülei visszavitték Ung- 
várra, ahol kitanulta az automobil festést és ami

kor 20 éves korában visszajött Newarkra. ezt 
folytatta tovább is. Nemsokára öccsével együtt 
üzletet kezdett és a két testvér azóta is együtt 
van a nagy üzemben, mely 8—10 embert foglal
koztat állandóan.

Egyik alapítója és tisztviselője volt a Mun
kás Otthon nak, melynek m i is közbecsült tagja. 
Ugyancsak tagja volt a Dalárdának és más ma
gyar testületeknek is. 1922-ben nősült. Felesége a 
Perth Amboy-i Wolf János Ung megyei szárma
zású honfitársunk Mariska, nevű leánya, aki Béla 
és Lajos nevű fia’val ajándékozta meg.

A Dobrosky család otthona 120 Hillside Tér- 
race alatti saját házukban van.

FELDHEIM JÓZSEF,

a Consolidated and Kent Stores elnöke és 

főpénztárnoka

Chestnut Street, Hillside, N. J.

Szül.: 18S9 január 25-én. Szatmár városában.

Mikor pár év előtt Feldheim József azt mond
ta. hogy a világ közepe New Jersey állam Hillside 
nevű városkájában van és onnan egyelőre csak az 
országot, de később mindent meghódít, nem akar
tak hinni szavának. De ma, mikor Feldheim Jó
zsef vezetése alatt ötven üzlet viseli New Jersey 
államban a Consolidated and Kent Stores nevet, 
és az üzem állandó emelkedésben van, akkor min
denki meg van győződve róla, hogy Feldheim csak
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ugyan megvalósítja a célt, amelyet maga elé tű
zött.

A páratlan életkedvéi és energiájú ember 1907- 
ben jött Amerikába és az l!»10-ik esztendő során 
már saját üzletében volt, de éles szeme meglátta, 
hogy igazán nagyot csak a lánc-rendszerszerű üz
letek segítségével lehet Amerikában ma már te
remteni és ez vitte arra, hogy a Consolidated and 
Kent Stores céget megalapítsa és nagyra fej
lessze.

Sikereinek külső jele az. hogy a New Jersey 
Cleaners Association elnökévé választotta és a 
szakmabeli sajtó több ízben rendkívül elismerő 
hangon emlékezett meg Feldheim József műkö
dése felöl, amely a maga ipari ágában úttörő. A 
gondolat, hogy ezt az ipari ágat is sorozatos láne- 
üzletekre kell építeni. Feldheim József elméjé
ben született és azt habozás nélkül, teljes siker
rel valósította meg.

Feldheim József a hires Szalmáinak tipikus 
fin. Tele van életerővel, jó kedvvel, munkakész
séggel és emberbaráti szívvel. A balsors és az 
emberi nyomorúság előtt nem tud elmenni, hogy 
önkénytelen mozdulattal zsebébe ne nyaljon és ne 
segítsen a mások szenvedésén. Köztudomású ez 
felőle annyira, hogy nincs olyan magyar közügy, 
amellyel fel ne keresnék és segítségét, támogatá
sát. gyakori esetben anyagi hozzájárulását ne kér
nék. amit mindig meg is kapnak, mert Feldheim 
József egyetlen érdemes magyar ügytől se tagadja 
meg jóságát.

Családi élete csupa derű. A Szabolcs megye 
Nyir Balkány községből származó Gelbert Annát 
vette nőül, aki derék Milton fiával és Margit 
leányával ajándékozta meg. Fia és veje szintén a 
Consolidated and Kent Stores kötelékében fejt ki 
hasznos munkásságot. A család egyébként 192S- 
bán hosszabb látogatást tett a szülőhazában.

Az életben nagyon sok ember álmodik nagy 
álmokat, amelyek a leggyakoribb esetben lég
váraknak bizonyulnak. Feldheim József azonban 
férfias erővel tudta megvalósítani elgondolásait 
mert tervei mögött nemcsak alapos számítás, az 
esélyek megfontolt latbavetése volt, hanem a fér
fias. erős akarat is. amely nehézséget nem is
mert. hanem nyílegyenesen ment a cél felé.

El kellett ezt ismerje nemcsak a szakma, 
amelynek keretében utat tört és uj irányokat 
jelölt ki. hanem úgy a magyar, mint az ame
rikai társadalom, amely őszinte megbecsülést ta
núsít Feldheim Józseffel szemben. Az egykori 
magyar bevándorló ma már szerves tagja az ame
rikai társadalomnak és annál kedvesebb a ma
gyar lélekre az, mikor tudja, hogy ennek dacára 
minden izében és idegszálában igaz magyar ma
radt. Fajához ragaszkodó, annak örömeiben és bá
nataiban osztozó, akire a magyarság mindig tá
tit aszkodhatik.

HAJDÚ BÉLA.
az S. Hajdú & Sons Packing Co. elnöke, 

a Newarki E. M. Ref. Egyház gondnoka
116 Magaziné Street. Newark. N. J. 
Született: Tiszanjlak. Vgocsa ni.

A newarki magyar husfeldogozó telepet néhai 
Hajdú Sándor 1916-ban alapította legidősebb fiával. 
Hajdú Bélával, aki 1893-ban Tiszaujlakon született. 
Az öreg urnák Magyarországon szerzett szaktudása 
és Hajdú Bélának amerikai üzleti szelleme a teleltet 
olyan arányokra növelte, hogy ma állandóan hat
van munkást foglalkoztat és a cégnek huszon
három teher automobilja hordja ki az árukat 
New Jersey állam egész területére.

A vállalat élén — Hajdú Sándor jobblétre 
szenderfiltével — az érdemes Hajdú Béla áll, mint 
elnök, de a vezetésben osztoznak vele testvérei és 
üzlettársai: Hajdú Ferenc. Hajdú Sándor. Hajdú 
Lajos, meg Hajdú József. Fötörekvésük az. hogy 
állandóan a legjobb minőségű áruval lássák el a 
piacot és sikerüknek ez az igazi titka.

Nagy elfoglaltsága dacára Hajdú Béla elnök, 
tevékeny részt vesz az amerikai magyar életben 
is. Gondnoka az Első Newarki Magyar Református 
Egyháznak és pártfogója minden értékes magyar 
akciónak.

Hajdú Béla 1922-ben nőül vette a beregszászi 
Gulyás Juliskát és a boldog házasságból három 
gyermek: Edward. Béla és Ágnes származtak.

HOLZL BOLDIZSÁR, gyáros 
az Eagle Tool & Machine Co.. Inc. elnöke

37 Frecmau Street. Newark. N. .1.
Szül.: 1890 december 31-én, Budafokon.

Weiss Manfred világhírű csepeli gyárában ta
nulta mesterségét és 1909-ben már Berlinben dolgo
zott és 1913-ban érkezett Elizabethre. A követ,keni 
évben Detroitija került, de pár hónap múlva vissza
ment és Newarkon telepedett le. A szakképzett 
géplakatos 1918 hun saját üzemet kezdett és a mos
tani hatalmas vállalat, ahol -Í0—5ll ember dolgozik, 
páratlan szaktudásának eredménye.

Üzlete magával hozza, hogy az ország külön
böző ipari gócpontjaiban gyakran megforduljon és 
ilyenkor repülőgépen teszi meg az utat. Tagja a 
Kereskedelmi Kamarának az Elks Clubnak, ti 
W. O. W. magyar osztályának és egyéb egyleteknek.

Az első honvéd gyalogezred katonája volt Holzl 
Boldizsár, aki Newarkon nősült. Neje az ungvári 
származású Cseh Etel, aki élénk részt vesz a város 
magyarságának jótékonycélu és társadalmi mozgal
maiban. A Holzl házaspár otthona és Hopotka kies 
nyári nyaralója sok magyar társadalmi és családi 
összejövetel kedves színhelye.

Erős akaratú tevékeny ember Holzl Boldizsár, 
akinek szaktudását és tanácsát gyakran veszik 
igénybe. Az ő gyára volt az első, ahol a Bakelité 
néven ismert anyag első minta-öntvényét készítet
ték. Holzl Boldizsár családjával többször járt Ma
gyarországon látogatóban.
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KAUFMAN ANTAL, 
iró, lapszerkesztő és laptulajdonos 

Csenger város díszpolgára 
190 Badger Street Newark, N. J.

Szül.: 1SS2 október li-án, Csenger, Szatmár ni.

Abban u nagy oknyomozó történelmi munkában, 
amely "Magyarország vármegyei és városai" cint 
alatt Budapesten .jelent meg és amelynek befeje
zését a világháború szakította meg. a Szalmái’ vár 
megyéről szóló vaskos kötet a követ kezűket írja ti 
szatmári Kanftmni család felöl:

■— Negyedik Béla király kora óla játszik sze
repel a megye életében a Mózes vallását követ i 
Kaufman-család. amelynek első letelepülési helye 
Nagykároly volt és onnan bocsátotta ki fiait Máté
szalka. Csenger és női ágon Erdőd felé. A megyei 
levéltár adatai szerint Zápolya János király szabad 
kereskedelmi jogot biztosított a Kaufman családnak 
e három városban amit később Ferdinánd király 
is inegerősitetl. Egy másik okirat arról tesz, emlí
tést. hogy az. udvari kancellária Mária Therezía ide
jében elismerte a Katifintinok vámszedósi jogát a 
esengeri és szálkái vásárokon.

A szabadságban’ idején Mészáros Lázár hon
védelmi miniszter Kaufman Áront hadi élelmezési 
biztosnak nevezi ki és napjainkban (18951 Szatmár 
vármegye törvényhal ósági bizottságában a Kaufman 
család négy taggat van képviselve.

Ez az a Kaufman-család. amelyből Kaufman 
Antal származott 1882-ben. A körünkben hajtás 
iskoláit Szatmáron. Debrecenben. Pozsonyban. 
Nagybecskereken, egyetemi tanulmányait pedig 
Berlinben végezte, ahol a Morgen Zeitung nevű 
nagy napilap szerkesztőségének kötelékébe lépett és 
megkezdte hírlapírói pályáját, amelyet többé nem 
hagyott el.

Mindössze IS éves volt Kaufman Antal, amikor 
katonai szolgálatának eleget tett, mint egy év?s 
önkéntes a 12-ik honvéd gyalogezredhez vonult be és 
az év végén a sikeres tiszti vizsga után hadnagyi 
kinevezést kapott.

Az erős tudományos képzettségű ifjú ember. 
19115-ben jött Amerikába, ahol előbb a pennsylvaniai 
Williainsporton, majd Beth leltemben talált megfe
lelő alkalmazást, majd 1909 március havában meg
nősült és feleségül az egész Amerika szerte ismert, 
new yorki, Houston Street! import kereskedőnek, 
A. B. Newman-nak leányát, Newman Fanniét vette. 
A fiatal pár nászúira ment Európába, ahol négy 
hónapig voltak. Visszatérte után Kaufman rövid 
ideig apósának nagykereskedelmi üzletében dolgo 
zott de hajlamai mindig az újságírás felé vonták 
és a kereskedelmi pályát abbahagyva, 1911-ben meg 
alakította a Detroit Jewisb Chronicle című lapot, 
amelynek szerkesztőt székét töltötte be. öt évvel 
később, közbejött betegsége miatt meg kellett váljon 
első lapjától, amelyet 1919-ben eladott és vissza
térve a keletre, megalakította ti Newark Jewish 
Chroniele-t. amelynek ma is tulajdonosa és frí s 
szellemű szerkesztője. fivek során több más lap 
tulajdonosa is lett, de igazi erejét és tollát lég 
tőként newarki kitűnő lapjának szenteli.

Az amerikai életben Kaufman Antal nagy súlyú 
szerepet tölt he. A Cliamber of Commerce es 
Progress Clubon kivül huszonnyolc kühimböző jóté
konyság! és társadalmi egylet tagja, soknak igazga
tósági tagja és a közügyekhen páratlan tevékenysé
get fejt ki. Altnak idején az Egyesüli Államok há
ború utáni Jótékonyságának kifejtésére alakított 
Joliit Distribution Committee magyar előadója volt 
és ebben az időben és minőségében keresztül vitte 
azt, hogy a magyarországi nyomorúság enyhítésére 
több, mint fél millió dollárt áldozzanak. Természe 
lesen kiváló munkát fejtett ki az amerikai zsidó 
akciókban is minden vonalon.

Néhai Kaufman Lajos, volt megyei törvényható
sági tag és a Szatmár megyei Kossuth Párt alelnö
kinek fia öröklött érzéseiből kifolyólag foglalkozott 
mindig a magyar ügyekkel, mert hiszen a szálak 
erősen kötötték mindig a szülőhazához.

Látható, kézzel fogható bizonyságok vannak 
arra, hogy Kaufman Antal milyen érzelmekkel visel
tetik szülőföldje iránt. Az. 193U-ik esztendődő során 
Cstngerben. ahol született, tanulmányi ösztöndíj 
alapítványt létesített, amelynek kamataiból évente 
tizenkét, kitűnő tanuló 100 100 pengő ösztöndijat 
kap. Az alapítvány "Anion Kaufman és neje. 
Fannie Newman iskolai alapítvány” néven ismére 
les és kezdete óta sok tehetséges de szegény sorsa 
ifjúnak tette lehetővé azt. hogy az életben maga
sabbra juthasson.

Csenger városa Kaufman Antal jóságát azzal 
hálálta meg. hogy díszpolgárává választotta, és egy
ben örökös disztagja a esengeri izraelita Hitközség
nek is. De tisztagja Kaufman Antal az egész Ma
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gyarországot átölelő OMKE, azaz Országos Magyar 
Kereskedelmi Egyesületnek is, amely ezt a kitün
tetést kívüle csak néhai gróf Apponyi Albertnek és 
a new yorki Horvátit Ödönnek adta meg.

Magyarországi barátai sorába tartozott a kiváló 
Sándor Pál, a magyar képviselőház egyik dísze, 
akinek bizalmas híve volt és mikor Sándor Pál 
Amerikában járt, a tiszteletére rendezett fogadtatás 
és bankett elnöke lett. De elnöke volt Katifman 
Antal annak a. bizottságnak is, amely néhai 
Bnlthazár Dezső debreceni püspököt fogadta Ame
rikában és segítette hozzá, hogy tekintélyes össze 
get szerezhessen a debreceni református főiskolá
nak.

Hitének szolgálatában szerzett érdemei elisme
réséül a budapesti izraelita Hitközség díszes ima- 
ruhával ajándékozta meg Katiimat! Antalt, amit 
csak Dr. Vázsonyi Vilmos volt igazságügy minisz
terrel és Sándor Pállal tettek meg.

Irodalmi munkásságának túlnyomó része ter
mészetszerűleg angol nyelvű, de reánk nézve igen 
becses az a tanulmánya, amelyben az amerikai 
magyar zsidóság történetét irta meg az Amerikai 
Magyar Népszava jubileumi száma löszére.

A Kaufman-név, Kaufman Antal amerikai le
telepedésével meg lett örökítve az uj haza éleié
ben is. Fiai: Theodore és Berbert már most is jó
nevű Írók. Julián és Leonard pedig még a jövő re
ménységei.

KRAUTER FERENC ÉS NEJE, 

az Emma Flórái Shop tu’ajdonosai

53 So. Orange Ave., Newark, N. .1. 

Született: 1876 okt. 29-én, TemesvárulI.

A Kiauter házaspár 
története mintaképül 
állítható oda a hazul
ról képesítéssel kike
rült embereknek, akik 
az amerikai élet őrlé
sében is megálltuk he
lyüket.

Krauter Ferenc az 
i p a r iskola elvégzése 
után elvégezte a keres
kedelmi iskolát és a 
katona évek leszolgá- 
lása végén a Magyar 
Agrár és Járadékbank

temesvári fiókjához került. Innen vonult be a 
háborúba és mint őrmester szerelt le. Majd ön
álló irodája is volt. Temesvárott. Valódi ezer
mester Krauter Ferenc, aki mialatt az Agrárbank
nál a főkönyvelői tisztséget töltötte be, hivatali 
órái után az ipariskolába járt és mesterséget 
tanult. Az ipar iránti szeretetet valószínűleg 

Amerikában szerezte, mert 1903-től 1908-ig new 
yorki lakos volt.

Amilyen sokoldalú Kiauter éppen olyan híres 
a maga szakmájában felesége a temesvári Berger 
Emma, akivel 1920 augusztus 1-én kelt, egybe. 
Krauter Ferencné országos hírű virágdiszitö volt 
odahaza és "Emma Virágüzlete" néven Temesvárott 
volt üzlete. New York legelőkelőbb helyein dolgozott 
majd Newarkon nyitott üzletet 1925-ben. ízléses és 
nagy szaktudásra valló, pompás virágdiszitései 
miatt az amerikai előkelő társaság tagjai is 
vevői közé tartoznak.

Mindketten kedvelt tagjai a newarki magyar 
ársadalomnak. részt vesznek az egyleti életben 

ahol bírják tagtársaik becsüléséi és szeretetet.

MENNER VILMOS, 

a Menner Packing Corp., elnöke 
25 Wall Street, Newark. N. J. 

Szül.: 1809 április 16-án, Komáromban.

Kora ifjúságában Budapest
re került a magyar nemesi 
családból származó Menner 
Vilmos, aki egyedüli tagja a 
családnak, akiből nem hivatal
nok. hanem mesterember lett. 
A hentes mesterséget tanulta 
ki Budapesten és amikor a 
meglett ember, akinek Buda
pesten is több üzlete volt Ame

rikába érkezeti, Newarkban telepedett le. Hat 
évvel későbben már saját, üzlete volt és mint kol
bász-király az egész környéken ismerték. Ugyan
abban az utcában kezdte meg üzletét, ahol ma 
konzervgyára van. több mint 30 évvel ezelőtt, 
ahol átlag 15 ember, de szezonban többen is dol
goznak. Konzervgyárában gulyást, pörköltet, stb. 
készítenek, s New York legnagyobb cégei tartóz- 
mik vevői közé.

Menner Vilmos tagja a W.O.W. magyar osztá
lyának és éveken kérésziül, különösen háború 
előtt élénk részi vett az általános magyar mozgal
makban.

Katonai családból származik Menner Vilmos, 
akinek édesapja Menner Alajos 4S-as honvéd szá
zados és Klapka generálisnak adjutánsa volt. Édes 
apja alapította meg a Magyar-Francia Biztosító 
Társaságot, Klapka, Perczel Mórié és Türr István 
tábornokokkal együtt. Menner Vilmos a Molinary 
38-asoknál töltötte le katonai éveit. Budapesten 
limi-hen nősült, a Dunaszerdahely-i, Pozsony me
gyei Algeier Erzsébetet vette nőül. A boldog frigy
ből származó gyermekeik közül Lajos és Béla ap
jukkal dolgoznak, István és Vilmos a Bell Telefon 
Társaság hivatalnokai. Erzsiké férjezett Mrs. Mii
nél-. Hermina pedig hivatalnokuö.

A boldog Család otthona. Irvingtonban 220- 
40-Ík utcában van. Menner Vilmos 1920-ban, fele
sége pedig 1987-ben is volt odahaza.
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OSTERHUBER GÉZA, 

a Vasmegyeiek Egyesületének elnöke, az 
Irvington Asztaltársaság elnöke

ISII Spriugfield Avenue, Mapelwood, N. J. 
Szül.: 1874 április 16-áii, Körmend. Vas megye

Tanulmányait Magyarorszá
gon végezte. Gyermek korában 
a festőművészeihez volt hal
latna ős számos képet festeti 
melyekből ma szép gyűjtemé
nye van. Később kitanulta a 
müasztalosságot. de mert sze
rette a színészetet, sokat mii- 
kedvelösködött. Sokszor kérték 
lel hivatásos színtársulatok 

vendégszereplésre, melyeken nagy sikerei voltak 
Katonai kötelezettségének a 83-ik gyalogezrednél 
tett eleget Szombathelyen, majd 1897-ben asztalos
műhelyt nyitott Körmenden.

1899 január 18-án miül vette néhai Hot’fsadter 
Justin állomásfőnök 17 éves Stefánia leányát, aki
vel 19110 május Iáén Newtirkra érkezett .hol 28 
évig lakott. Három havi itt léte titán belépett 
az ISlsii Magyar Bs. Egyletbe, hol mindjárt Jegy
zővé választották meg. Ugyanazon év július ha
vában tagja lett a newarki Műkedvelő és Társalgó 
Egyletnek, októberben pedig megalakította a Pe
tőfi Munkás Dalárdát, mely testűiéi elnökévé 
választotta meg. 1908 elején a Műkedvelő Egyesü
let teljesen széthullott, ekkor vette kezébe nz cg'- 
let újjáépítését. \ Műkedvelő Kör 1910-ben ki 
adott Jubileumi száma ezeket Írja Osterhuberról

Ebben a válságos helyzetben :i gondviselés e:;v 
eröskezü egyenes jellemű embert adott Osterhuber 
Géza személyében, ki rövid három hónapi elnök
leté aluli megiisztitotla nz egyletet, annak régi |> 
nevét visszaszerezte, a tagok létszáma szaporodót:. 
Az 1909 február havi gyűlés egyhangú lelkesedés
sel örökös disztagjává választotta meg.-. 1912 m.i 
jus l én ugyanezen egylet egy pecsétgyűrűvel aján
dékozta meg, melyben a magyar korona remek
mása van bevésve.

Több mint száz színdarabot rendezeti rt 
newarki egyleteknek. Dalárdáknak, katholikusok- 
nak, reformátusoknak, liberális egyleteknek, elv 
és valláskülönbség nélkül. Alakiló tagja volt a 
Newarki Római Katii. Hitközségnek, mely a kul
túra fejlesztése körüli munkájáért babérkoszorú
val tüntette ki. Ö rendezte Newark város 250 
éves jubileumi ünnepélyét Több Verhovay kon
vención vett részt mind kiküldőt! és az 1917 ok 
tóberi Pittsburgh-! konvención ő lett a fellebezési 
bizottság elnöke és ő békitette ki az akkori Vet 
hovay költözködés) ügy perlekedő feleit ami állal 
ezreket mentett meg az. egyletnek. Alapitó tagja 
volt a Newarki Munkás Otthonnak, elnöke az 
Irvington Asztaltársaságnak, melynek tagjai egy 
remek kivitelű platina brilliáns kövekkel ékesített 
nyakkendőtűvel ajándékozták meg. Ugyancsak el
nöke az ottani Vasmegyeiek Egyesületének.

1926-ban a közeli Maplewoodra, N. ,1. költö

zött, hol ma is jóhirnévnek örvendő asztalos üz
lete a 1811 Spriugfield Avenue alatt, családi ott
hona pedig 50 Broadview Avenue alatt van.

Házasságából négy gyermeke született. József 
fia könyvelő, Ede automobil műhely tulajdonos, 
Károly édes apjával van a müasztalos üzletben. 
Nagy műveltségű leányuk. Piroska, 17 éves ko
rában tüdőgyulladásban meghalt.

Röviden ennyit Írhatunk Osterhuberröl. ki 
igazán eldicsekedhetik azzal, hogy nem sok ember 
van Amerikában, ki annyit fáradozott és tett vol
na a magyarok érdekében mint ő.

SEILER ERNŐ 
szalontulajdonos

505 Lyons Avenue. Irvington. N. .1. 
Szül.: 1884 szeptember 12-én. Bakonyszombathely. 

Veszprém megye

Egyike ti legrégibb tmigy ír 
Üzletembereknek, akinek mát 
1906-bitti szalonja volt New 
Yorkban, ahol 5 évig tartózko
dott 19113-lmn érkezett Ameri 
kába és 1908 óta állandóan 
Newurkon tartózkodik. Miniig 
Üzletben volt. Tagja a Munkás 
Otthonnak és a Dalárdának és 
állandó támogatója a magyar

mozgalmaknak. Seiler Eruőné ott van mindenütt, 
ahol magyar ügyről van szó. Jelenleg is a 
Szent Erzsébet Női Beteg segélyző Ügylet elnök 
nője. A házaspárnak egyetlen gyermeke Gyula, 
villnnyl'elszerelési vállalkozó, akinek a Norfolk 
Streeten van saját üzlete. Lakásuk ti 38 Devine 
Sl. alatt Nowarkon levő saját házukban van.

Se ler Ernő amerikai tempóban vezeti szépen 
berendezett éttermét és üzletét és szabad idejében 
legtöbbször u tengerre megy, hogy kedvenc sport 
.iának, n halászatnak hódoljon. A newarki nrí- 
gynr társadalom megbecsült tagja Seiler Ernő és 
családja, aminek nemrégiben azzal is kifejezési 
adlak, hogy Mrs. Suliért ti Szt. Erzsébet Nőügyié' 
díszelnükm'mek választotta meg

SOÓS JÓZSEF, 
a Verhovay Segély Egylet központi 

igazgatója 
432 South 7th Street. Newark. N. .1.

Szül.: 189(1 április 29. Ftirkasfn. Vas megye.

A nagy Verhovay Segély 
Egylet történetében csak egy
szer fordul elő olyan eset, 
hogy az egyik kerület nj de
legátust küldött a konvencióra 
és azt nyomban az igazgatóság 
tagjává választották. Ez az egy 
eset 1935-ben történt. mikor 
Soós József Pittsburghba ment 
a konvencióra Newark ról és 
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mint a Verhovay központi igazgatója tért haza. 
Ez mutatja, hogy Soós József rendkívüli kvalitású 
ember kell legyen.

Mikor otthon a géplakatos iparág titkait elsa
játította, 1912-ben Amerikába jött, először New- 
arkon talált alkalmazást, majd 1914-ben Bethle- 
henthe ment ál. ahonnan végleges tartózkodásra 
ismét visszatért Newarkra. Ekkor már nős em
ber volt Soós József, a Szatmár megye Mátészalka 
városába való Dobos Lídiát vette nőül, akivel 
kötött boldog házasságából származott Erzsiké, aki 
most végezte a High Schoolt teljes sikerrel és aki 
további tanulmányokra készül.

A newarki és környéki amerikai magyar élet
ben Soós József mindig rendkívül erős tevékeny
séget fejtett ki. Titkári vezetése alatt nagyra 
uött és megerősödött a Verhovay 70-ik osztálya, de 
Soós emellett tisztviselője volt a Munkás Otthon
nak és Munkás Dalárdának is. mert az általános 
munkásmozgalmakban Soós mindig vezető szere
pet vitt, noha józan mértékkel mindig a közép
utón haladt és a kilengéseket kerülte, sőt mérsé
kelte.

TOMPA KÁLMÁN, 
az Irvington Excel Laundry tulajdonosa

676—678 South 16th Street. Newark. N. J. 
Született: 1894 november 20. Kapuvár, Sopron m.

Tompa Kálmán a győri ma
gyar királyi állami ipariskolát 
végezte, amely elsőrendű mű
szaki képzettséget adott neki 
úgy. hogy mikor Amerikába 
érkezve szerszám készítőnek 
jelentkezett, azonnal talált al
kalmazást.

Az 1910-ik év során érkezett 
Tompa Kálmán Newarkra és

1924-ben vetette meg az Irvington Excel Laundry 
alapjait. 1917-ben Newarkon vette nőül a szegedi 
származású Barna Erzsébetet és ebből a házas
ságból származott a fiatal Tompa Róbert. aki 
most a High School tanulója és szüleinél lakik a 
Newark melletti Bellevillen lévő, szüleinek tulaj
donát képező meleg és értékes családi házban.

A kezdet kezdetén Tompa Kálmán éjét és na
pot egybetéve fáradozott azon, hogy üzleti vállal
kozását nagyra épitse és ennek a fáradltatlan mun
kának meg is lett az eredménye. Ma már 50—60 
embert alkalmaz a hatalmas üzem és a truckok 
serege hirdeti a városban a magyar akaraterő és 
tehetség eredményeit.

Az amerikai élet nem ölte ki Tompa Kálmán 
szivéből a magyar kapcsolatokat. Az évek során 
több ízben ment a szülőhazába látogatóba, legutóbb 
1936-ban.

RAHWAY
FÜLÖP GYULA, 

az Autó Body Repair Co. tulajdonosa 
120 West Scott Avenue. Rahway. N. J. 

Szül.: 1880 szept. 14. Rimaszombat, Gömör megye.

Korán kezdte az életet Fülöp Gyula. Már 18 
éves korában berukkolt katonának és három évig 
mint puskamüves dolgozott. Egy év múlva már 
New Yorkban volt, ahol 1918-ig lakott. Rahwaybe 
költözött, ahol társasüzletet nyitott, majd 1930- 
ban egyedül kezdett üzletet, szép saját portáján, 
ahol ma is van. Fülöp Gyula élénk részt vett a 
new yorki magyar társaséletben és 1913 és 1914- 
ben elnöke volt a neves New Yorki Ifjúsági Kör 
és Daltestületnek.

Fülöp Gyula az érsekujvári születésű Marosi 
Vilmát bírja nőül, aki Gyula nevű fiával ajándé
kozta meg. Sok jó baráttal dicsekedhetik Fülöp 
Gyula és bizonyos, hogy szorgalma és becsületes
sége jutatta a megérdemelt sikerre.

IN MEMÓRIÁM 
Néhai MIHALOVITS GÉZA

215 William Street, Rahway, N. J. 
Szül.: 1880 dec. 28. Vecse. Zemplén megye. 

Meghalt 1939 jan. 1.

1939 január első nap
ja gyászt hozott Rah
way és környéke ma
gyarságára. mert vá
ratlanul elköltözött az 
élők sorából egyik ér
tékes és érdemes egyé- 
nisége: Mihalovits 
Géza.

Az élte virágában 
elmúlt magyar a szülő 
hazában a szabóipart 
tanulta és ezt foly
tatta Amerikában is. 
mikor 1905 május 19-

éll annak partjára lépett. Magyar földön Bánffy- 
hunyadon volt önálló üzlete, ott is nősült meg és 
nejével együtt a ruházati iparágban helyezkedtek 
el New’ York városában addig, amíg 1920-ban 
véglegesen Rahway városába telepedtek le.

Mihalovits Géza Békéscsabában vette nőül Po- 
vázsay Erzsébet. Mancika leányuk Plató D. 
Bumgarner neje lett, aki a Mirck Chemical Co. 
egyik osztályának vezetője és Rahway város te
kintélyes polgára.

A néhai Mihalovits Géza alapítója és első pénz
tárnoka volt a Rahway-i Magyar Amerikai Pol
gári Körnek, majd annak elnökévé is megválasz
tották. Nejével együtt rendkívül erős tevékenysé
get fejtett ki minden magyar Közügy érdekében és 
korai elmúlását a környékbeli egész magyarság 
őszinte bánattal gyászolta.
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PÁL TAMÁS, 
szücsmester

184 \V. Main Street. Rahway. N .J. 
Született: Oros, Zemplén megyében.

Amikor 1902-ben 
megérkezett Amerikába 
az európai képesítésű 
szücsmester. a világ
hírű new yorki Wana- 

[ maker cégnél kapott
alkalmazást. m a i d 
Kansas City. Detroit. 

[ Cleveland. Pittsburgh
' és Boston előkelő üzle

teiben mint szabász 
dolgozott.

Az utóbbi helyen 
kelt egybe nejével. 
Povázsay Soma. Arad

éit leányával. Hajnalkával,
latt sok munkát készített

Calvin Coolidge. az Egyesült Államok volt elnöke 
feleségének számára, valamint Mrs. Coolidge nagy 
néniének Mrs. Stearn-nek is.

1926-ban telepedett le a közkedvelt házaspár 
Rahwayn. ahol rövidesen megvásárolta azt a liá 
zat. amelyben ma otthonuk, üzletük és "Ctdd 
Storage”-ük van. A cold storage-raktár, a mai 
idők igényének megfelelően: air condition-nai 
hűtőkészülékkel van felszerelve, amelyben nyáron 
át 450—500 szörniekabát nyer gondos és pontos 
kezelést.

Mindketten tagjai a Magyar Amerikai Polgári 
Körnek és a tietv yorki 69-ik utcai Református 
Egyháznak, melynek Pál Tamás, több ízben tiszt
viselője és presbiterje is volt. 

A magyar társaséletnek megbecsült tagja a 
Pál házaspár, akiknek életét Gaby leányuk és 
Gergely nevű unokájuk aranyozza be.

THOMA MÁRTON.
a Security Steel Equipment Corp., 

osztályvezetője
637 Seminary Avenue. Rahway. N. J.

Született: 1S76 márc. 7-én. Bia. Pest megye.

Toldy Miklós élete 
sorát egy malomkő 
változtatta nteg. míg 
Thoma Márton ame
rikai boldogulásának 
alapját egy visszavo
nult amerikai magyar 
üzletember szalonna
sütési passziója vetet
te meg. mert az akkor 
még zöld amerikás 
Thoma Márton ott 
mindjárt elhatározta, 
hogy addig nem nyug
szik, amig ö is nem 

jut a gondtalanul élő emberek sorába. Ma már 
odajutott Thoma Márton, hogy sziwel-lélekkel 
adózhat kedvenc szórakozásának a halászatnak és 
vadászatnak, de közben annyira idegébe ölödön 
a munka szeretete. hogy az is szórakozásává vált.

Thoma Márton mint kész gépész és okleveles 
patkoló-kovács érkezeit Amerikába 1901-ben. Öt 
évig New Yorkban lakott, majd Rahway-be köl
tözött. ahol 22 éve van jelenlegi állásában. Meg
becsült tagja a magyar társaséletnek, sokáig el
nöke volt a Polgári Körnek, melynek ma is egyik 
leglelkesebb tagja és tisztviselője. 1906-ban Mrs 
Thoma látogatóban volt Magyarországon. mig 
1911-ben az egész Thoma család hazalátogatott. 
Közben jártak Afrikában. Medeirában és a Föld 
közi tenger többi kies, paradicsomszerü helyein.

Thoma Marton 1898-bán nősült Dévává nyán. 
Szolnok megye, neje az ugyanoda való Vad Ida. 
akivel megértő és boldog házaséletet él. A boldog 
frigyből lányuk Ida Helett származott, aki Herbert 
Henry Kieh-nek. a Security Steel Equipment 
Corporation sales manageré-nek felesége. Meg
becsült tagjai az itteni magyar társaséletnek és 
gyönyörűen herendezett saját otthonukban gyak
ran látják vendégül nagyszámú barátaikat.

SZÓTÁR JÁNOS ÉS NEJE,

a Singer gyár foremanje
1360 Bryant Street. Rahway. N. .1.

Szül.: 1S84 december 16-án. Boly. Zemplén megye

Szoták János szakképzettségének nemcsak 
mestere, hanem egyik úttörője is. Bizonysága 
ennek az a több értékes találmány, amely nem
csak uj gondolatot ad. hanem használatban is vau 
és rendszeres jövedelmet biztosit Szoták Jánosnak, 
aki különben édesapjának ipartelepén, otthon ta
nulta a géplakatos és kovács üzem titkait és azok 
birtokában jött Amerikába 1900-ban. Előbb a 
pennsylvaniai Phoenixvillen. majd Ohio állam 
Conneant városában volt, két év múlva hazament, 
ahol szintén két évet töltött és akkor New Jersey
ben. az Elizabeth városban lévő Singer-gyárban 
talált alkalmazást 11 éven át.

Tudását és tehetségét itt ismerték fel és a 
Singer-gyár bridgeporti és new yorki telepein 
alkalmazták, majd Bayonneba vitték, ahol a cég 
kísérleti telepének foremanja és igy állandó al
kalma van arra, hogy uj találmányokkal foglal- 
kozhassák, ami szakbeli tekintélyét állandóan 
növeli.

A magyar közéletben korábban több magyar 
egyletben vitt szép tevékenységet és most a 
Rahway Magyar Polgári Kör házbizottságának 
pénztárosa.

Szoták János a budapesti illetőségű és széles 
műveltségű Giesz Gizellát vette el. aki a Rahwayi 
Polgári Körnek évek óta közbecsülésben élő tit
kára és elismert újságírói tevékenységet fejt ki. 
Kedvelt munkatársa a Newarki Hírlapnak, de 
tizenkét éven át a Labor Age cimü jeles folyóirat 
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szerkesztőjének oldalán dolgozott, mint munkatárs, 
majd a Hosiery-Necktie Workers Union szervezője 
lett. Rendkívül agilis asszony, aki képzettségét 
St. Louisban. a Washington Universityn szerezte 
és ebben az időben tekintélyes szerepet vitt a 
St. Louis városában lévő magyar életben, többek 
között a St. Lottisi Első Magyar Női Segély Egy
let első titkára volt. Tartalmas és mindig érdekes 
cikkei és Írásai nagy példányszámban elterjedt 
amerikai magazinokban és társadalmi folyóiratok
ban jelennek meg és széleskörű olvasottságnak 
örvendenek, mert mindig nagy súlyú mondani 
valókat foglalnak magukban.

A Szoták házaspár igazi értéke az amerikai 
magyar életnek. Mindketten mélyen szántó elmék, 
amelyek a dolgok és életjelenségek igazi értékeit 
kutatják és azokra építve vonják le megállapítá
saikat. Ennek következménye a szabadalmak, 
amelyeket Szoták János dolgozott ki és amelyek 
iparilag értékelve vannak, ami azok állandó hasz
nálatát jelenti és a másik részről ennek bizonyí
téka az az irodalmi név. amelyet Mrs. Szoták épí
tett. a maga részére.

Két egy irányban haladó egyéniség értékes 
találkozását lehet találni a Szoták családi otthon
ban. amely vendégszerető és az átlagon felöli szó
rakozást tud nyújtani azoknak, akik részére ajtai 
megnyílnak. A hétköznapot messze túlhaladó 
műveltség, az emberiesség szlvbeli melege, a be
csületes élet sok tisztelőt szerzett Szotákéknak 
agy a magyar, mint az amerikai társadalmi élet
ben és ezt meg is érdemelték.

ZBORAY ANDRÁS.

a Central Autó Painting Co. tulajdonosa
454 Hantikon Street. Rahway. N. J.

Szül.: 1SS5 április 27-én, Nagymihály. Zemplén in.

Életének két sorsdöntő napja az április 27. 
Születésnapja ez a nap és az 1905-ik évben ezen 
a. napon érkezett New Yorkba, ahol a még oda
haza képesített festő azonnal állásba jutott.

1919-ben Rahwayha költözött ki. ahol részt 
vett egy autó karosszéria vállalat megalakításában 
és azóta is saját üzlete van. A magyar társadalmi 
élet megbecsült, tagja Zboray András. Tagja a 
Magyar Polgári Körnek, melynek 1937-ben elnöki
volt. Jelenleg a gazdasági bizottság tagja. De 
már new yorki tartózkodása alatt is tagja volt az 
Ifjúsági Körnek és egyik megalapítója volt a 
Dalárdának. Mint ismert műkedvelő igen sok 
esetben szerepelt.

New Yorkban nősült 1910-ben. neje a szád- 
almási. Abauj megyei illetőségű Tóth Anna. Két 
gyermekük van. Endre hivatalnok. Erzsiké pedig 
a közeli Elizabethen lakó Dániel Martin fele
sége.

Komoly, megfontolt ember Zboray András, aki 
megjárta Amerika iskoláját és munkájával ki
érdemelte úgy a magyar, mint az angol társadalom 
közbecsülését.

LINDEN, 
ELIZABETH

BALOGH ANDRÁS, 

szalontulajdonos

9 West Price Street. Linden. N. J.

Szül.: 1SSO augusztus 18-án, Székelyhid, Bihar m.

Hazulról asztalos mester volt és amikor 190-1- 
ben kijött Amerikába, az elsőrendű szakképzettség
gel bíró ember ugyanazt folytatta itt is. Amikor 
pedig 1915-ben letelepedett mai lakóhelyén építési 
vállalkozást folytatott, hosszú esztendőkön keresz
tül és nagyon sok házat az ö utasítása, vagy keze 
munkája után építettek fel.

Mai üzletét 1938-ban nyitotta meg és az a vá
ros közepén egyike a legszebb üzleteknek. Balogh 
András a budapesti származású Kubisch Máriát 
bírja nőül, akivel több mint negyed százada él 
nyugodt és megértő családi életet. Gyermekeik: 
Margit férjezett Mrs. Brúnó Wenis. Ella. férj. 
Mrs. .loseph Valvano és András, aki Hlgh Schoolba 
jár. A Balogh-család a 137 So. Stiles Street alatti 
saját házában lakik.

Balogh András régen amerikai polgár. Tagja 
a Kerek Asztal Jótékony Asztaltársaságnak, amely
nek éveken át házvezető gondnoka volt.

BUKVA MIKLÓS, 

üzlettulajdonos

319 Magnólia Avenue, Elizaheth. N. .1.

Szül.: 1SS7 ápr. 15. Nándorhegy. Krassó-Szörény ni.

Korán megismerte az élet 
változatosságait az 1907-ben 
megtelepedett Bukva Miklós. 
Hazulról vaskereskedő volt, itt 
a Singer varrógép gyárban és 
több műhelyben mint ma
siniszta dolgozott. Bukva Mik
lós mint kitűnő énekes 30 év 
óla kedvence a műkedvelő kö
zönségnek. Nemcsak magyar,

de angol Minstrel-show-ban is szerepel. Ott volt 
minden magyar mozgalomban és éveken át elnöke 
volt a Dalárdának, melynek ma is tagja, úgyszin
tén az Első Magyar Betegsegélyzö Egyletnek és 
a Német-Magyar Énekkarnak.

Elizabeth-ben 1910-ben vette nőül a budapesti 
illetőségű Zsilinszky Terézt. Egyetlen fiuk Endre 
itteni gyári hivatalnok. Bukva Miklósáé két Íz
ben is járt Magyarországon.
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MILOSY ISTVÁN.
az S. G. Milosy & Són virágtermelő cég elnöke

Terrill Road. Plaiufield, N. J.

Szül.: 188" julius 30. Szombathely. Vas megye.

A legjobb magyarok közül való Milosy István, 
de ennek dacára nevét jobban ismerik az am< ■ 
riakaiak. mint magunk. Nincs olyan virágkeres 
keddje vagy virágsznkértöje ennek az országnak, 
aki a Milosy név jelentőségével tisztában ne lenn* 
mert ez a név a vlrágkertészetben a tudomány n:.il 
állásának megfelelő legmagasabb pozíciót jelenti.

Ez az Amerikaszerte ismert kertészeti pálya 51 
év előtt Vas megye székhelyéről. Szombathelyről In
dult útnak, ahol az amerikai családalapitó Milosy 
István édesapja a gróf Széchenyi birtok fökertészo 
volt és 1900-ban Szombathelyen kereskedő-kertésze- 
tett nyitott -- üvegházakkal. A mi amerikai 
Milosynk tehát virágok között született virágok 
között nevelkedett és ott szívta magába azt a tudo
mányt. aminek ma egyik leghivatotlabb szakértője.

A legjobb nevelő, az apai szeretet oktatta a 
fiatal fiút a virágkertészet elemeire, amit később 
mint miikertész 3 évig Stubner József virágüzle
tében tanult és szabadult fel majd Bécsújhelyben, 
Pólóban és Drezdában tökéletesített addig amíg az 
1905-ik év során Amerikába jött. Nem azért, 
mintha a szükség kergette volna ide. hiszen sikere 
a tenger túlsó partján is biztosítva volt, hanem 
azért, hogy tudását és tapasztalatait gazda
gítsa. 18 éves volt ekkor.

Az uj haza a "zöld embert" éppen olyan ke
véssé várta tárt karokkal, mint a többi bevándor- 
lottat. Mivel angolul nem tudott, pályáját egy
előre nem folytathatta, mert abban elhelyezke
dést nem talált. A fiatal Milosyban azonban meg 
volt a férfias akarat arra, hogy szégyenszemle 
ne fusson vissza, hanem felvegye a harcot az adott 
viszonyokkal olyan formában, amint azt azok 
követelték. Ha nem nevelhetett csodaszép virá
gokat. akkor nem riadt vissza attól, hogy előbb 
egy zongoragyárban, heti 72 órára 5 dollárért, 
majd egy péktelepen heti négy dollárért keresse 

meg kenyerét addig, amíg az angol nyelv kezdeti 
nehézségeivel meg tudott birkózni ér az uj haza 
központjában. Washingtonban el tudott helyez
kedni egy virágkertészetben. Itt mar 8 dollár 
heti tizetése volt. Nagy pénz volt az akkor!

A virágház üvegfalai között természetesen 
azonnal érvényesült Milosy fölényes tudása, ami 
csakhamar átvitte a New York államban levő New- 
burgh városba, ahol Frank V. Burton milliomos- 
■salát! kertésze lett.

Ebbe a korszakba szűrődik be a romantikus 
esemény Newburghban való élete során ismer
kedett meg a Szatmár megye Mátészalkáról szár
mazó Havas Mihály asztalosmester Teréz nevű 
bájos leányával, a mátészalkai varroda növen
dékével. akinek a new yorki Szent István magyar 
róm kath. templomban esküdött örök hűséget 
1909-ben. A boldog házasságból származott fiók' 
István Ferenc, aki a szakmabeli főiskolai tan
folyam elvégzése után ma a nagyarányú üzlet 
technikai és irodai részét vezeti. Az it'jabbik 
Milosy 1938 őszén nősült, amikor is Tóth Ritát. 
Tóth Gilbert newarki főtisztviselönek és nejének 
leányát vezette oltár elé. A MIlosy-házaspár má
sik gyermeke: Helen Terézia. Kish Istvánná nem
régiben nyitotta meg a Milosy birtokkal szemben 
levő helyen gyönyörű, üvegből építtetett virágüz
letét és Két ikergyermekével egy fiúcska és leány
kával. ott lakik a gondos szülök közvetlen szom
szédságában .

A virágüzlet egyike a legszebbeknek és a leg
modernebbeknek Amerikában. 100 láb hosszú, 
üvegből építve és üvegtetővel ellátva a környék 
egyik látványossága.

• Newburgh kezdte országosan ismertté tenni 
Milosy Istvánt, mint nagy Amerika egyik legkivá
lóbb mükertés'.ét. A világkiállításokon az általi 
termelt virágok évröl-évre dijakat nyertek és en
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nek kézzelfogható eredménye gyanánt az egyik 
nagy brooklyni kereskedelmi kertészet Super- 
intendentnek hívta meg, amit Milosy el is foga
dott. 18 évig vezette ezt az üzemet, ott is min
den évben egyik dijat a másik után vitte el és 
egymásután nyerte a sok ezüst érmeket, okleve
leket. És nyerik azokat ma is úgy hogy szak
körökben azt mondják hogy Milosy virágai ver
senyen felül állanak.

Önálló üzemének megkezdéséhez Milosy Név.' 
Jersey állam Plainfield városát választotta ahol 
25 aker területű birtoka mindenlten kedvező volt a 
nagy arányit virágtermeléshez. Józan körültekin
téssel és előreszámitó üzleti ésszel csak két üveg
házzal kezdte de azóta évente két uj üvegházat 
épit. a régiek mellé úgy, hogy ma tizenötben ter
mel virágot és ezek mindegyike 13,000 négyzet 
láb területet ölel fel. Ezeket a virágházakat Mi
losy olyan kazánokkal füti amelyek saját tervei 
alapján olajfütésre készültek és a hasonló ter
mészetű fűtő-készülékek között a legnagyobbak 
Amerikában.

Milosy telepei csak a virágkereskedők részére 
termelnek, főleg gardéniát és orchidokat. újabban 
a hires Lilly of Valley-t is. New York. Phila
delphia, Boston, Baltimore a rendes összeköt
tetései. de híresebb virágainak piaca van Cleve- 
landban, Chicagóban, sőt a távol Floridában is. A 
telepen Ferenc fiának vezetése alatt dolgozik 
25—30 szakképzett ember a Milosy által szemé
lyesen tervezett és kezelt üvegházakban. A telep 
olyan arányú, hogy ma több százezer dollár értékű 
orchidia és gardénia van benne.

Az amerikai magyar életből a magyar szem
pontból kicsiny Plainfielden Milosy úgy veszi ki a 
részét, hogy a szomszédos Rahway városban a 

Magyar Polgári Kór gazdasági bizottságának 
tagja. Az amerikai társadalmi életben a New 
York Florist Club, a New Jersey Florist Associa- 
tion, az Eastern Growers Association cselekvő tag
ja és az utóbbiban az igazgató tanácsban is helyet 
foglal. Mint szabadkőműves az Elizabeth Lodge- 
ban dolgozik és brooklyni 32 fokú szabadkőműves. 
Vallására nézve: római katholikus.

A Milosy virágtelep hírneve olyan, hogy az 
egyetemi hallgatókat tucatszámra viszik oda 
annak megtekintésére, annál is inkább, mert ott 
Milosy István készséggel szolgál előadással ré
szükre. A virágkertészeti intézmény előtt sokszor 
500—600 ember jelenlétében tart Milosy érdekes, 
a figyelmet mindvégig lekötő előadásokat a virá
gok felöl olyan szellemesen, hogy a virág szakma 
Will Rogersje néven emlegetik. Telepéről és 
egyéniségéről a szaklapok már sokszor emlékeztek 
meg dicsérő cikkekben és nekünk, amerikai ma
gyaroknak. jogos büszkeségünk, hogy’ sorainkból 
ilyen férfi válhatott ki és emelkedhetett nagyra.

Amikor megemlékezünk Milosy István gyö
nyörű amerikai karrierjéről, szólnunk kell termé
szetesen szeretett hitvestársáról is. mert hiszen 
ennek a neraeslelkü magyar asszonynak nagy ré
sze van abban, hogy Milosy István nemcsak ha
talmas vagyont szerzett magának, de ismerté tette 
a nevét úgy a magyar, mint az amerikai társada
lomban. Mrs. Milosy mintaképe a jó magyar 
családanyáknak, aki szerető gondossággal nevelte 
két gyermekét. Milosy Istvánná hosszú éveken 
at mindenben kivette részét a nehéz munkából, 
ami természetesen energiát és bátorítást adott fér
jének. Mrs. Milosy szerény, rendkívül barátságos, 
rokonszenves modorú nő, közlékeny mindenkivel 
szemben, akit nem kápráztatott el az a nagy va
gyon. amit férjével együtt szereztek meg.

.4 .V ilosy-féle kertészet bitképe, ug üveghéizak ey. 
részével.
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FEDOR JÁNOS.
a Linden Trust Company alelnöke

530 South Wood A ve.. Linden, N. J. 
Született: 1879 junius 10. Szepes Bélán.

Az amerikai élet kezdeti évei ide-oda ve
tették a fiatal Fedor Jánost. A kalapgyárba, majd 
onnan a bőrgyárba. ismét a vendéglői üzemekbe, 
hol Elizabethben. New Jerseyben, majd West 
Orange városában és ismét New Yorkban ahol 
apránként a legelőkelőbb éttermi üzemekbe tudta 
magát feldolgozni. A Wall Street egyik híres ét
terméből az Amerikába 1896-ban ideszakadt ifjú a 
Lüehow-étterembe. innen a Waldoríba került és 
eközben látta meg éles esze azt. hogy az 
ingatlan üzlet milyen páratlan lehetőséget nyújt. 
Figyelme a Realty Trust Company által alapított 
Linden városka felé irányult és pályáját mű
szakim, az ingatlan üzlethez, kezdett.

Linden városa, amely ma annyira kifejlett, 
akkor még a kezdet kezdetén állott, de Fedőt 
János előrelátta a fejlődést és bátor mozdulattal 
oda telepedett át és szerény reál estate irodát 
nyitott. A vas szorgalmit ember megbízhatóságát 
hamarosan felismerte a Standard Oil Company. 
a nagy Rockefeller vállalat és megbízta azzal, 
hogy a Linden határában tervezett uj Standard 
Oil gyár részére a szükséges ingatlanokat sze
rezze meg.

Üzleti munkássága közben érezte meg azt. 
hogy mint a jó papnak, neki is holtig kell 
tanulni és teljes erővel feküdt neki az olvasás
nak, hogy önmagát kiképezze. így jutott odáig, 
hogy teljes sikerrel tehette le az American Reál 
Estate Appraiser vizsgát és arról az oklevelet 
is megkapta.

Az. egyre rohamosabban fejlődő város ko
rán szükségét érezte annak, hogy banküzleteit 
helyben és ne a szomszédos Elizabeth városban 

bonyolítsa le. Fedor Jánosnak rendkívül tevékeny 
része volt ekkor a ma is virágzó és tőkeerős 
Linden Trust Company megalapításában, amely
nek a kezdet óta alelnöke. Később igazgatósági 
tagja lett a Fidelity Building and Loan Assoeia- 
tionnak. amelynek oly nagy része van Linden 
kiépítésében. Igazgatósági tagja a Chamber of 
Commerce-nek. a Rotary Clubnak, az Elks Club
nak. de egyben tevékeny része volt és van 
minden olyan megmozdulásban, amely Linden vá
ros javát célozza. Választások alkalmával szavá
nak olyan nagy súlya van. hogy Linden város 
tanácsában utat tudott nyitni a magyaroknak is. 
noha a mi fajunk aránylag nem nagy erővel ren
delkezik politikailag Lindeuben.

Ámbár meggyőződéséből folyólag nem vállal 
olyan köztisztséget, amely fizetéssel jár. mikor a 
város’ tanács bizalma feléje fordult, készséggel 
fogadta el a Linden Police and Firemen Pension 
Fnnd (rendőrségi és tűzoltósági nyugdíj alap) com- 
missioneri állását, amellyel fizetés nem jár és 
ezt a nagy összeget tevő nyugdíj alapot teljes 
sikerrel kezeli.

Fedor János üzleti irodáját az 540 South 
Avenne alatt levő saját birtokában tartott családi 
otthona mellett levő saját irodai épületében he
lyezte el a South Wood Avenne 530 száma alatt 
és azt gyermekeinek bevonásával és közreműkö
désével vezeti. Az 1901-ik év során New Yorkban 
nöü] vette a kassai születésű Tamaskovits Marját 
és ebből a házasságából négy gyermeke szárma
zott. A gyermekeknek Fedor János nemcsak meg
adta azt a tanulási lehetőséget, amit tőle a sors 
megtagadott, de egyenesen megkövetelte tőlük, 
hogy minél magasabb fokit tudományos képzett
ségre tegyenek szert

Ifj. Fedor János, az egyetem elvégzése után 
letette az állam: szakvizsgát és ügyvéd lett. 
Fodor Artlnir a Washington & Lee College szor
galmas tanulója, Fedor Walter a New York Vni- 
versityu képzi magát, míg Fedor Irénke a Page 
Institute növendéke, de valamennyien tevékeny 
részt vesznek édesapjuk üzleti vállalkozásaiban 
önálló vezetői lesznek. Irénke férje: Arhnr Vorn- 
bauin. egyik tekintélyes üzletembere a városnak, 
ahol több gazolin állomása van.

Az amerikai magyar közéletnek mindig rend
kívül tevékeny tagja és pártfogója volt Fedor 
János. A lindeni és környéki magyarságot erős 
táborba foglaló és saját pompást otthonnal ren
delkező Lindeni Kerek Asztaltársaság, amely ki
terjedt jótékonyságot gyakorol, alapitó tagját tisz
teli Fedor Jánosban, aki egyben annak pénz
tárnoka is hosszú évek óta.

Közel van már a hatvanhoz Fedor János, de 
ma is tele van páratlan életkedvvel és a jövőbe 
vetett reménységgel. Évekkel előre számol ma 
is és ha a naggyá fejlődött Linden városát nézi, 
erős bizakodással mondja, hogy a város még 
csak ezután fogja igazi magaslatát elérni. Ez 
volt a felfogása akkor is. mikor kezdeményezésére 
a Linden Reál Estate Board megalakult és első 
elnökévé az alapitó Fedor Jánost választották.
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MAGYAR JÁNOS, 
a Main Street Pressing & Tailoring Co., 

főpénztárnoka
•184 Main Street. East orange. N. J. 

Született: IS83 jun. Ilin Kenyeres! Vas megye.

A szabómesterséget Sopronban tanulta Ma
gyar János, aki Budapesten volt nagyszerű állás
ban. amikor ke.nyerespajtása és falubelije a 
vele ma társasviszonyban levő Sári József 1 
hónapi amerikai tartózkodás után megírta neki, 
hogy l uj amerikai öltöny dlsziti ruhatárát Ez 
döntötte el Magyar János élete sorát. Hat uj 
ruhát pakkolt kofferjébe és amióta hajója 1907 
szeptember 22-én kikötött New York part ián. Magyar 
János úgyszólván egy napot sem töltött munka 
nélkül, amennyiben 10 év után levélíró pajtásá
val együtt megalapította mai üzletét, mely egyike 
a város legismertebb üzleteinek, ahol az előkelő 
polgárság dolgoztat.

Magyar János aktív részt vett sokáig az egy
leti életben, ma is tagja a New Jersey Magyar 
Egyletek Egyesületének, a W. (). W. magyar os/ 
tályának. valamint több amer kai társadalmi club
mik is.

Nejével a Tis-aujlaki 1l'gocsa m.) születésű 
Hajdú Rózával 1922 b’n kötött házasságot és a 
boldog frigyet két szép gyermekkel áldotta meg 
az ég. Alfréd és Florence Rose. mindketten is
koláiul járnak.

Mrs. Magyar vezető tagja a Newarki Magyar 
Ref. Egyháznak és a házaspár családi otthona, 
mely Maplewoodon 87 Rutger Streeten van. sok 
kellemes családi és baráti összejövetelnek szín
helye. ** ’W

SÁRI JÓZSEF.
a Main Street Pressing & Tailoring Co., 

elnöke
484 Ma ii Street. East Orange, N. J. 

Született: 1882 szept. 15. Kenyéri, Vas m.

Amikor 1907-ben Newarkra érkezett, kész mes
ter ember volt Sári József, aki éveken át Buda
pesten dolgozott. 10 évi newarki tartózkodás után 
1917-ben megalapította mai üzletét társával, Ma
gyar Jánossal és azóta is a legnagyobb egyet
értéssel dolgoznak együtt.

Sári József itt tartózkodása óta állandóan te
vékeny részese a magyar közéletnek. Több éven 
át elnöke és titkára volt a Károlyi Gáspár Egy, 
sülét nek és ma is tagja i« W. O. W. és a New 
Jersey Magyar Egyletek Egyesületének. De részt 
vesz Sári József az amerikai közéletben is. ameny- 
nyiben tagja a Hillside Presbyterian Churcli-nek 
Orangeon és az East Orange Rotary Clubnak is. 
ahol egyik tagja volt annak a bizottságnak, amely 
az országok egymás közötti békéjét sürgette.

Sári József katona éveit a szombathelyi 11-ik 
huszárezrednél szolgálta le. Röviddel Newarkba 
való érkezése után nőül vette a Beled. Sopron 
megyei születésű Jakab Júliát és a boldog frigy
ből öt fiú származott. Albert József az American 
Air Lilié newarki irodájának hivatalnoka. Erim 
László ugyanott mechanikus. Edmund Béla az 
Eastern A'r Line forgalmi ellenőre. Tivadar apja 
üzletében dolgozik, inig Walter Robiiul a High 
School utolsó osztályai végzi és többi testvérei
vel együtt szintén a repülőgép iparban keres el
helyezkedést. amennyiben mérnöknek készül

A boldog család otthona 51G Lincoln Piacé alatt 
van. saját házukban.

RÓTH JENŐ, 
a J. Roth Autó Coach Works tulajdonosa

15 Hollywood Plaza, East Orange. N. J. 
Szül.: 1893 január 4-én. Nyírbátor, Szabolcs in.

Közvetlen a világégés előtt. 1913-ben érkezett 
Amerikába mint kész bádogos. Négy évi New 
Yorki tartózkodás után Clevelandija került, majd 
Newarkon telepedett le és azóta itt is van.

1922-ben nyitotta meg első műhelyét, jelen
legi remek szép épületét 1929-ben építtette, ahol 
automob'l karosszériákat, sárhányókat készítenek, 
radiátorok javításával és uj tetők készítésével fog 
lalkoznak és egyike a város legkeresettebb mű
helyeinek. Üzletében 6—8 ember dolgozik.

1918-ban nősült. Felesége a Porcsalma. Szat
már megyei illetőségű Klein Etel, akivel boldog 
házaséletet él a 237 Schley St. (Newarki alatti 
saját otthonukban. Egyetlen gyermekük Ede. is
kolába jár.

Róth Jenő szívesen támogatja a magyar ügye
ket. tagja volt a Kossuth Ferenc Egyletnek és 
ma is tagja a szabadkőműves páholynak. 1928-ban 
az egész család látogatóban volt Magyarországon.

DIÓSZEGIIY IMRE.
szalon-tulajdonos

99 Franklin Avenne, West Orange. N. J. 
Született: 1879 junius 19-én, Szatmárnémeti

Apja kötélgyártó volt és ő is ezt ti mester
séget tanulta a nagybányai ipariskolában. Később 
saját műhelyt ny'tott Szatmárnémetiben. 1907-ben 
érkezett Newarkra, ahol mint géplakatos dolgo
zott hosszú éveken keresztül. 1923 óta van üzletben.

Tevékeny közéleti múltra tekinthet vissza. Éve
ken keresztül tisztséget viselt a Munkás Beteg- 
segélyző Szövetségben és a W. O. W. magyar 
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osztályában, melynek jelenleg is beteg-látogatója. 
1907-ben nősült Szatmárnémetiben. Felesége 

az ugyanodavaló Székely Mária, akivel nászúira 
jött Amerikába. Azóta Is nászuton van. Gyermekei: 
János apjával dolgozik, Károly mesterember, 
Mariska, férjezett Mrs. Arthur Nary.

SIMPF MIHÁLY, 
hotel, szalon és restaurant tulajdonos 

a N. J. M. E. Egyesület 15-ik fiókjának 
pénztárnoka 

414 So. 4th Street. Harrison. N. J.
Szül.: 1895 november 26-án, .Színfala, Szatmár m.

Legényember volt már Simpf 
Mihály, amikor kijött Jersey 
Cityben lévő szüleihez. Majd 
Treutonba ment, ahol l’,-i évig 
üzlete is volt.

1922-ben megvásárolta mai 
helyét, amely azóta a környék
beli magyarság kedvelt helye 
lett. Több amerikai és magyar 
testületnek megbecsült tagja 

és vezetője a fiatal üzletember, aki már 1905-ben 
beiratkozott a Verhovay Egyesületbe. 20 év óta 
tagja a W. O. W. magyar osztályának, alapitó 
tagja és 10 éves fennállása óta pénztárnoka a 
New Jersey-i Magyar Egyletek Egyesülete 15-ik 
osztályának, melynek konvenciós delegátusa is 
volt. Ugyancsak tagja a Kearney-i Magyar Demo
krata Körnek is. valamint az Elks Clnbnek.

Simpf Mihály kétszer volt odahaza látogató
ban. egy alkalommal pedig egész családját magá
val vitte. Felesége a királyhelmeci (Zemplén m.) 
születésű Ilino Erzsébet hűséges segítőtársa az üz
letben. Mrs. Simpf tagja a Newarki Magyar 
Katholikus Egyháznak.

A boldog frigyből két gyermek származott. 
Mihály fia az üzletben segít, mig Dorothy leánya 
a new yorki University hallgatója.

LAGYI CSISZÁR JÓZSEF.

145 West Westfield Ave..

Roselie Park. N. J.

Született: 1876 február 6-án.

Máramarosszigeten

IZtgyi Csiszár József már 25 évvel ezelőtt ér
kezett Amerikába. Szorgalmával itt tekintélyes 
vagyont szerzett. Ismert miipártoló, ki a magyar 
irodalom és képzőművészet pártolására évente 
többszáz dollárt áldoz. Nagy könyvtárában ott 
vannak a magyar írók javai! Történelmi és vallási 
tárgyit képei a világhírű mesterek: Munkácsi. Ru
bens. Bihari. Murillo. Feszty Árpád eredetijének 
nagyszerű olajjal festett másolatai.

Csiszár bátyánk müvészlelkü ember, kinek az a 
második énje lm munkájából este hazatér, hogy 

széplelkű emberekkel társalog stúdiójában. Kéz
irattárában, több mint nyolcszáz magyar iró, po
litikus. újságíró, festő és szobrász-művész levelét 
őrzi. Valamint Jókai Mór három regényének ere
deti kéziratát, melyből egy kötetet, “Mire meg
vénülünk” címűt, szeretettel ajándékozta oda a 
Ligonlerben épülő múzeumnak, mint ritka iro
dalmi kincset!...

Lágy! Csiszár Józsefnek az óhazában nem 
volt módja arra, hogy magas iskolába járassák 
szülei. Lakatos mesterségre adták s ma mini 
autodidakta, egy élő le.xicon! Nyelvtudós, volt lap
szerkesztő. mü és üzemvezető, csendőr-őrsvezető, 
vadász zászlóaljnál Galíciában mint czugszführei 
szolgálta katona évet az orosz határon. Számos 
kitüntetés tulajdonosa, a tudományok ágából, de 
azokkal kérkedni tiltja egyszerű jelleme.

Mint a magyar irodalom lelkes pártfogója, évi 
25 dollárt ajánlott fel a laneasteri Marshall Col- 
legiumnak és küldte azt mindaddig amíg a ma 
gyár tanszék meg nem szűnt. Ezt az ösztöndijat 
a legjobban tanuló magyar diáknak osztották ki.

Bár sokan követnék Csiszár bátyánk példá
ját. a nálánál tehetősebb magyarok, hogy Kölcsev- 
nek, a huszti várrom ormain irt epigramja szivén 
üsse őket: “Honfi, mit ér epedő kebellel, itt e ro
mok ormán. — rég múlt idők árnyán, vissza me
rengni mit ér! ?... Hass, alkoss, gyarapits. s a 
Haza, fényre derül!...”

JERSEY CITY
MIKULA GYÖRGY.

151 Pacific Avenue, Jersey City. N. .1. 
Született: 1883 szeptember 15. Ungordacs, Ung m.

Nagy gyárak tövébe van 
beékelve ez a kis ház. amelyet 
Mikula György hosszú évek 
óta sajátjának nevez. Fütő mes 
térségére nézve Mikula György 
és szivét a megcsonk lőtt szü
lőhaza iránt érzett olyan nagy 
fájdalom járja át, amelynek 
többszörösen is kifejezést adott 
Saját költségén több röpiratot 

nyomatott ki angol és szláv nyelven és terjesz
tette azt be amerikai szenátorokhoz, az elnökhöz, 
európai államférfiakhoz és egyéb hivatalos he
lyeken. Minden szabad idejét, pénzét ennek a 
munkának áldozza Mikula György, aki szo’gált 
a magyar hadseregben és éveken át az amerikai 
egyenruhát is viselte.

Szép családja is van Mikula Györgynek. 1910- 
ben nősült New Yorkban. Felesége a Verejeze, 
Ugocsa megyei Bárány Teréz, aki édesanyja hat 
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felnőtt gyermeküknek. György elömunkás, János 
asztalos. Mihály és Károly iskolába járnak. Ma
riska Révész Mihály. Annuska pedig Péter György 
felesége.

Az amerikai magyarság még sokat fog hal
lani Mikula György munkásságáról.

TÓTH GYÖRGY, 
Biztositó és Reál Estate Iroda tulajdonos

425 Óceán Avenue. Jersey City. N. J. 
Szül.: 1S89 április 27-én, Borsosgyör. Veszprém ni.

Dióhéjba foglalva ilyen egy amerikai magyar 
üzletember karrierje: 17 éves korában érkezett 
Bridgeportra és a fiatal gyerek a legnehezebb 
munkába került. Napi 12 órát dolgozott egy acél
gyárban. ahol a munkabér abban az időben 12*2 
cent volt. Három évig dolgozott Itt. közben is
kolába járt és megtanulta a géplakat osságot, mely 
mesterségnél évekig dolgozott. 1920-ban garage 
üzletet nyitott és Jersey Citybe 1925-be költözött 
át. Itt egy zongora cégnek volt üzlet vezetője, 
majd 10 évvel ezelőtt kinyitotta mai irodáját, ahol 
általános biztosítás és házeladással foglalkozik.

1909-ben nősült Bridgeporton. neje a győri 
származású Laezó Irén, aki három gyermekkel 
ajándékozta meg. Mindhármat iskoláztatta Tóth 
György, akinek hasonnevű fia ma már kész mér
nök. Elemér fia orvostanhallgató és úgy ő mint 
bátyja a Laueastiri Franklin Marshall College 
hallgatói voltak, ahol a magyar nyelvet és irodal
mat tökéletesen elsajátittták. írónké leányuk bank 
hivatalnok nő és szüleikkel a 36 Bayvicw alatti la
kásukban laknak.

Tóth György gyakorlata, szakismerete és meg
bízhatósága értékes emberré emelték öt. akit bi
zalmas anyagi ügyekben szívesen megkeresnek.

MÜLLER ISTVÁN, 
a Woodland Boiler and Pump Works 

társtulajdonosa
Foot of Woodland Ave.. Jersey City. N. .1. 

Szül.: 1S95 szép. 18-án. Madarász, Szatmár m.

Gépészmester. aki képesités-t 
Budapesten nyerte és a Máv. 
műhelyekből érkezett Ame
rikába 1922-ben.

Tíz évig dolgozott másnak, 
majd társul belépett egy 
vállalkozáshoz: hat év óta 
pedig a fenti üzemnek tulaj
donosa. A Magyar Demokrata 
Kör tagja és 1931-ben egy 
évet töltött odahaza családjá

val együtt. Felesége a Pocsaj-i Bihar megyei szü
letésű Szakálas Mária, aki Mariska és István nevű 
gyermekeivel ajándékozta meg. A boldog család a 
336 Virginia Avenuei saját házukban lakik.

Müller István a háborút a 18-ik örzászlóaljnál 
szolgálta le. majd mint csendőr volt beosztva a 
fogolytáborba.

NUTLEY
GANTNER JÁNOS, 

a Gantner Hardware Company tulajdonosa 
160 Franklin Avenue. Nutley. N. J. 

Született: 1S92 június 1-én. Herend, Veszprém m. 
Aki New Jersey állam egyik szép városában. 

Nutleyban járva, bemegy a főutcán bármi okból a 
Gantner Hardware Company hatalmas üzletébe, a 
négy kiszolgáló élén egy fiatalos megjelenésű, mo
solygó arcú, rokonszenves egyéniséget talál, a gaz
dát, ak'röl talán el se hinné, hogy magyar.

Évekig tartó munka árán szerezte meg Gant
ner János azt a tőkét, amivel üzletét megnyitotta 
és azt a mai hatalmas, száz láb széles, minden 
tekintetben elsőrendű vállalattá fejlesztette úgy, 
hogy az épület is a sajátja. Nagy, számottevő 
forgalmat bonyolít le Gantner János ebben az üz
letben. amely a város egyik büszkesége.

Az üzletbeli elfoglaltság mellett Gantner János 
mindig talált időt arra, hogy a közéletben is 
résztvegyon. Régebben t'sztviselője, ma pedig jó 
tagja több magyar és német egyesületnek, az 
amerikai életben pedig az Elks Club és a Business- 
rnen’s Assocfation kötelékébe tartozik

Gantner 1916-ban nősült, amikor a Veszprém 
megyében levő Vöröslőd községbe való Vida írón
két vette nőül, akit két szép gyermekkel ajándé
kozta meg. Mar ska leányuk Grell József boldog 
felesége. János fiuk a híres Lehigh l'niversity. a 
Bethlehem városában levő kitűnő egyetem szor
galmas hallgatója.

A család egyébként Nutley városában, a Sláger 
Street 65 száma alatt levő és pompásan berende
zett saját házban lakik.

GÁSPÁR FERENC, 
fűszer és huscsamok tulajdonos 
153 Franklin Street. Nutley. N. .1. 

Született: 1900 ápril's 2-án, Nagysároslak. Vas in.

Gáspár Ferenc ipar 
ágát már otthon, a Vas 
megyei Körtneden sa
játította el. majd mi
kor a S3-ik gyalogez
redben mint távirász 
nyert kiképzést, az 1922 
év során Amerikába 
jött, ahol előbb egy- 
egy évet töltött a penn
sylvaniai Nort ha inpton 
és Allentown városok
ban. majd mikor 1925- 
ben Perth Amboyhan 
nőül vette a Szabolcs

megye Gáva községbe való néhai Hatarik Mihály 
leányát. Hatarik Esztert, nyolc évre Passaicon te
lepedett le. majd megnyitotta mostani szép üzletét. 

Az évek során a család két kedves leánnyal 
szaporodott: Teréz és Mariska, a St. Mary's School 
növendékei, hol elsőrendű nevelésben részesülnek.
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MAGYAR. ALKOTÓK ES ALKOTÁSOK...

•1 Bachvr Gyula otthona. Philadelphia
5. Flelseher Gyula gyára. Brldgeport
♦5. Szent János r. kath magyar iskola, 

fhhliem
7. Gahíjda József otthona. VVooJbridge
8. Szab<> Bálint háza. New Brunswick
9. Novak Lajos háza. South Norw.dk

10. Yoo György Üzlete és lakóhaza. 
Bethlehem

12. Kish B< la otthona. Trenton
13. Puszta)’ Endre haza és üzlete.

Iá. A Brldgeport i Szövetség irodaépül.*t<-
16. Galamb .János táncterme. Buffalo
17. Tompa Kálmán mosodája. N«-wnrk
18. \ Brldgeport! Szövetség f« díszt vise

lői és igazgatói. 1938.
19. Székely János és családja. Marlins-

20. Mandy Samu üzlete. Bridg*-port 
21 Gercits István üzlete. B thb h-ni

22. Szálőkv Pál gazolin-:.’lomasa.
Alpha

23 Szűkíts Adám üzlet* Palrm-rton
24. Szűkíts Adám üzletellek h-’lsej. .

I ‘a lm értőn
25. Árpiid János üzlete. Perth Amboy
26 Krózser Ferencet búcsúztatják uzb 

tvb?n, hazautazása előtt. Bridg-P'ui
27. Kocsis Gyula üzlete. N. Brunswick
2S Juhász István üzlete. 3621 Kiver ftd. 

Buffalo
29. Szent Imre templom plébánia. 

Fairfleld, Conn.
3'«. Szele nyi József házai. South Kiver
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PASSAIC - GARFIELD
Ha a jó világban magára hagyott, 

előrehaladott korú agglegényt látott az 
amerikai magyar, akkor azt mondta reá:

— Ez se járt soha Passaicon.
Mert a régi jó világban a New Jersey 

állambeli Passaic volt a magyar házasság 
közvetítő intézmény. Felpakoltak Pocahon- 
tason a nőtlen magyar bányászok, Chi
cagóban vagy Pittsburghban a magános 
vasgyári munkások és elmentek Passaicra 
leánynézőbe. És ritkán jöttek vissza ko
sárral onnan. Amint a két Mokray testvér, 
a passaic i országos hírű szalonosok mon
dották:

— Szombaton meg vasárnap több 
messze vidékre való vendégünk volt az 
üzletben, mint helybeli. Házasodni jöt
tek a legények és nálunk ülték a legény- 
bucsut. meg utánna mindjárt a lakodal
mat. Volt olyan vasárnap, hogy egyszerre 
tíz uj pár részére te ltettünk asztalt.

A szövőipar nyújtotta Passaicnak ezt 
az előnyt. Ott volt a híres Botany gyár, 
amely 14—15 ezer munkással dolgozott 
és a szövőgépek kezelésére alkalmasak vol
tak az ügyes kezű magyar nők. Heten
ként százával érkeztek Passaicra a szülő- 
hazábó' a jóravaló magyar leányok, akik 
jóformán meg se melegedhettek az uj ha
zában, már férjre találtak és mentek szét 
nagy Amerikába a szélrózsa minden irá
nyába.

A magyarnak könnyű volt akkor mun
kát találni Passaicon. vagy a vele össze
nőtt Garfielden, amelytől csak egy hid 
választja el és a másik irányban Clifton- 
ban, amely felöl azt mondják:

— Az ember nem tudja, hogy mikor 
van Passaicon és mikor van Cliftonban, 
mert még határjelző tábla sincs a kettő 
között.

Szerették a magyarokat, mert meg
bízhatóságának, keze ügyességének, szor
galmának annyi tanujelét adta, hogy ked
vükért a nagy szövőgyárak még magyar 
hivatalnokokat is alkalmaztak.

A magyar léleknek nem volt házas
ság az, amit nem pap előtt kötöttek, nem 
az Isten házában tették marandóvá. Ha

marosan megalakult tehát a Szent István 
hitközség, amely hatalmas templommal, 
iskolával, plébánia épülettel rendelkezik 
és amelynek plébánosa ma az érdemes Ft. 
Gáspár János. E élyes vezetése alatt a hit
község pé'dás virágzásnak örvend. Egyéb
ként a passa’ci plébánia h’vatal irodájá
ból indult útnak a világháború után a 
magyarországi szeretet-csomag mozgalom, 
amelynek megteremtője néhai Ft. Mar- 
czinkó József volt.

A magyar reformátusok viszont a ka- 
thol’kus templommal szemben helyezked
tek el templomukkal, amely az Evangelical 
and Reformed Church keleti egyházme
gyéjéhez tartozó viruló vallási intézmény 
és amelynek évt zedeken át néhai Nt. 
Tegze László volt a lelkésze, mig ma Nt. 
Rácz Győző áll az egyház élén és vezeti 
azt minden tekintetben kiváló módon.

Az erős passaici magyar élet hama
rosan kiváltotta a sajtó szükségét és létre
jött a “Szabad Sajtó” cimü magyar nyel
vű hetilap, amely fenállása alatt mindig 
híven szolgálta a magyar érdekeket és 
amelynek mai szerkesztője és kiadója az 
érdemes Kari Nándor, aki a lapnak uj 
lendületet adott.

Az egyleti téren Passaic legerősebb 
intézménye, amely helyi jellegű, a Szent 
Antal Egylet és kedvenc találkozó helye a 
Passaici Magyar Klub. Az országos ma
gyar biztositó intézmények természetesen 
erős osztályokkal vannak képviselve a vá
rosban és annak környékén.

Jogos büszkesége a passaici magyar
ságnak a Magyar Building and Loan As- 
sociát’on, amely egyike az erős pénzinté
zeteknek és tekintélyes vagyona révén so
kat tett Passaic város kiépítésének ér
dekében.

A Passa’ccal szomszédos Garfield vá
ros, amelyet csupán egy kis folyó és hidak 
választanak el Passaictól, magyar társa
dalmi életet, va'amint az egyházit is Pás
sá :ccal kapcsolatosan él', de különös di
csőséget szerzett a magyar névnek és te
hetségnek azzal, hogy a pénzügyileg baj
ba jutott város talpraállitása érdekében
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magyar polgármestert választottak, amint 
az e könyv más részében részletesen meg 
van írva. Gábriel János, a fiatal magyar 
polgá' mester erélyes keze máris olyan ren
det teremtett Garfielden, hogy a város 
pénzügyi egyensúlya helyreállott.

A helyzet adottságánál fogva a cli'f- 
toni magyarság is Passaicot tartja ál
landó közéleti központjának és bár van 
egy-két helyi jelentőségű társulata, alap
jában Passaiccal karöltve szolgálja a ma
gyar érdekeket.

Jellemző Passaicra az, hogy a szülő
hazában talán még jobban ismerik, mint 
Clevelandot, holott az ohioi nagy városban 
sokkal több a magyar. A világháborút 
követő tizenöt éven át nem jöhetett ki 
olyan magyar előkelőség Amerikába, aki 
pár napot ne töltött volna Passaicon, aki 
és voltaképpen ott ismerkedett meg az 
igazi amerikai magyarsággal. Ennek jelét 
látjuk abban, amit a Kossuth szobor le
leplezése alkalmából Amerikában járt Dr. 
Bródy Ernő országgyűlési képviselő irt ha
zatérése után Passaic felől a következő 
sorokban:

— New Yorkból azzal vittek ki engem 
Passaicra. hogy ott láthatom meg, milyen 
igazában véve a valódi amerikai magyar. 
Csak annyit mondhatok, hogy amit Pas
saicon láttam, annak alapján csak egyet 
kívánhatok — bár ilyen volna a magyar 
itthon is. Vas szorgalmú, erkölcsös életű, 
tisztességtartó, gerinces és mégis szerény 
modorú, akinek a jólét nem ment a fe

jébe. Alig hiszem, hogy lenne olyan ma
gyar Passa'con és környékén, aki ne élne 
saját házában és bár ezek az otthonok 
vagyont képviselnek, azoknak árán otthon 
negyven holdas gazda lehetne a tulaj
donos, azért a passaici magyar mégse 
büszke, mégse gőgös, nincs benne semmi 
beképzeltség. Ami pedig a vendégszerete
tet illeti, ha van csakugyan hagyományos 
magyar vendégszeretet, úgy Passaicon ta
lálható az.

Meg egy jellemző vonása van Passaic- 
nak. A szinl/szta magyarokkal együtt él 
ott vagy kétezer magyar földről számlá
zó, de német eredetű, úgynevezett sváb 
család. Szorgalmasak, takarékosak, vagyo- 
nilag túlnyomó részük igen erősen áll. De 
ezeknél jobb magyar nincs. Van köztük 
olyan, aki csak törve beszél magyarul, de 
inkább angolra fordítja a szót, mint né
metre. És büszkén vallja, hogy magyar. 
Hazafias célokra, magyar egyházakra 
készséggel és bőkezűen áldoz és a magyar 
egyleteknek ez a svábság fentartó oszlopa. 
Mikor a világháború után a temesvári 
svábok megkörnyékezték ezeket a derék 
embereket, akkor rideg visszautasításra 
találtak és eredmény nélkül, teljesen üres 
kézzel hagyták el ezt a reájuk nézve kife
jezetten ellenséges indulatu területet.

A passaici és környéki második nem
zedék sorából százával kerültek ki ,az 
egyetemet végzett, magyar származású 
ifjak, akik az amerikai társadalmi életben 
sikeresen helyezkedtek el és csak tisztes
séget hoztak a magyar névre.

.Magyar n iságirók asztala a clevelandi Apponyi 
banketten. Ililllnn Az asztalnál ülnek: Kende 
Géza. Miltók Sándor. F’áy Nándor. Horváth József. 

l’nky István. Szendrey József. Káldor Kálmán. Ilire 
János és .Mtizslay József, akik közül csak az. utolsó 
három van még éleiben.
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Szül.: 1S96 szept. 22-én,

lyának ügykezelő titkára.

ANTAL FERENC, 
az Am. Magyar Népszava irodavezetője, 

a Páduai Szt. Antal Egylet jegyzője, 
a Bridgeporti Szövetség osztály-titkára 

Garfield, N. J. 
Tiszaujlak, Ugoesa in.

Antal Ferenc, aki 
1922-ben nejével együtt 
jött Amerikába és nyom
ban Passaicon telepedett 
le. erős magyar érzéstől 
indíttatva az első perctől 
kezdve a legerősebb te
vékenységet fejtette ki a 
magyar közéletben. Nem 
csak az általános jellegű 
magyar mozgalmakban 
vett részt, de az egyleti 
élet terén is olyan mun
kát végzett, hogy csak
hamar a Bridgeporti 
Szövetség 421-'k osztá- 
a Szent Antal Egylet, 

a Közérdekű Szövetség, a Passaici Első Magyar 
Férfi és Női Betegsegélyzö Egylet és a Rákóczi 
helyi fiókjának egyik vezető tagja lett.

Ezt a közérdekű magyar munkásságot is
merte fel és méltányolta az Amerikai Magyar Nép 
szava napilap azzal, hogy kilenc év előtt passaici 
irodájának vezetésével bízta meg. aminek Antal 
Ferenc minden tekintetben és becsületesen felelt 
meg.

Antal Ferenc 1920-ban Budapesten vette nőül 
a kaposvári születésű Furian Máriát és a gar- 
fieldi Division Avenue 32 száma alatt, saját tu
lajdonukban lévő családi házban élnek gyer
mekeikkel. ifj. Antal Ferenccel, aki már elvé
gezte a High Schoolt és Ilonkával, aki még is
kolába jár.

Vasszorgalmu. erős akaratú, egyenes jellemű 
és feltétlen tisztességü férfi Antal Ferenc, aki 
minden ízében magyar és aki a legnagyobb fárad
ságot se sajnálja, ha azzal a magyar érdekeket 
mozdít hatja elő. Erre a célra készséggel áldoz 
is. Tekintélynek és becsülésnek örvend Pas
saicon, amit alaposan megszolgált és kiérdemelt.

BÁRÁNY! DÁNIEL, 
fűszer és delicatessen kereskedő

23 Highland. Passaic. N. J. 
Szül.: 1884 július 3-án. Tiszakcszi. Borsod megye.

Az élet hullámverése átsodorta öt is a nagy 
vizen.... 1908-ban. 24 éves korában érkezett 
Butiéi’. Pa.-ba. De előzőleg otthon már kiszol
gálta a 34-ik gyalogezredet Kassán. Mint ismert 
jó zenész, nagyon sok helyet bejárt Amerikában. 
Passaicon 1914-ben telepedett le és azóta állan
dóan ott is lakik. 1919-ben Restaurant és szalon 
üzletet nyitott: jelenleg pedig szép grocery és 

delicatessen üzlete van. melyet feleségével együtt 
vezetnek.

1914 május 9-én nősült Passaicon. Felesége a 
Szakács, Borsod megyei Kiss Erzsébet, akinek 
Magyarországon ismert, előkelő rokonsága van. 
Nagyapja :Rakacza Szend (Borsod megye) refor
mátus lelkésze volt; nagybátyja. Nagy Sándor 
pedig borsodi főjegyző; azonkívül közeli rokon
ságban van Nt. Kecskeméthy József református 
lelkésszel és a tekintélyes, történelmi nevű Dóktis 

családdal is. Gyermekeik: Bertalan és Ernő az 
üzletben segítenek szüleiknek. A Ref. Egyháznak 
tagja az egész család. Általános magyar mozgal
makban. mint jó magyarok mindig részt vettek.

Bár régi amerikai polgárok és az üzlet és 
családi, valamint társadalmi ügyek lefoglalják 
minden idejüket: azért Magyarország képe gyak
ran megjelenik képzeletükben. A ködös emlékek 
gyakran kifényesednek és lelkileg otthon érzik 
magukat. Pedig életüknek most már minden 
komoly szála: a gyermekek, az itteni ismerő
sök: a megélhetési lehetőség és a jövő ideköti 
őket. Csakhogy az érzésnek és léleknek mégsem 
lehet parancsolni és érzés meg lélek gyakran 
hazaszállanak ...

BOSKA JÓZSEF.
a Sanitary Cleaning and Dyeing Co. 

tulajdonosa,
az American-Hungarian Building & Loan 

Association elnöke,
az Am. Magyar Polgári Kör trusteeja

51 Harding Avenue, Clifton, N. .1.
Szül.: 1896 november 20. Szápár, Veszprém in.

Boska József a szabó ipart 
már otthon tanulta és mikor 
1913 június 13-án Passaicra 
érkezett. képzettsége mellett 
rögtön kenyeret talált és szak
mája mellett maradt. Jelenlegi 
üzletében 15 éve van a mai 
helyen.

Passaic és környékének ma
gyar közéletében mindig erős

szerepet vitt. A Szent István Hitközségnek régi, 
oszlopos tagja, évekig trusteeja volt és nagy te
vékenységet fejtett ki az uj iskola építése körül. 
Tagja a Szent Antal Egyletnek is, amelynek IS 
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éven át tiszt viselője volt, az Amerikai Magyar 
Polgár! Körnek pedig trusteeje. Legértékesebb 
tevékenységét azonban mégis a negyed millió dol
lár tökével rendelkező és rendkívül körültekintően 
vezetett pnssaicl American Hungárián Rttllding 
and Loan Associatlon vezetése körüli fejtette ki és 
ennek a nagy pénzintézetnek öt év óta mint elnök 
áll az élén. Gyártelepének fekvéséhez mérten, bár 
Passalcon a 4-ik utca 198 szánni alatt lévő sa
ját házában lakik, tagja a Cllftoni Elks Clubnak, 
tagja a St. Patti Egyháznak is és a városi közélet 
ben elismert tekintélynek örvend.

Boska József 1916-han vette nőül a Veszprém 
megye ITgod községből származó Török Vilmát, aki 
a. magyar egyháznak maga is egyik vezető tagja 
Házasságukból négy gyermek származóit. József, 
aki édesapja üzletében tevékenykedik. Margit, aki 
a High Schoolba, Dorothy. aki az elemi iskolába 
jár és a kis Loretta, aki még fiatal arra, hogy 
édesanyja szemei alól iskoláim bocsát hassák.

CSÁKY LAJOS, 
a Dundee Tavern tulajdonosa

13 Monroe Street, Passaic. N. .1. 
Született: 19<i-l szeptember 8-án. Fairmunt. W. Va.

"Csáky gróf-nak hívja mindenki, nemccak 
azért, mert a neve ugyanaz mint az egyik ismert 
magyar mágnás famíliáé, de mert lelki nemessé
gével is kiérdemli azt. Örömest, szívesen segít 
mindenkin és ha kedvére való magyar mulatság 
van szombat este, vagy vasárnap otthagyja üz
letét. sokszor még a bortenderét is magával viszi, 
hogy áldozzon a magyar közszeretet oltárán.

Amerikában született, de szülei 5 éves korában 
hazavitték és 18 éves koráig a Borsod megyei 
Szalonnán nevelkedett, ahol édesapja. Csáky István 
ma is él. 1923-bnu jött újra Amerikába és a ven
déglői pályán talált elhelyezkedést. Hosszabb 
ideig dolgozott New Yorkban, közben két saját fiz 
lete is volt Garfield. N. J.ben. mai üzletét egy éve 
vezeti. Társadalmi téren tagja a Bridgeporti Szö
vetségnek. a Ref. Egyháznak és a joviális jó ke
délyű embert mindenki szereti a városban.

DOBI PÉTER.
a Dobi-farm és piknik helyiség tulajdonosa

372 Semel Ave.. Garfield. N. J.
Szül.: 188!) dec. lián. Szalonna. Borsod megye.

A mosolygós gyermekkorban, lliől-ben. 11 
éves korában érkezett Passaicba és azóta állandóan 
Gari’ieklen lakik. Az élet drótkeféje persze öt is 
megborzolta és ma már sok-sok küzdelem áll a 

háta megett. Garfielden 14 évig butcher és grocery 
store-ja volt, amelyet azután a szép Dobi Farm 
Caldwell Townshlp piknikezö helyiséggel cserélt 
fel. Mindamellett állandóan dolgozik is; jelenleg 
már nyolc év óta, a Botany Worsted Mills-nél. mint 
szővőgépjav 11ó dolgozIk.

Tagja a Szent Antal Egyletnek, a pr.ssalci 
Első Magyar Férfi és Női Egyletnek, továbbá a Ref. 
Egyháznak. A Gurfieldl Férfi és Női Egyletnél 7 
évig p. ü. titkár volt.

De eljött a családalapítás ideje Is. 1913-ban 
Passalcon oltárhoz vezette a Finke, Borsod megyei 
származásit Takács Lídiát, aki mindenben hűséges 
segítőtársa és minden küzdelmének és sikerének Ilii 
osztályosa. Igazi élettárs: jó feleség és anya. 
Leányuknak: Dobi Jolánkának. aki az Amerikai 
Magyar Népszava szépségversenyén dijat nyert. 
Beatity shopja van Garfielden. Miklós István: Ha- 
önkénben a Stevens Institute ot Technology! vé
gezte és most lesz mérnök: Péter Béla ugyanott 
tanul.

Akármilyen hossza is az ut a 11 éves kortól 
az ötvenig és Szalonnától Garfieldig: Dobi Péter 
nem panaszkodhatik. hogy ez az ut medd > maradt 
Mert ha útja nem is volt kikövezve csupa sike
rekkel: de nem is maradt jeltelen és eredményte
len! Aki ilyen szép családot ilyen szép eredmény
nyel. ilyen gondos iskoláztatással tudott felnevelni: 
az büszkén és boldogan tekinthet vissza küzdel
meire és életére!

DEÁK GUSZTÁV, 
a Western Electric Co. accountantja. 

a Bergen County Federation of Taxpayers 
Association elnöke.

134 Oiitwater Lane. Garfield. N. .1, 
Született: 1904 október 9-én. Garfield. N. J.

Deák Gusztáv, 
aki a n agy szól- 
lősi származási! 
néh. Deák Gusz
táv fia, noha itt 
született, szívvel- 
lélekkel vesz 
részt m i n d e n 
magyar közügy
ben. Előadáso
kon szerepelt, a 
Szt. Antal Egy
letnek tajgju és 
t I s z t.vlselője. a 
Garfield! Els-> 
Magyar Férfi és 
N ö I Bs. • Égj 
lelnek volt el
nöke. a Passaici 
hasonló nevű 
egylet nek és a. 
Bridgeporti Szö
vetség nek jó
Hígja.

Tanulmányai végeztével a Western Electric 
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Company Kearney városban lévő gyárának cost- 
accountantja hivatalos pályáján, de egyben a Ber
gen megyei közéletnek egyik rendkívül tevékeny 
tagja. így választották meg először Garfield váro
sában. majd az egész Bergen megyére kiterjedő 
hatáskörrel a Taxpayer’s Association elnökének. 
1927-ben pártonkivüli programmal ü. S. congress- 
mannak. 19.77-ben városi tanácsosnak jelölték, meri 
benne látták azt az erőt, amely a közérdekeket leg
jobban tudná képviselni.

Deák Gusztáv 1929-ben Garfie’den nősült, ami
kor Kopetz Annát vette feleségül.

Közvetlen modora és nagy szociális érzéke, a 
mely a városi, megyei, állami és szövetségi ház
tartás költséges voltában látja a haladás legna
gyobb gátját. Garfield városában és Bergen me
gyében a vezető sorokba emelte, akinek szavát mél
tányolják minden vonalon.

FALUDI GYULA
70 Jackson Street. Passaic. N. J. 

Szül.: 1886 december 13-án. Ősi, Veszprém megye.

Amikor 1903-ban Passaicba érkezett: otthon 
már változatos élet állott mögötte és a 19-ik gya
logezrednek is kiszolgáit altisztje volt. A gim
náziumba a veszprémi Piaristákhoz, kereskedel
mibe pedig Székesfehérvárra járt De nem lett 
hivatalnok, hanem kereskedő, mert ezt reálisabbnak 
Ítélte. Itt munkás lett, mert jó munkát kapott. Je
lenleg a Forstman Woolen Co. laboratóriumában 
dolgozik, mint litográfus. Szeretik, megbecsülik és 
29 év óta ugyanazon a helyen dolgozik.

1908-ban felesége betegsége miatt egy évre 
visszautazott Magyarországra. De azután ugyanott 
folytatta munkáját, ahol elhagyta. 1922-ben kiho
zatta egész családját. Nagy volt az öröm. De nem
sokára súlyos gyász érte. Hat hét múlva a család 
kijövetele után, életének hű osztályosa, akit még 
otthon 1901-ben vett feleségül: örökre lehunyta 
szemeit. Három leánya közül: Anna: férj. Halmi 
Arturné. Dong Islandon: Rózsika: férj. Gorán 
Mihályné, Passaieon; Jolán férj. Müller Hansné. 
Dodiban. N. .1. lakik. Apai és nagyapai boldogságát 
unokái teszik teljessé.

Tagja: a Passaici M. Bs. és Tent. Egyletnek, 
a Bridgeport i Szövetségnek, a Polgári Körnek, a 
Közérdekű Szövetségnek, a Magyar Egyletek Egye
sületének. a Ben Húr magyar osztályának, a Mo
dern Woodmanmtk. Sok egyletnek volt tisztvisel 
je: régebben az Őnképzö és Műkedvelő Körnek is 
egyik erős oszlopa volt. Mikor kijött: kevés volt 
még a tollforgató ember és ezért jóformán minden 
egyletbe bevonták. Tagja a Szent István Rom. 
Kath. Hitközségnek, amelynek éppen akkor tették 
le az alapkövét, amikor ö ideérkezett. Mindenkor 
szívvel, lélekkel részt vett az általános magyar moz
galmakban. A helyi sajtónak értékes munkatársa 
volt és mikor a Szabad Sajtó megindult., hosszú 
ideig társszerkesztője lett a lapnak. Mindent össze
véve: olyan szép, munkás és eredményes élet áll 
mögötte, amire mindenkor büszke lehet!

GREENWALD JENŐ.

a Friendly Tavern tulajdonosa

11 Monroe Street. Passaic, N J.

Szül.: 1881 december 31. Kisvárda. Szabolcs m.

Greenwald Jenő egyetlen perccel késte el szü
letésekor azt. hogy egy egész évvel legyen fiatalabb. 
Az uj év beköszöntése előtt egy perccel született 
december 31-én. Miután a 11-es honvéd gyalog
ezred kötelékében hadkötelezettségének eleget tett. 
1906-ban Amerikába jött és Pittsburghban telepe
dett le. ahol 1911-ben nőül vette a zempléni Homon- 
nára való Wintner Bertát és mint tréfásan emlegeti, 
ezzel meg is indította a nagy háborút.

Passaicra 1915-ben költözött át Greenwald Jenő 
és a saját tulajdonában lévő épületben, mai helyén 
nyitotta meg üzletét, amely sokáig volt gyűlés
terme a magyar egyleteknek és ahonnan nagyon 
sok magyar mozgalom indult útnak, sokszor 
Greenwald Jenő kezdeményezésére, de minden 
esetben az ő bőkezű pártfogása mellett.. Ezt a ma
gyar ügyek iránti bőkezűséget gyakorolja ma is. 
Különösen erős hive és buzgó tagja a magyar 
Izraelita Hitközségnek, amely minden tevékenysé
gében igaz magyar és amelynek Greenwald Jenő 
jelenleg is tiszteletbeli gondnoka.

A sors gyönyörű családdal áldotta meg 
Greenwald Jenőt. Gyermekei: Irwin. Ede. Dennis, 
Sarolta. Katherine. Ruth. Lilian és Pearl. mind 
a családi otthonban élnek még. iskolába járnak és 
mély vallásos szellemű nevelésben részesültek. 
Sarolta február 12-én ment férjhez Wm. Dazovich- 
hoz.

Greenwald Jenőt. Amerikaszerte ismerik és 
becsülik. Csaknem negyedszázad alatt sok ezer ma
gyar fordult meg Passaieon. akik ezt a vendég
szerető és mindig udvarias, egyenes jellemű em
bert felkeresték és becsülni tanulták meg.
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GÁBRIEL M. JÁNOS.
Garfield város polgármestere

ID GÁBRIEL JÁNOS, 
a Gábriel Dairy tulajdonosa

City Hall. Garfield, N. J.
Született: 1910 szeptember 7-én, Garfield. N. J.

422 Boulevard. Garfield, N. J.
Született: 1880 julius 4, Áestészer, Veszprém m.

Törzsökös magyar 
vérből származott Gáb
riel János, aki iskoláit 
szülővárosában. Gar- 
fielden végezte, majd 
Philadelphiában a Drex- 
el Institute or Tech
nology hallgatója lett, 
ahol Hachelor of Sci
ence és Civil Engineer 
oklevelet szerzett.. To
vább folytatta tanul
mányait a Mount Clair 
State Teaeher's Col- 
legéban. Tanár lett és

négy éven át a High School tanára volt. Már az 
első évben tagja lett a College teamnek és tanuló
társai között egyetemes népszerűségnek örvendett.

A szülővárosába visszatért fiatal tanárt 24 
éves korában már megválasztották városi tanácsos
nak. Mint ilyen értékes munkásságot fejtett ki 
és amikor a nehéz anyagi gondokkal küzdő Gar
field egy erélyes kezű és feltétlenül tiszta jel
lemű polgármestert keresett. 1937-ben Gábriel M. 
Jánosra bízták a várost. Bár a demokraták je
löltje volt, számos republikánus támogatta, mert, 
tudták, hogy Gábriel János nem pártot, hanem 
az egész polgárság érdekét fogja szolgálni és 
ennek a várakozásnak munkája meg is felel.

Garfield városa szegény emberek városa, amely
nek életszükséglete az, hogy takarékos és be
csületes kormányzata legyen. Ezt adja a fiatal 
polgármester a városnak akként, hogy vezetése 
alatt annak tekintélye és hitele máris helyreállott.

Gábriel polgármester, aki az Egyesült Államok 
hadseregének tartalékos tisztje, ma is szülőivel 
együtt lakik, ezekkel a derék, becsületes magyar 
emberekkel, akik meg tudták tartani szivében a 
magyar faj iránti szeretotet és ki tudták nevelni 
benne azokat a tehetségeket, amelyek révén a 
magasba emelkedett. A polgármester érzésének ta
núbizonysága az. hogy ma is tagja és jó tagja 
a Szent István Körnek.

Szivében magyar álmokat ápol. Nagyon sze
retné megismerni azt az országot amelyből szülei 
ideszármaztak és mihelyst tehet-. Magyarországi 
tanulmányútra fog indulni.

Az amerikai magyarság egészére dicsőséget 
hozott a második nemzedékbeli, fiatal garfieldi 
polgármester, aki egész New Jerseynek megmu 
tatta, hogy fajunkban olyan tehetségek laknak, 
amelyek azt az átlag felé emel’k. A sikernek, 
amely Gábriel Jánosra vár, a polgármesteri tiszt
ség csak az első lépcsőfoka, mert hiszen ma mind
össze 28 éves a fiatal polgármester, akinek hiva
tali működését érthető érdeklődéssel kiséri nem
csak a megye, de az állam polgársága is.

Ha van valami büszkeség a jóravaló és sze
rény Gábriel János lelkében, úgy arra jussa is 
van, hogy büszke legyen a fiára, aki a 35.000 
lakosnál nagyobb népességű Garfield város polgár
mestere New Jersey államban. Ezt a büszkeségét 
minden magyar megérti, hiszen nem utolsó dolog 
az, hogy a földműves sorsból került magyar be
vándorló fi i egy jelentékeny város polgármestere 
legyen az uj hazában, az Egyesült Államokban.

Gábriel János, miután leszolgálta a 13-ik tüzér
ezredben a katonaéveket, 1906-ban nőül vette Kerst- 
ner Máriát és vele, együtt 1909 június havában 
l’assaicra jött, ahol nyomban munkába állott az 
egyik gyárban és alkalmazásban is maradt addig, 
mig 1923-ban tejüzletét megnyitotta “Gábriel Dairy'' 
név alatt, amit virágzó üzletté fejlesztett agy. 
hogy állandóan öt hat embert foglalkoztat telepén. 
Különlegessége ennek a telepnek az. hogy nem
csak a mások tejtermékét dolgozza tel kereske
delmi forgalomra alkalmas módon, hanem mintegy 
tizenkét fajtehenet saját üzemében tart.

Gábriel János, aki minden magyar mozgalom
ban tevékeny részt vesz, családjával együtt hű
séges tagja a passaici Szt. István római kálim- 
likas egyháznak és nejével együtt életének lég 
főbb célja az volt, hogy jó gyermekeket nevel
jenek. Ezt a céljukat el is érték. Erzsébet leányuk 
boldog házasságban él Suhovszky Vilmossal, mig 
János fia tanári oklevelet szerzett és jelenleg 
a város polgármestere.

Az amerikai magyar közvélemény tisztelettel 
néz Gábriel János felé, aki olyan második nem
zedékbeli fiút ajándékozott Amerikának, akire 
mindnyájan joggal lehetünk büszkék.

GYÖRGY ISTVÁN, 
a Passaici Ref. Egyház aigondnoka, a Ref.

Egyesület osztály jegyzője
53 Commerce Street. Garfield. N. .1. 

Sületett: 1897 december 25. Szalonna, Borsod in-

György István már 16 é.ves 
korában elhagyta szülőföldjét, 
hogy itt Amerikában teleped
jen le. Kemény harcot kellett 
néki megvívni, mig kiverekedte 
magának azt a tisztelettel öve
zett társadalmi állást és po- 
sitiót, ami máma is körül 
veszi.

1913-ban, 26 évvel ezelőtt
érkezett Passaicba. Onnan nemsokára Woodbridge- 
be. majd onnan Perth Amboyba került. 1926-ban 
ismét visszatért Passaicba.

A Református Egyesületi passaici osztályának 
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jegyzője és az ottani Református Egyháznak már 
éveken keresztül álgond noka Sokoldalú tevékeny
ségén kívül részt vesz az általános magyar moz
galmakban is. Mindig egyike a legelsőknek ott, 
t-hoi áldozni kell.

1916 július 1-én New Brunswick. N. J.-ben 
megnősült, feleségül vette Bagácz Erzsébetet. Há
zasságukból egy kis leány származott, aki most, 
elismert szépség-ápoló egész New Jersey területén.

Jelenleg Paterson. N. J.-ben dolgozik. Min
denütt. m’nt megbízható, józan életű, közért min
denkor áldozni kész derék magyar embernek is
merik. Egyik példányképe azoknak, akikre az ame
rikai azt szokta mondani: "He is the right mán" 
és mi ilyen bevándorlókat akarunk. Passaic. Gar- 
f.eld és környékének magyarsága úgy tekint reá. 
mint akire bármely időben számítani lehet és lehet 
rá építeni mint jó és erős fundamentumra.

HORVÁTH JÓZSEF.

a Hungarian-American Building and Loan 
Association igazgatósági tagja, a John 

Hancock Life Insurance Co. képviselője
233 East 7th St„ Cllfton. N. J. 

Szülőhelye: Bodajk. Fehér m.

Tizenkét éves korában hoz
ták szülei Amerikába és azóta 
Passa’con és környékén él és 
iskoláit is ott végezte. Kezdet
ben a Botany nagy posztógyár 
irodájában kapott alkalmazást 
és ennél a nagy vállalatnál 
maradt azután 21 éven át, ami
kor a depresszió miatt a gyár 
olyan nehéz helyzetbe került, 

hogy tisztviselőinek túlnyomó részét elbocsátotta. 
Horváth ekkor a biztosítási üzlet terére lépett át és 
a John Hancock L’fe Insurance Company képvise
lője lett, amit immár nyolc éve szép sikerrel folytat. 
Állandóan a vezető ügynökök között foglal helyet. 

A magyar közéletben Horváth József részese 
volt a passaici Hungárián American Building and 
Loan Association alapításának és a negyed millió 
dollár tökével rendelkező pénzintézetnek ma is 
igazgatósági tagja. Számvevője a Szt. Antal Egy
letnek. titkára az Első Dalkörnek és ma is jó 
tagja az Amerikai Magyar Polgári Körnek és a 
Cliftoni Polgári Körnek. Hitbuzgó híve a Szt. István 
római katholikus egyháznak is. 

Horváth 1913-ban nőül vette az Abauj Szántón 
született Flaskai Máriát, ak: 13 évi boldog házas
ság után jobblétre szenderült Egyetlen fia. Hor 
váth Géza vizsgázott repülőgép és gépészmérnök 
a pennsylvaniai Mainheim városban, a U. S. Coast 
Artillery Anti-Aircraft divíziójában tartalékos had
nagy, édesapjának jogos büszkesége. 

Közbecsülésnek és szeretetnek örvend Horváth 
József, akinek boldogsága az. hogy SÍ éves édesapja. 
Horváth János és édesanyja még élnek és szere
tettel övezik körül drága fiokat.

FT. GÁSPÁR JÁNOS.

a Szt. István R. Kath. Hitközség plébánosa
217 Third Street. Passaic, N. .1. 

Született: 1S9S május 6. Nagy Sároslak. Vas m.

Magyar Amerika katholikus magyarsága és 
felettes egyházi hatósága, a newarki érsekség vé
leménye Ft. Gáspár János egyénisége felöl az, 
hogy egy veszendőnek indult, válságban levő hit
községet mentett meg magyar fajának és katho
likus hitének javára.

Ft. Gáspár János középiskolai tanulmányá t si
keresen végezve. Kőszegen tett érettségi vizsgát, 
majd a szombathelyi, később az esztergomi theo- 
lógián végezte papi tanulmányait és 1921 decem
ber 17-én a szombathelyi püspöki templomban 
szentelték áldozárrá.

A fiatal pap először Ausztria Incad községében 
volt káplán, majd szülőhazájába vágyakozva Zala 
megyei Alsóbogát községébe helyezték át. ahon
nan Zalaegerszegre ment hitoktatónak, majd a 
községi plébániára helyezték át és ott is maradt 
1929-ig. amikor meghívásra Amerikába jött, ahol 
először a Perth Amboyi Magyarok Nagyasszonya 
egyházban volt káplán, majd Staten Islandon 
Aroeharban az Isteni Szeretet Leányainak rend
házában volt a lelk atya. Itt érte a meghívás, hogy 
vegye át a woodbridgei Knrmélhegyi Boldogasszony 
római katholikus hitközség plébános: székét és 
ottani munkájából. 1933-ban rábízták a válságba 
jutott passaici hitközség megmentésének feladatát.

Az, hogy ilyen nehéz helyre vezényelték, nem 
volt elrettentő Ft. Gáspár Jánosra nézve, aki a 
világháborút mint honvédhadnagy küzdötte végig 
és az olasz harctéren tneg is sebesült. Elment 
Passaicra és olyan rendet teremtett, amelynek 
eredménye a berendezések nélkül is G6.000 dol
lárba került magyar iskola, amely teljesen uj 
intézmény és amelynek mellékága a két apáca 
vezetése alatt álló gyermek-ovoda.

Nemcsak hitéletének mélységében, hanem anya
giakban is megerősödött és megszilárdult a pas
saici magyar római katholikus hitközség. Szinte 
megszakítás nélkül szentelte ennek éveit Ft. Gás
pár János és munkáját csak egyetlen esetben sza
kította meg. amikor 1938-ben hazautazott, hogy a 
budapesti eucharisztikus világkongresszuson fel
frissítse lelkét a hazai emlékekkel és a katholikus 
hitélet nagy világeseményeivel. Nemcsak hívei, de 
az összmagyarság körében is osztatlan elismerést 
írat nemes munkájával Isten Igéjének e fenkölt 
lelkületű hirdetője.

IZSA FÁBIÁN.

fűszer és husáru kereskedő
26 Sherman Street. Passaic. N. J. 

Szül. 1883 január 20. Homokbödögér, Veszprém m.

Izsa Fábián a hentes és mészárosmesterséget 
Magyarországon. Pápán tanulta és Amerikában is 
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e tudása alapján kereste meg kenyerét. Ameri
kába az 1903-ik év során jött és egy ideig New 
Jersey Patterson nevű városában élt. majd az erős 
magyar életű Pasasicra költözött át az 1906-ik év 
folyamán és ott 1908-ban nyitotta meg saját üz
letét, amely azóta is mostani helyén, saját épü
letében van. Vasszorgalmu munkájának és szaktu
dásának eredménye gyanánt ma már a megala
pozott amerikai polgárok közül való, akinek szép 
birtoka, több háza és tisztes vagyona vau. Családi 
otthona üzletének közelében, a Shennan Street 
23-ik szám alatt van. saját házában.

Izsa Fábián 1903-ban nősült és legnagyobb és 
jogos öröme gyönyörű családja. Ilonka és Teréz 
leányai már férjnél vannak. Anna. Rózsika, Lujza, 
Mariska és Gertrude még a szülői otthonban élnek 
és részben iskolába járnak, részben az üzletben 
segédkeznek, míg az ifjú Izsa Fábián a High School 
szorgalmas tanulója. Valamennyi erős vallás-erkölcsi 
szellemben nevelkedett, jó gyermekek.

A Szt. István hitközségnek Passaicon egyik 
oszlopa Izsa Fábián, aki annak korábban buzgó 
tisztviselője is volt és ma is áldozatkész tagja. 
Tagja és tisztviselője a Verhovay Segély Egylet 
87-ik osztályának is és tevékeny szerepet visz a 
Szt. Antal Egylet életében. Erős része van min
den magyar megmozdulásban, mert hiszen a ma
gyar érdekek szolgálatában Izsa Fábián áldozat
készségére mindig biztosan lehet számítani.

KOVÁCS ISTVÁN, 
szalontulajdonos

15S — 3r<l Street. Passaic, N. J. 
Született: 1872 december 31-én, Szalonna, Borsod m.

Ez év október 4- 
én lesz 50 esztendeje, 
hogy Kovács István 
megérkezett Amerikába. 
11 cent volt a zsebében, 
de mert akkor az erös- 
izmu. dolgozni akaró 
bevándorlót megbecsül
ték: harmadnap már 
Irwin, Pa.-i telepen 
vágta a szenet az óha
zában képesített kovács 
mester Onnan Cleve
landiul Pittsburghba 
ment munka után,

majd ismét bányába ment. Miután New Yorkban 
is szétnézett, 1903-ban Passaiera ment, hol a 
szövő gyárban kapott munkát Itt ismerkedett 
meg feleségével. Pántész Veronikával (Abaujszán- 
tó) akivel 1903 szeptember 4-én kelt egybe. Azután 
2—3 ízben is jártak odahaza, később füszerüzletet 
és mészárszéket nyitottak, melyet 1921-ben adtak 
csak fel.

Ezután ismét hazamentek, részben, hogy gyógy
kezeltessék magukat és meglátogatták rokonaikat. 
Egy ily ntiok alkalmával szüleiknek díszes sír
követ is emeltettek.

Szül.: 1SS0 május

Kovács István éveken át élénk részese volt 
a passaici magyarság egyházi és egyleti életének. 
Volt az Egyesült Egyletek és a Közérdekű Szö
vetség elnöke, pénztárnoka, több Ízben is. Gond
noka volt a református egyháznak is. mig Mrs. 
Kovács a Szent Erzsébet Női Egyletnek és a 
Szent Anna Oltáregyletnek, valamint a Passaici 
Közérdekű Szövetségnek is tagja.

A Kovács házaspár megbecsült és kedvelt 
tagjai a helyi társadalomnak, akiket szívesen ke
resnek meg. nagy látogatottságnak örvendő üz
letükben.

KRAMER SÁNDOR, 
virágkereskedő, 

a Water of Youth, Inc. elnöke, 
a Passaici Polgári Kör alelnöke 

18 Monroe Street. Passaic. N. .1.
1-én. Huszt, Máramaros megye.

Nehéz küzdelmek borították 
Kramer Sándor életét, de vele
született humora soha el nem 
hagyta és életkedvét mindig 
megőrizte. A Nagyszálláson és 
Sátoraljaújhelyen tanult fiatal 
kereskedő 1901-ben pénz nélkül 
érkezett New Yorkba, ahonnan 
West Virginia Acme nevű bá
nyatelepére került, ahol egy 

évig csupán ellátásért dolgozott a szénbányában és 
végül pénz nélkül, sőt 60 dollár adósság hátraha
gyásával ment Charlestonba. majd vissza New 
Yorkba ahonnan tartozását becsületesen megfizette. 
Végül Passaicba került, ahol éveken át másnak dol
gozva, 1911-ban megnyitotta mai virágüzletéi, 
amelynek sikere olyan, hogy nemcsak más amerikai 
városokból, de még Európából is kap rendeléseket, 
mert tagja a World Florists Associationuak.

Kramer Sándor lelke a passaici magyar köz
életnek és üzlete az egyik központja annak. Éveken 
át “Rernark" név alatt volt a Szabad Sajtó jeles 
munkatársa és írásaival ma is egyik oszlopa a lap
nak. Résztvesz áldozatkészen minden magyar moz
galomban. Alelnöke a 'Polgári Körnek, elnöke volt 
a Modern Woodmannak, alelnöke a Petőfi Körnek, 
tagja a Garfieldi Egyesült Magyar Betegsegélyzö 
Egyletnek, az Elks Clubnak, a Shrinereknek és 
32-es rangban lévő szabadkőműves.

Kramer Sándor 1905-ben vette nőül a vesz
prémi Bakonybélböl származó Sárffy Rózát. Sajái 
tulajdonukban lévő, pompás otthonuknak legna
gyobb ékessége Kramer Sándor magyar könyvtára. 
Gyermekeik közül Lajos Albert Hackensackon saját 
üzletét vezeti. Elsie Mr. Moss üzletember neje. Mar
git. Sebőén 1). felesége és Lillian. aki még otthon 
van szüleinél, ismert nevű festőmüvésznő.

Mélyen gondolkozó és erős humorú ember Kra
mer Sándor, aki szülőhazája érdekében igazán érté
kes tanulmányokat küldött Magyarország vezető 
embereihez, akik elgondolásai közül többel sikerrel 
valósítottak meg.

[ 168 ]



MARTON JÓZSEF, 
szalontulajdonos

246—3rd Street, Passaie, N. J.
Született: 1885 február 15. Mánd, Szatmár megye.

Mint ahogy a Toldi éneké
ben olvashatjuk: "még legény- 
toll sem pelyhedzett az állán' . 
amikor 1903 április 20-án. IS 
éves korában Passaicra érke
zett és azóta állandóan ott is 
maradi Mikor a passaici drót
gyárban dolgozni kezdett: ele
inte 5 Cent órabért kapott. De 
azért volt kitartása és ott ma

radt jóidéig, amig végre rendesebb fizetést vereke
dett ki magának. Mialatt a gyárban dolgozol I. 
folyton üzlet alapításon jártatta az eszét. És es
ténként már akkor is bartender volt Mokrayéknál 
Hamarosan azután vágya beteljesült, szalon üz
letet nyitott, mely ma egyik legrégibb, közel 30 
év óta fenálló szalonüzlet. Persze azóta át van 
alakítva a modern kor igényeinek megfelelően 
Night Clubnak és ma a fiatalságnak egyik leg
kedvesebb laláikozási helye. De közben: 10 12 
évig volt már hajójegyirodája is. Üzletén kívül 
Passaicon több háza is van.

A Református Egyház tagja és alanitóia és 
mint ilyen: díszes elismerő okmányt is kapott 
Gondnoka is volt az Egyháznak. Amikor Debre
cen nagy emlékű püspöke: Balthazár Dezső Ame
rikában járt: az 6 házának is vendége volt. Tagja 
a Verhovaynak. a Közérdekű Szövetségnek; az 
Első Magyar Férfi és Női Magyar Bs. Egyletnek, 
továbbá a Moose. Eagle és Citizen Clubnak. 1921- 
ben látogatóban volt Magyarországon. Amerikában 
pedig, míg ideje engedte: régebben ott volt min
den magyar ügy oldalán.

1908 április 22-én vezette oltárhoz Passaicon 
a Felső Szenti. Abauj megyei származásit Kovács 
Erzsébetet, akivel boldog házasságban élnek. Gyer
mekeik közül József és Sándor apjuknak segítenek. 
Teréz, férj. Adam Campbell. Grand Rock N. .1.; 
Irén. férj. Mathias Winter, Passaicon laknak.

MOSSAY GYULA.
a Szt. István R. Kath. Hitközség kurátora

71 Van Winkle Ave., Passaie, N. .1.
Szül.: 1886 szeptember 16-án. Kassa. Abauj ni.

Ebben az évben bizonyára nagy öröm ért 1 
Mossay Gyulát: születési helye Kassa. Rákóczi 
szentelt hamvaival együtt visszatéri a magyar ha
zához. És ha újra visszatér szülőföldje látogatá
sára: akkor már magyar földre fog lépni!

Miután otthon kitanulta a géplakat osságot: 
1905-ben Amerikába: New Yorkba érkezett, ahol 
több évig dolgozott. Majd Chicagóba, onnét Den- 
verbe. ismét Chicagóba vetette a sorsa, majd 
1910-ben megint Passaicra. N. J.. ahol végleg meg
telepedett. Hosszabb ideig a Greig gépgyár fore- 

manja volt, jelenleg az U. S. Rttbber-gyárbau 
dolgozik.

Tagja és egyben kurátora a Szent István 
Hitközségnek. Tagja továbbá az M. W. of A., az 
E. M. Férfi és Női Bs. Egyletnek, a Passaici 
Közérdekű Szövetségnek. Éveken át tisztviselője 
volt az E. M. F. és Női Bs. Egyletnek.

1910-ben nősült New Yorkban. Felesége a 
kassai származású Kiss Margit. Gyermekei közül 
Gyula és Vilmos hivatalnokok. Imre pedig High 
Schoolba jár.

PUSZTAY ENDRE.
kereskedő

23 Belmont Ave., Garfield. N. .1.
Szül.: 1878 nov. 28-án, Hnszt, Máramaros megye

A kivándorlók nagy vizior- 
szágutján 1905-ben. 27 éves ko
rában érkezett Bridgeportra. 
De mielőtt ideérkezett: otthon 
kitanulta a mészáros mester
séget és vagy tiz évig már 
folytatta is. mielőtt Amerikába 
indult. Katonaéveit a mára- 
marosszigeti 85-ös gyalogezred
nél szolgálta ki.

1908 óta saját üzlete van, melyet 1921 óta Gar- 
fielden levő saját házában folytat.

Széleskörben nagy népszerűségben él. mert 
egyenes, korrekt gondolkozása embernek ismerik. 
Szép, független társadalmi életet él; egyformán jó 
magyar, jó polgár!

NT. RACZ GYŐZŐ.
a Passaie, N. J.-i Ref. Egyház lelkésze, 

a Keleti Egyházmegye jegyzője
220 E. 4th Street. Passaie. N. .1.

Szül.: 1904 április 3-án, Tiszabezdéd. Szabolcs ni.

Debrecenben, a magyar kál
vinista Rómában, a híres deb
receni Col légi ii tubán járt gim
náziumba és ugyanott tette le 
;iz érettségit is. Ott szívta tele 
a lelkét a magyar levegővel is. 
amely mindenkit végzetszerűen, 
örökre eljegyez a magyar sors
sal!

Az érettségi után beiratko
zott a debreceni jogakadémiára, ahol jogoit végzett. 
Közben beiratkozott a teológiára is de ezt már nem 
fejezhette be otthon, mert időközben Amerikába 
jött, ahol tovább folytatta teológiai tanulmányait. 
'(Teutonban 1930-ban avatták pappá, hol csak rövid 
ideig működött, mert hivatása Phoenixville. Pa.-ba 
szólította, ahol nagy egyházi feladatok vártak reá. 
Nemcsak az elvilágiasodoi t hívők lelkét kellett a 
krisztusi igéhez visszatéríteni, hanem egy uj tenip- 
lomépitésének nyomasztó gondjai is vállára nehe
zedtek.

Miután nehéz feladatát Istenbe veteti biliéi 
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megoldotta és életének alkotásokban gazdag 8 esz
tendejét szentelte a hitélet magyar szellemű ápo
lására: ti Passaic. N. J.-i Egyház hívásának engedve, 
az ottani református egyház lelkésze lett. Bár 
Phoenix viliétől nehezen vált meg: mégis volt ereje 
otthagyni alkotásának nagy müvét és S évi lelki
pásztorkodásának súlyos, de mégis gyönyörű emlé
keit, mert Passaic uj célokat és feladatokat, jelentett 
számára, melyet a hitélet érdekében elkellett vál
lalnia.

Lelkipásztori feladatain kívül a magyar iroda
lomnak is lelkes művelője és e téren bizonyára 
még sokat várhatunk tőle. Miután magyar tarta
lékos tiszt is: sok világi ismeretre is tett szert és 
ennek, mint lelkipásztor is nagy hasznát veszi. 
1930-ban a nagymüveltségü Nagy Irmát: Nagy Ber
talan gyáros leányát vette feleségül, aki a lelkipász
tor) lakban a derűt és napsugarat jelenti! Boldog 
házaséletük gyümölcsei: Ernő és Gabriella E kél 
gyermek a szülők szemefénye és egyben a jövő 
biztató Ígéretei.

SZÉMÁN ISTVÁN,
az American-IIungarian Building and Loan 
Ass'n alelnöke, a Passaici E. M. Férfi és 
Női Bs. Egylet elnöke, a Passaici Közérdekű 
Szövetség titkára, a Polgári Kör titkára

Itoclielh Park. New Jersey.
Szül.: 18S5 június 13-án. Lád Bessenyö. Borsod in.

A gyermekkor és ifjúkor találkozásánál: lő 
íves korában érkezett Amerikába: Philadelphiába. 
He onnét csakhamar t.'levelandba. az amerikai 
"Debrecenbe" került, ahol három év idatl kitanulta 
a módlis mesterségei. így ő lett az amerikai ma 
gyár módlfsok egyik legidősebb! ke. 1903-ban Pás- 
saichti ment és azóta állandóan ott cl. miközben az 
amerikai és magyar közélet egyik népszerű vezér
alakja lett.

Igj többek között az Amerikai Magyar Bld.g 
and Loan alelnöke. Btiddlerwer Township rendőre; 
a Polgári Kör titkára, a Passaic E. M. Eérfi és Női 
Bs. elnöke, a Passaici Közérdekű Szövetkezet tit
kára. Tagja továbbá a Szent István Róni. Kai ti. 
Egyháznak és a Szent Antal Egyletnek.

1903-ban családalapításra gondolt és feleségül 
vette az A bőd községi (Borsod megyei I Bója Má
riát. ki szintén tagja a legtöbb fenti egyletnek és 
aki egész életében mindenben hűséges segítőtársa 
volt. Szemán István összesen 26 évig volt módlis 
és étiből 6 évet a híres Wrlght Airophme Co.-nal 
töltött el. 1908-ban hazautazott, hogy kissé felnőtt 
korában is szél tekintsen régen elhagyón szülőföld
jén. Gyermekei közül Vilmos eore-maker Wriglit- 
nél: Olga, férj. Czibula Játtosné Garfielden. N. .1 
lakik. Széli és harmonikus családi élelet élnek és 
igen széles körben nagy szeretetnek és nagy nép
szerűségnek örvendenek. Élete ti család és a köz
élet szolgálatában oszlik meg: pontossága és köte
lesség érzése, valamint korrektsége közmondásos.

SÓGORKA MIHÁLY, 
a White Laundry. Inc., elnöke

16—20 Van Winkle St., Passaic. N. J. 
Szül.: Sur, Veszprém megye.

Sógorka Mihály már négy gimnáziumot végzett 
Besztercebányán és Sopronban, amikor n sors Ame
rikába vetette, ahol rögtön a megélhetés gondja 
foglalta le. 25 év előtt kezdte János öccsével mai 
üzletét, amelyet vas szorgalommal olyan nagyra épí
tettek, hogy ma már 50 embert foglalkoztatnak 
az üzemben és saját teher-automobiljaikat használ
ják a forgalom lebonyolítására. Mindketten tagjai 
ii passaici városi t'hamber of Commerce-nek és a 
Manufacturers’ Assoeiatlonnak. de amellett erős 
támogatói minden magyar akciónak is. búr a ha
talmas üzem minden idejüket leköti. Gyári telepük 
saját épületükben van kitűnő gépekkel felszerelve.

A huszonöt év alatt, mióta a kél testvér önálló 
üzleti vállalkozáshoz kezdett, azt teljes megértéssel, 
egymás iránti megbecsüléssel úgy vezetlek, hogy 
az üzem évröl-évre nagyobb és erőteljesebb lett. 
Két. magyar lélek minden ambíciója van a telepbe 
beépítve. Passaicban és környéken elsőrendű 
hírneve van a White Laundry, Inc. cégnek, amelyet 
a megbizhalóság mintaképének tartanait.

Páratlanul szép és meleg családi életet élnek 
A gyermekek már College-bti járnak, de igazi ma
gyar szellemben lettek nevelve, aminek kézzelfog
ható bizonyítéka az. hogy az angolok által nehezen 
kiejthető családi névhez ragaszkodnak és azt nem 
hajlandók könnyebb kiejtésű angol névre cserélni.

FRANKLIN
DR. VERMES LÁSZLÓ, orvos

172 Main Street. Franklin. N. .1. 
Született: 1909 január 23-án. t’jpesten.

Fiatal ember és fiatal umerikás magyar D, 
Vermes László, aki orvosi oklevelét a világhírű 
bécsi egyetemen szerezte és megfelelő klinikai 
gyakorlat illán 1931-ben jött Amerikába, hogy egyik 
régi magyar telepünkön, a New Jersey államban 
lévő Franklin városban kezdje meg orvosi gyakor
latán. Mielőtt Amerikába jött volna, az első 
honvéd gyalogezred kötelékében mint önkéntes or
vos teljesített katonai szolgálatid.

1931 május 30-án nősült meg és boldog házassá
gából Zsuzsika nevű bájos kis leánykája haj
tott ki. akit édesanyja. Vermes Alice magyar szel
lemben nevel a magyar szülői szeretet melegével.

Az amerikai magyarsíig, amely józan belátás
sal fel tudja ismerni azt az értéket, amit egy ma
gyar orvosnak, mini Dr. Vermes Lászlónak Frank
linban való letelepedése jeleni összességünkre néz
ve. mindig számítani fog a benne élő értékre. Or 
vosi oklevele, magas képzettsége, nagy tudása révén 
súlyt és tekintélyt ad Dr. Vermes László az ame
rikai társadalom szemében annak a magyar telep
nek. amelynek tagjait eddig jó munkájuk révén 
becsülték meg a városban.

[ 170 1



Képek a magyar életből

1 Kéry Imre 30 év előtt egyik szerepében. Bethlehem.
2 Bethlehemi magyar lutheránus templom. 3 Varjas Mi
hály 30 év előtt, Bethlehem. I Megulesz János. Trenton. 
5 Varjas András 30 év elölt. Bethlehem. 6 A perth 
amboyi nf'gyai gör. kath. templom. 7 Csaló István és 
neje matyó viseletben. Trenton. 8 Sommersel utcai ref. 
templom, New Brunswick. 9 Bethlehenii ref. templom
it) Trentoni fiatal pár. 11 Kondás András mint magyar 
anyakönyvvezető Philadelphiában. 12 Woodbridgei ma
gyar r. k. templom. 13 Bethlehenii r. kath. templom. 

plébánia és iskola. 11 Kemény Rózsika, Trenton. 15 Bar
na Mariska. Bridgeport. 16 Molnár István tiszteleg a 
budapesti Washington szobor előtt. 17 Trentoni Függet
len ref. templom. 18 A trentoni r. kath. templom és 
iskola. 19 Ref. harangszentelés Wallingfordon 20 Gtty 
Tivadar. Bethlehem. 21 Szí. István Király r. k. templom. 
Allentown. 22 Rosman Mariska, az 1938-as Magyar Nap 
szépség királynője. Allentown. 23 Szt. Erzsébet r. k. 
templom. Buffalo.
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PHILADELPHIA
Az Egyesült Államok harmadik leg

nagyobb városának a legkülömbözőbb jel
zőket adták. Reáfogták, hogy lassú életű 
város, ami nem csoda, ha tudjuk, hogy a 
várost annak idejében német bevándor
lók. a mai Pennsylvania Dutch elemek és 
a Quake • felekezet hívei teremtették, te
hát a legmsgfontoltabban cselekvő embe
rek. Mégis Phhilade.phiában született a 
csillagsávos amerikai lobogó, ott élt Betsy 
Ross és ott teremtette meg az Egyesült 
Államok a maga függetlenségét, alkotmá
nyát. hiszen Washington, a philadelphiaiak 
szerint “csak későbbi valami". Akkor jött, 
amikor a nemzet már megvolt.

Egy igen jellemző meghatározást ol
vastunk valamikor a philadelphiai magyar
ság felől, amely körülbelü ezeket mondja:

— Philadelphiában csak okos magya
rok boldogulhattak. Iparos, kereskedő, or
vos, tanár vagy bármi foglalkozása volt a 
magyarnak, Philadelphiában csak úgy bol
dogulhatott, ha az átlagnál sokkal művel
tebb volt.

A MAGYAR HITÉLET

Hitközségeik erősek. A katholikusok 
Szent Szív hitközségéről Ft. Mihal k István 
plébános felöl irt tanulmányunkban em
lékeztünk meg. A reformátusok hitbeli éle
tét az Első Magyar Presbyterian Egyház 
látja el, amely 1908-ban alakult Pivány 
Jenő kezdeményezésére és amelynek első 
lelkésze néhai Hankó Gyula volt. A hit
községet ma Nt. Pazár Miklós református 
lelkész vezeti, aki hosszú éviken át Kings- 
ton és Wilkes Barre lelkipásztora volt és 
1934-ben vette át a philadelphiai reformá
tusok gondozását és erélyes munkájának 
hatása a hitközség erős fellendülésében 
nagyon észlelhető.

Megállapodott és jól elhelyezkedett a 
philadelphiai magyarságnak jóformán 
minden egyes tagja, aminek legláthatóbb 
jele a philadelphiai Első Amerikai Ma
gyar Building and Loan Association, ame
lyet 1920-ban alapítottak a magyarok és 
amely tiszta magyar vezetés alatt áll ma is. 
Titkári székét a kiváló Álló Béla tölti 

be nagy szakértelemmel.
A philadelphiai magyarság összetartá

sában érdemes része van a Függetlenség 
cimü hetilapnak, melynek szerkesztője Dr. 
Aczél Aurél, ez a megfontoltan gondolkozó, 
erősen képzett koponya, aki azt a hig
gadt megfontolás szellemében neveli. Dr. 
Aczél Aurél a világháború során mint ma
gyar katonatiszt orosz fogságban volt, ahol 
tanulmányait folytatta.

RÉGI ÉS UJ MAGYAR EGYLETEK
Egyesületi téren számtalan magyar 

egyesülete van a philadelphiai magyarság
nak és természetesen valamennyi országos 
magyar biztositó intézmény nagy erővel 
van képviselve ott. A nagy helyi egyletek 
mellett ott működik évtizedek óta a Da
lárda is, melynek szép helyisége van. 
Ugyancsak tágas helyisége van a Jóté
konysági Egyesületnek is.

Történelmileg is vannak magyar vo
natkozásai Philadelphiának. Maga Kossuth 
Lajos is meglátogatta és mint a negyven
nyolcas idők nagy külügyi államtitkára, 
később a budapesti Nemzeti Muzeum igaz
gatója feljegyezte. Amerikában a legelső 
magyar pap Philadelphiában talált temp
lomot és otthont. Aszalay volt ez, hazulról 
sámsoni református pap. aki nyomban a 
világosi fegyverletétel után Amerikába jött, 
Philadelphiába ment és ott egészen vélet
lenül találkozott vele Pulszky Ferenc, mi
kor Kossuth látogatását készítette elő és 
felújították a régi barátságot.

— Sajnos, — jegyzi meg Pulszky “Éle
tem és korom’’ cimü emlékiratában, — 
magyar hívek hiányában németül prédikált 
Aszalay és pedig azzal a hortobágyi né
met kiejtéssel, amelynél kedvesebb ma
gyar fülnek nem is lehet. Éppen csak a 
német érti meg nehezen, de azzal Aszalay 
nem sokat törődött.

A philadelphiai százötven éves kiállí
tás és ünnepségek alkalmából a magyar 
elemek felől külön ünnep keretében em
lékezett meg Philadelphia városa, amely 
siker tekintetében semmi kívánnivalót 
nem hagyott hátra.
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ACHIMOV PÉTER és NEJE, 
kereskedő

900 Marcella Street. Philadelphia. Pa.
Született: 1883 június 8 án, Sárafalva, Torontál ni.

Achimov Péter már 
képzett kereskedő volt 
az óhazában is. ami
kor 1909-ben Ameriká
ba jött, a pennsylvani
ai Amber városába, 
majd a Pennsylvania 
vasút bevándorlási hi
vatalnoka lett hosszú 
évekre és most m nt 
egy nagy new yorki 
cég főképviselője, ön
álló vállalatot folytat. 
Achimov élete legfon
tosabb eseményének 

azt tartja, hogy 1919-ben hazament látogatóba. Nagy- 
kikindán megismerkedett Decker Rózsi zongora 
tanárnővel és nőül vette. Neje Temesváron teljes 
sikerrel végezte a felső zenei iskolát, tanárnői 
oklevelet szerzett.

Az Amerikába jövő házaspár összetartó erő
vel vágott neki az uj életnek. Achimovné előnyö
sen ismert zene tanárnő lett előbb New Yorkban, 
majd mikor 1925-ben Floridába mentek, ott foly
tatta hivatását és három év után visszatérve Phi
ladelphiába. mint énekesnő szép sikereket aratott 
a rádión és közben jeles eredménnyel folytatja 
növendékei közt a zenei tanítást is.

Dr ACZÉL AURÉL, jogtudor
a "Függetlenség” szerkesztője és kiadója

700 West Glrard Avenue. Philadelphia, Pa.
Szül.: 1888 Királyitelniec, Zemplén megye.

Mélyen szántó, erősen 
képzett elme, amely
nek megfontolt, tárgyi
lagos Ítélő ereje tiszte
letet parancsoló. Ez 
Dr. Aezél Aurél egyé
niségének mérve.

Gimnáziumi érettsé
git Sátoraljaújhelyen, 
a piaristák gimnáziu
mában tett, majd jog
tudor! oklevelét a bu
dapesti tudó mányos 
egyetemen szere zte. 
ahonnan a sors a vi

lágháborúba sodorta. Először a 29-es gyalogsági 
hadtestbe került két másik, a lovasságnál szolgált 
tiszttársával együtt, majd 1916 februárjában gyalog
sági kiképző tanfolyamra osztották be és a hat 
hetes átképző tanfolyam sikeres elvégzése után 
a 65-ik gyalogezredbe ment. Az orosz Brussilow 
tábornok elleni offenziva során. 1916 nyarán meg

sebesülve. orosz fogságba került és négy évig 
volt hadifogoly’ Szibériában.

A hadifogságban 1918-ban kétszázezer amerikai 
dollár értékű orosz rubelt sikerült orosz nagy
tőkésektől szereznie, amit sikeresen becsempészett 
Dr. Aezél Berezovlába. a hadifoglyok táborába ■•.« 
ezt tiszttársainak segítségével kölcsönképpen a leg
nagyobb igazságossal osztotta el fogolytársai között, 
akiket a válságos időkben szinte az éhhaláltói 
menteti meg ez az óriási összeg. Körülbelül ezer 
hadifogoly, tiszt és önkéntes részesült ebben a se
gítségben akkor, amikor arra legnagyobb szükség 
volt.

Négy évi hadifogság után Dr. Aezél Aurél 
1920-ban .Japánba jutott, ahonnan Magyarország 
felé igyekezve. Amerikába ért és itt maradt. 
Philadelphiában előbb egy pénzintézetei szervezett, 
amelynek titkára lett 1929-ig, de közben 1926-ban 
átvette a philadelphiai Függetlenség heti lap szer
kesztését. Társadalmi munkásságából folyólag 
egyre erősebb munkát fejt ki az amerikai politikai 
életben, a legutóbbi választások alkalmával is a ma- 
gyár alakulatok vezetője volt az állam területén.

A hétköznapon újságírás teendőin felül adott 
alkalmakkor erős tollú publicisztikai Írások látnak 
napvilágot Dr. Aezél Aurél tollából, amelyek azután 
végigjárják az egész amerikai magyar sajtót és 
üdvös hatást gyakorolnak az amerikai magyar köz
életre.

ÁLLÓ BÉLA.
szalon és étterem tulajdonos, 

a .Magyar Building and Loan Ass'n titkára
1229 -1231 Lawrence St„ Philadelphia, Pa.

Született: 1887 július 18-án

A philadelphiai magyarság története úgy van 
átszőve Álló Béla életével és tevékenységével. 
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hogy a kettőt egymástól elválasztani nem lehet. 
Hiszen mióta kijött 1903-ban Álló Bála Amerikába, 
nem volt olyan magyar megmozdulás a köz ja
vára Philadelphiában, amiből ne vette volna ki 
a maga hatalmas részét.

Magán élete alig is volt Álló Bélának. A po
zsonyi gimnáziumból jött Amerikába, ahol kez
detben vendéglőkben dolgozva a. szakma titkait 
elsajátította, majd 1915-ben saját üzletet nyitott. 
A szárazság bekövetkeztével Ingatlan üzletet foly
tatott. amig 1933-ben ismét megnyithatta a mai 
üzletét. 1910 során nőül vette a Bácskulára való 
Hornyák Terézt és házasságukból származott érett- 
ség'zetl Mariska leánya, aki hivatalnoknő és Béla 
fia aki ti High Schooiba jár.

Ami ellenben a közéletet Illeti, ott egészen 
másként fest, a kép.

A philadelphiai Jótékony Egylet egyik alapító 
ja Álló Béla volt, aki azt éveken át m'nt elnök 
vezette. Közben e katholikns jellegű Intézménnyel 
kapcsolatosan alapították meg a philadelphiai ró
mai katholikns egyházat, amelynek egyik alapiló 
harcosa szintén Álló Bébi volt, aki rendkívül sokat 
fáradozott a szép templom építése körül is. Egy
ben harcos tagja lett az Árpád Egyletnek, a Itridge- 
porti Szövetségnek, az Amerikai Magyar Társu
latnak. A Liberty Loan kibocsátása idején az Ide
gen nyelvű bizottság pénztárnokának nevezték ki. 
Tevékeny részt vett Álló Béla a new yorki Kossuth 
szobor megalkotása körül, valamint a phi adelphiai 
revíziós gyűlés összehívása érdekében. Közben mint 
műkedvelő is tevékeny szerepet v'tt szép sikerrel. 
1920-ban megalakította a Magyar Building and 
Loan Associationt. amelynek azóta is titkára. Részt 
vesz a Moose és Elks nagy amerikai egyesületek 
életében és betetőzésül legalább száz magyarnak 
volt tanúja a polgárosodás alkalmával.

Aki ennél többre képes, az mesébe való em
ber kell legyen. Nem csoda, ha ilyen közmunka 
mellett Álló Béla nevének arany csengése van 
a ph'hulelphiai magyarság előtt.

BACHER A. GYULA.

ingatlanforgalmi és építészeti iroda tulaj
donos. a Református Egyesület helyi osztá
lyának elnöke, a Dalárda örökös disztagja

7X62 Oxford Avenue. Philadelphia. Pa. 
Született: 1879 március 12-én. Zirc, Veszprém m.

Bacher Gyula, akinek irodája a philadelphiai 
régi magyar emléktárgyak valóságos múzeuma, 
képzett molnár volt már. mikor Amerika jött 1S97- 
ben. ahol tudásának fokozása és az angol nyelv 
elsajátítása érdekében azonnal esti iskolába ment, 
majd reál estate tanfolyamét végzett, úgy, hogy két 
évvel később saját irodája volt. Kenyerét előbb 
biztosítással kereste, majd pénzküldő és hajójegy 
és ingatlanforgalmi irodát nyitott Philadelphiában.

A philadephiai életben Bacher mindig vezető 
szerepet vitt. Mindkét egyház alapításában részt- 
vett, nemcsak tagja, de tisztviselője is volt minden 
magyar egyesülésnek. A Dalárda örökös disz- 

tagjának. a Református Egyesület helyi osztálya 
elnökének választotta és igen tevékeny munkát vég
zett a régi Republikánus Klubban is. Összeköt
tetései folytán ma is sokat segít magyar honfitár
sain. bár most teljesen amerikai az üzletköre. 
Sokat áldozott a sportra is. amelyet maga is gya
korolt, h'szen fiatalabb korában ismert nevű birkózó

volt. Az amerikai társasaiét ben a N. E. Business 
Men's Assoclation és a N. E. Chatuber of Com- 
meree tagja.

Bueher A. Gyula 1905-ben Ft. Várlaky Sándor 
plébános előtt vette miül a Klsgejöcz. I'iig megyéből 
származó Denijén Borbálát. Gyula József fin bank 
tisztviselő. Albert könyvéül. Ferenc apjának üzleté
ben dolgozik. Berta és Anna leányai még a családi 
otthont díszítik.

Az érdemes magyar ember áldozatos részese 
volt minden magyar megmozdulásnak, többek kö
zött az AMOSZ philadelphiai osztályának elnöke is 
volt.

CZEINER JÓZSEF, 
sza’ontulajdonos

3-ini Water St.. Philadelphia. Pa.
Szül.: 1X77 márc. 16-án. Tósod-Bercnd. Veszprém m

Az úttörő magyarok közé 
tartozik. 1899-ben jött ki. 
amikor a magyar kivándorlás 
még csak gyermekkorában volt. 
Az akkori III. osztályú utazás 
még nem volt olyan luxus
utazás. mint a mai. Aki ak
koriban jött ki: sokáig el 
nem feledte a háromhetes ten
geri utat... Mint jómódú gaz

dálkodó-család gyermeke jött ki. Nem szükségből 
és nem muszájból, hanem azért, mert világot akart 
látni. Először Sprlngtou, N. J.-be érkezett majd 
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Bethlenemben és utána Philadelphiában vállalt 
nehéz munkát. Azután elfogta egy kicsit a hon
vágy és haza ruccant. És ha már otthon volt: hát 
meg is nősült. 1906 julius 3-án feleségül vette 
Kulcsár Karolinát. Tósok-Berenden. ahol Ferenc 
öccse biró és ahol már apja is bíró volt.

1908-ban már feleségestül együtt jött vissza 
Amerikába. És itt régi helyén: az Art Clubban, 
mint szakács dolgozott. Majd önálló restaurantot 
nyitott, melyet változó szerencsével évekig vezetett. 
1925 óta jelenlegi helyén van. mint szalonos és sza
lonja széles körben nagy népszerűségnek örvend 
Tagja a Dalárdának, a Verhovaynak. az Amerikai 
Magyar Társulatnak, továbbá a Mooseheart. West 
Moi'elandmik. a 33-ik Ward Repuhlican Clubnak és 
a Retail I.iquor Dealers Ass’-nek. Régebben egyleti 
tisztviselő Is volt.

Gyermekeik közül Antal apjával dolgozik. Jó
zsef mechanikus és Ferenc vegyészmérnök, általá
nos magyar mozgalmakat mindig szívesen támo
gatott. Mrs. Czeiner 1931-ben Ferenc fiával haza
ment látogatóba, hogy a régen nem látott rokonokat 
és ismerősöket meglátogassa.

ERDŐST JÁNOS,
a Philadelphiai Nagybizottság elnöke, 

a Magyar Demokrata Liga elnöke.
a Verhovay 76-ik fiók titkára
110 West Roekland. Philadelphia. Pa.

Szül. 1873 augusztus IS. Gyertyánios. Torontál m.

Három és fél év
tized óta áll az ame
rikai magyar végvárak 
bástyáin minden nem
zeti érdek felett őrt a 
tisztes, öreg harcos — 
Erdösy János. Magyar 
Amerikában nincs 
olyan kis telep, ahol 
nevét ne ismernék, 
hiszen évtizedeken ke
resztül volt egyik, a 
legnagyobb országos 
egyesületünk vezetésé 
gének tagja.

A bádogos ipart tanulta Erdösy János a szü
lőhazában és szakképzettsége biztosította kenye
rét az uj hazában is. Mikor 1905-ben Amerikába 
jött. Ph'ladelphiában telepedett le. 1915-ben a nagy 
Verhovay Segély Egylet bizalma a központi iro
dába hívta ahonnan Detroitija ment, ahol az 
egyik nagy amerikai hajógyár foremanje lett, majd 
1920-ben visszatért Philadelphiába, ahol saját há
zában alapította meg végleges családi otthonát. 
Első feleségét elvesztvén 1919-ben a Zemplén me- 
megyei Tállyára való Heinz Máriát vette nőül. 
János fia hivatalnok, egyben a Verhovay phila
delphiai angol fiókjának is titkára, míg Ilonka 
leánya felső ipari iskolába jár.

A helyi körben Erdösy János elnöke a phila

delphiai Magyar Egyletek és Egyházak Nagybi
zottságának, elnöke a Magyar Demokrata Ligá
nak és a Verhovay 76-ik fiókjának titkára és ke
rületi delegátusa. Alapítója a philadelphiai Szent 
Sz'v r. kath. egyháznak, tagja a fiatal Betegse- 
gélyző Egyletnek, titkára volt az Árpád Egyletnek, 
elnöke volt a helyi Kossuth Szobor Bizottságnak 
és részese a philadelphiai revíziós gyűlésnek. Mun
kájára jellemző, hogy alig volt három hónapig 
tagja a Verhovay 76-ik osztályának, már elnöknek 
választották. Több, mint 100 tagot szerzett az osz
tálynak. közben megalapította az angol osztályt Is

Országos hírnevét a Verhovay érdekekben ki
fejtett igazán nagy munkájának köszönheti. Több 
ízben volt konvención delegátus, majd 1911-ben 
föellenőrnek választották a központba. 1929 ben 
igazgatósági és 1931 ben számvizsgáló bizottság' 
tisztviselőnek.

HADIK C. JÓZSEF.

a J. C. II. Automatic Machine Works 
társtulajdonosa

2431 N. 6th Street, Philadelphia. Pa.
Született: 1SS9 augusztus 1-én. Budapest

Tipikusan a jó gyermek, a jó fiú életrajza 
Hadik József története. Édes apjával a Fehér me
gyei Aha községből ideszármazott Hadik Imrével 
megkezdett kies' műhelyt a fiú szorgalma, tudása, 
rátermettsége, az amerikai ipari életben való jár
tassága tette naggyá és emelte ki a szürke isme
retlenség homályából olyan vállalattá, amely egyike 
a legjobbaknak és legismertebbeknek az egész kör
nyéken. Azt az alaposságot, amit az api európai 
tanultsága adott az üzletnek. mert h'szen Hadik 
Imre éveken keresztül a budapesti Ganz gyárban 
dolgozott — ezt párosította Hadik József amerikai 
conceptiójával.

Fokról-fokra fejlesztette nagyobbra az üzemet 
és építette ki a helységet, úgy hogy ma 60—70 
munkás dolgozik a műhelyben és ha az ember 
kívülről nézi meg az épületet, dehogy is sejtené, 
hogy bent az udvaron százezer dollárt meghaladó 
gépek és három emeletes helység van.

Hadik József ma el'smert szaktekintély. Tagja 
az "American Society of Tool Engineers"-nvk és 
vezetése alatt épült fel a világhírű Horn and Har 
dart automata cégnek első limes automatája. Üz
letfeleik közé tartozik az Egyestilt Államok kor
mánya és csaknem minden Philadelphia és kör
nyékbeli világ cég is.

Hadik József 1917-ben nosült és a Szt.. Andrási. 
Abauj megyei Breznai Juliskát vezette oltár elé. 
akivel ideális házaséletet él, a gyár szomszédjá
ban felépített saját otthonában.

Az apa. Had’k Imre, ma már visszavonult az 
üzlettől abban a, tudatban, hogy’ József és a. 
szintén Budapesten született, nagy tapasztalatit és 
gyakorlattal biró Ernő fiainak kezében a vállalat 
továbbra is megtartja azt a jó nevet, amit 22 év 
megfeszített munkájával megalapoztak maguknak.
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FENESSY JÁNOS.
a Philadelphia Beauty Parlor Equipment 

Co., tulajdonosa
1112 North 3rd St.. Philadelphia. Pa.

Született: 1888 augusztus 30. Nagyváradon

A gerinces férfi akarat igazi mintaképe Fe
nessy János, aki azzal jött Amerikába hogy ‘‘va
laki’’ lesz és tényleg lett. Napszámosságon kezdte 
és gyáros! pozícióra emelkedett saját erejéből, sa
ját akaratából.

Regényírók tollára való élet áll Fenessy János 
mögött. Nehéz sorssal kezdte Nagyváradon az 
életet, de vas szorgalmával mindig tanult és el
érte azt. hogy építészeti rajzoló lett, ami a sziikes 
anyagi viszonyok között is annyira biztosította, 
hogy 1911-ben nőül vette Nagyváradon a költői 
lelkű Enyedy Erzsébetet. A családi élet zavar
talan boldogságára azonban három évvel később 
reáköszöntőtt a világháború és Fenessy János fegy
vert fogott, hogy hazáját védelmezze Négy hosszú 
esztendőn át küzdötte végig a hálmrut. majd a 
háborút követő nehéz éveket, ant’kor szülővárosa 
idegen uralom alá jutott és 1922-ben a Fenessy 
család útnak indult Amerika felé azzal az elha
tározással, hogy az apa az uj világban is lesz 
"valaki", nem utolsó ember.

Nehéz, kemény küzdelem várt Fenessy Já
nosra Amerikában. A sikernek nehéz itt az isko
lája és az életet Fenessy is a legalacsonyabb fo
kon. a napszámos munkánál kezdte. Veleszületett 
ezer-mesteri tehetsége azonban nem hagyta cser
ben és meg volt benne az akarat is, hogy ma
gasabbra jusson.

Ennek a küzdelemnek állomásai keserűek vol
tak. Az 1922-ik év során Fenessy négy hónapig 
Phoenixvillen a vasgyárban dolgozott, majd átment 
Philadelphiába, ahol két évre egy lámpagyárban 
kereste családja kenyerét. Két évet a festő ipar
ágban töltött és azután másfél évig bútorasztalos 
üzemben dolgozott. Csak ekkor kezdett felette de
rülni az ég akként, hogy a pennsylvaniai Arnbler 
városában végre tudományos képzettségének meg

felelő foglalkozáshoz jutott három és fél évig mint 
építész rajzoló gyakorolhatta tudását és tehetsé
gét, mig végre három év előtt odáig jutott, hogy 
megnyithatta saját ipartelepét, amelyben ma hat
nyolc embernek tud állandóan foglalkozást adui. 
Éles szeme és mérnöki tudása jelölte ki neki az 
utat, amelyen a siker felé haladhat Amerikában.

Ahhoz a munkához, amit az élettel való harc
ban Fenessy János fejtett ki. a családi otthon 
szilárd megalapozása adta meg a legerősebb indító 
rugókat. A hűséges házastárs, akinek igaz magyar 
szellemű és hitéhez hú lélekből eredő költeményei 
megjelentek az Amerikai Magyar Népszava és n 
philadelphiai Függetlenség hasábjain, igazi véd
nöke volt a családnak, amelynek tagjai: János, 
a mechanikus, József, aki apjával együtt dolgozik. 
István, aki szintén mechanikus. György, aki a 
női ruhaszövészet mesterévé akar fejlődni és Er
zsiké. aki a High Sehöol érdemes növendéke. A 
gyermekek örökölték apjuktól azt. hogy ezermes
terek legyenek. A négy Fenessy i"u minden sza
bad idejét esténként és vasárnap az építészetnek 
szentelik de közben időt találnak arra is. hogy 
szenvedélyüknek hódolva, elsőrendű hegedűket csi
náljanak Az apai akarat, hogy magasra halad
janak az életben, megvan mindegyikben és a 
művészet, a szép Iránti szeretetet költői lelkületű 
édesanyjuk oltotta beléjük.

És talán mondani se kell ott. ahol a család
anya leikét a magyar Múzsa Ihlette meg. hogy 
nincs olyan tag a Fenessy család otthonában, amely 
az East Sedgley Avenue 1339 száma alatti sajál 
házukban van. aki ne lenne igaz magyar. Szóban 
és Írásban. Nem is lehet ez másként, hiszen hogy 
járhatná át másként az anya költői tollának sza
vakba öntött varázsa lelkűket, egész életüket?

Öreg amerikások szemében fiatal amerikások 
a Fenessy család tagjai, de magyar Amerikának 
gazán úgy kell reájuk tekinteni, mint akik már 

begyökereztek az uj hazába és alapjában a régiek 
közül valók. Fenessy János mintaképül szolgálhat 
arra, hogy mire képes a komoly férfi akarat és 
sikerében amerikai szempontból nem játszik ko
moly szerepet az. hogy nagy tudással és szinte 
boszorkányos tehetséggel lépett az uj világ part
jaira. Fenessy Jánosnak és nejének éppen azért, 
mert az úgynevezett fehér gallérosok osztályából 
vándoroltak ki. sokkal több nehézséggel kellett 
megküzdeniük, m'nt az átlagos embernek. Igen, 
mert óriási lelki erőt követel az. hogy az ember 
az egyszer már elért pozícióról leszálljon és pá
ratlan akarat kell hozzá, hogy újra felemelkedjék 
Ezen a nagy erőpróbán teljes sikerrel ment át 
a Fenessy házaspár, amely hitébe vetett erővel 
viselte a nehézségeket és saját erejébe, saját te
hetségébe vetett erővel harcolt azért, hogy amerikai 
szempontból is sikert érhessen el.

És ez a s’ker ma még csak a kezdetén van. 
A Fenessy család útja még mindig felfelé vezet 
és valószínű, hogy a gyermekekben a legmaga
sabb pontra jut.
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KLEIN ELGENE (JENŐ), 
bélyeg nagykereskedő és műgyűjtő

200 So. 13th Street. Philadelphia, Pa. 
Született: Tinnye, Pest megye

•15 évvel ezelőtt érkezett 
Amerikába és ma az övé nem
csak Amerikának, de a világ
nak egyik legnagyobb bélyeg
kereskedése. Üzletét Európában 
csaknem olyan jól Ismerik, 
mint Ázsiában és vásárlói kö
zött vannak Roosevelt elnök, 
az angol király, a román ki
rály. az Egyptomi alkirály. stb.

Európai körútja alkalmával gyakran keresi fel 
szülőföldjét. Magángyűjteménye valóságos múzeum 
és egyike a világ elismert bélyegszakértóinek.

KNOPF ANDRÁS és NEJE, 

üzletember
IS East Gorgas Lnne (Mt. Airy). Philadelphia, Pa. 

Szül. 1882 augusztus 11. Gyertyámos, Torontál ni.

Mint képzett iparos, 1906-ban jött Philadel- 
ph'ába, ahol 1911-ig más alkalmazásban kereste 
kenyerét és akkor önálló vállalkozást kezdett, 
amelyet ma is sikerrel folytat. Knopf. aki had
kötelezettségének a budapesti 4-lk tüzérezred köte
lékében tett eleget. 1908-ban Philadelphiában nőül 
vette a torontáli Nagyjécsa községbe való Ro- 
mich Katalint, aki Szegeden, Igaz magyar szel
lemben nevelkedett. Ha a nagyarányú üzlet erősen 
le is foglalja Knopf Andrást úgy. hogy csak a 
Dalárda és a Republkánus Kör tagja, a magyar 
közéletben annál tekintélyesebb és köztisztelet
ben tartott munkát végez a neje .aki az Egylet
közi Bizottság alelnöke. a Republikánus Klub női 
osztályának 8 éven át alelnöke és jó tagja a Da
lárda Nőegyletnek. Tevékeny részt vett a Kossuth 
szobor leleplezésének előkészítésében és mikor a 
magyar érdekek védelméről volt szó. férjével és 
Katica leányával együttesen jelent meg Washing 
ionban Borah szenátor előtt.

Knopfék háza rendkívül vendégszerető és atnig 
a leányok otthon voltak, találkozó helye volt a 
helyi és átutazó miivészi tehetségeknek, akiket 
Knopf Andrásáé reávett arra, hogy a magyar elő
adásokon szerepeljenek, ami azokat természetesen 
nagy sikerűvé tette. Szép munkájának elismerése 
gyanánt Knopfné 1930-ban és 1932-ben megnyerte 

a Függetlenség hetilap népszerűségi versenyét, amit 
meg is érdemelt, hiszen lelke minden magyar 
mozgalomnak.

A gyönyörű családi életből származó gyerme
kek közül Micike, aki a Temple Universítyt vé
gezte és okleveles ápolónő, Mr. A. Cohen neje. 
Katica négy évig a bécsi zeneakadémián tanult 
és önálló művészi pályáját azért szakította meg. 
mert közben Alex Cheblow gyáros neje lett. Ifjabb 
Knopf András édesapja oldala mellett vesz részt 
az üzlet vezetésében.

KONDÁS ANDRÁS, 

a Philadelphiai Jótékonysági Egylet 
jegyzője

1215 North 4th Street, Philadelphia, Pa. 
Született: 1874 szeptember 2-án, Nyíregyháza

Kondás András rit
ka felsőiskolaj kikép
zésben részesült fiatal 
korában. A Tarcalon 
levő magyar állami sző
lészeti és borászati fő
iskola oklevele jogosí
totta fel arra, hogy ke
rületi munkavezető le
gyen előbb állami hi
vatalban Szabadkán öt 
évig. Bácskán és To
rontál kerületekben. 
Ebből a tisztségből Jött 
1906-ban Amerikába és

az első két évet Bethlehemben. majd kél évet 
l.ansdalen. két évet Berwicken töltött és miután 
Veronában Is volt alkalmazva, végül Philadelphiá
ban telepedett le véglegesen, ahol páratlanul erős 
részt vett ki a magyar közéletben. Ennek elis
merése gyanánt, lett a Jótékonysági Egylet Jegy
zője, majd az Egyletközi Bizottság delegátusa, aki 
minden jó magyar ügyet készséggel támogat.

H tbelileg a Szent Szív r. kath. egyház tagja 
és a Darby városban levő katholikus Árvaház erős 
támogatója. Képünk, amely Kondás Andrást be
mutatja. szintén Darbybén készült, ahol ez a ki
váló énekhanggal rendelkező emberbarát 1938 
augusztusában Szent István emlékünnepén egy 
alkalmi verset szavalt nagy hatással a mikrofón 
elölt.

Kondás András a munkácsi 65-ik ezredben 
szolgálta le katonaéveit és a szülőhazával állandó 
kapcsolatot tart fent unokaöccse!: Dr. Papp Péter 
budapesti királyi ítélő táblai bíró, valamint Sar- 
kady Ferenc nyíregyházi bank tisztviselő utján.

Egyszerű és szerény modora mögött alig érez
hető meg a fölényes tanultság. amely higgadt 
ítélkezésének alapja, de fel kellett ezt ismerni 
cselekedeteiből és ezért foglal el annyira meg
becsült és tisztelt poziciót Philadelphia magyar 
társas életében.
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LEBICK H. JÁNOS, 
reál estate, biztosítási iroda tulajdonos 

■144 Diamond Sl. (saját, házi Philadelphia, Pa.

Született: 1894 május 4. Rakaeza, Borsod megye

Egészen fiatal 
fin volt, amikor ki
érkezett Amerikába. 
Azonnal iskoláim 
iratkozott be. amely 
alapját adta üzleti 
sikerének. 20 éves 
korában már élet
biztosítással, majd 
reál estate-el foglal
kozott. 1921-ík évben 
kezdte első üzletét. 
Mai irodáját 1923 
óta vezeti és a leg
nagyobb b ztosilási 
cégek megbízottja. 
Közjegyzői kinevezé
sét 1924 ben kapta 
meg. Lakóházakat, 
üzleteket sok száz 
magyarnak és inás 

nemzetiségüeknek adott el. Mortgage kölcsönöket 
közvetít, okiratokat átfordít különböző nyelvekre 
és óhazai adás-vételi szerződéseket, meghatalma
zásokat is elintéznek irodájában.

Nagyarányú üzleti elfoglaltsága mellett, sok 
időt szentel közügyeknek. A budapesti Egyetemi 
Énekkar ittléte alatt tagja volt a fogadó bizott
ságnak. Egyike volt a legelsőknek, aki tiltako
zott a in -gyarok ellen a sajtóban folytatott had
járat ellen. Részt vett a revíziós bizottságokban is. 
Tagja az Egylet közi Bizottságnak és 1938-ban a 
a város által rendezett Pestivel of Natiotis ün
nepségén a magyar csoportnak volt a vezetője. 
Az ünnepségről az állam egy 400 oldalas emlék
könyvet adott ki. melyben dlcséröleg emlékeznek 
meg a magyarokról, úgyszintén Lebick Jánosról 
is. aki ezen munkájáért, egy okmányt is kapott. 
A Magyar Republikánus Klubnak éveken át volt 
alelnöke és Igazgatósági elnöke, a depresszió alatt 
pénztárnoka volt a Jótékony Segély Bizottságnak.

Ismeri műkedvelő zenész. A világhírű Etűdé 
zene magazinban meg is jelent egy cikke, ami a 
játszás közben elpattant hurok gyors módon való 
pótlásáról szólt. Zenei tudását a. Templo zene- 
iikndém'án -I évig tökéletesítette. Tagja a Reál 
Estate Boardnak és élénk magyar és amerikai tár
sadalmi életet él.

1921 július 2-án nősült Philadelphiában. Neje, 
a szegedi származású Kockás Ilonka és a boldog 
frigyből Ernő nevű fiuk születőit, aki a. North 
East High School tanulója. Vendégszerető házuk
ról sok Philá-ban járt magyar és a barátok százai 
tanúskodhatnak.

IFJ. LENDVAY LAJOS, 
a Louis & Heggie Beauty Shop tulajdonosa 

1120 Widemer Bldg., Philadelphia. Pa. 
Született: 1906 május 6, Cleveland, O.

Azzal kezdte az 
életét, hogy amerikai 
polgár létére, egy éves 
korában szülei haza 
vitték öl a Győr me
rni gyei Tápszentmik- 
lósra, ahonnan 13 éves 
korában Budapestre ke
rült. A borbély mes
terséget a híres Szé
chényi fürdőben és a 
fodrászságot a Rákóczi 
utón. Ventner Gyulá
nál tanulta. 1923 bán 
szülővárosában. Cleve

landion telepedett le és ott a Buckeye Romion, 
a népszerű Messerschmldt borbély üzletben dol
gozott. Rövid időn belül a borbélyságol abba 
hagyta és a nőj l'odrászságra fektette a súlyt.

1927-ben Philadelphiába költözött, ahol 1929- 
ben üzletet nyitott "Louis és Heggie" név alatt. 
1931-ben Heggie társától az üzletet teljesen át
vette és a műhely, ahol állandóan 4—5-en dolgoz
nak. már régen saját tulajdona.

1934 ben Clevelandiján nősült, ahol feleségül 
vette Messerschmidt régi népszerű borbélymes
ternek kedves leányát. Mariskát. Boldog házas
ságukat 1937-ben egy bájos fiúcskával áldotta meg 
az ég.

Életüknek nagy élménye volt, mikor 1938-ban 
haza utaztak a szüleit meglátogatni, majd Buda
pestre utaztak a Szent István ünnepekre.

Mindannak dacára, hogy ifj. Lendvay Lajos 
Amerikában született, a magyar nyelvet nagy
szerűen bírja és meg :s fogadta, hogy a kis Laj
csikét is meg fogja tanítani a magyar nyelvre.

PAPI’ GÁBOR, magánzó
2121 Green Street. Philadelphia, Pa.

Szül. 1873 november 22-én. Nagybánya, Szalmái- m-

A férfikor elején, 34 éves korában, 1907-ben 
jött Amerikába. Philadelphiába. Mindössze kilenc 
hónapig dolgozott itten amikor megvett egy nagy 
szalont, bár Jóformán szól sem beszélt még akkor 
angolul sem ő sem felesége. Egy aranybányában 
sokáig dolgozott mint felügyelő. Így az aranyat 
és annak termelését nagyon közelről látta. És 
ha nem Is jutott rá valami sok az aranyból, azért, 
fizetéséből mégis szépen megtakarított, Chicagó
ban három évig volt szalonüzlete. Majd Ph’lában 
Oyster Salont nyitott melyet 25 évig személyesen 
vezetett. Közben megvette a Beechwood nyara
lóhelyet. melyet 9 éven át vezetett, de 1938 őszén 
Irérbadta.

Tagja a Verhovay 76-lk fiókjának, ahol régeb
ben több Ízben tisztviselő Is volt Az 1920-as évek
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ben a Verhovay S. E. igazgatósági tagja is volt 
és részt vett a clevelandi és píttsburghi konven
ciókon is. Majd egyik tagja volt a delegációnak, 
mely felülvizsgálta az egyletnek Hazletonból Pitts- 
burghba való költöztetését. Tagja továbbá a Jézus 
Szent Szive római katholikus egyháznak. Mielőtt 
Amerikába jött, kiszolgálta három bakaévét a híres 
miskolci 5-ös "Avas" ezredben.

1899 pünkösdjén megnősült és feleségül vette 
tt nagybányai Ivánkovics Rózát, aki mindenben 
segitö hűséges élettársa és hitvese

Kétszer már az óhazában is voltak. Először 
együtt 1912-ben. azután 1925-ben.

FT. DR MIIIALIK ISTVÁN.
a Szent Szív r. kath. hitközség plébánosa

1103 Mascher Street. Philadelphia. Pa. 
Szül.: 1895 augusztus 5-én. Nagyszalonta

A hajdúk híres vá
rosának. Sza hantának 
szülötte. Ft. Dr. Mi
liőjük István gimná
ziumi t a n u I Hiányait 
Gyulán végezte teljes 
sikerrel, majd a nagy 
várndi. szegedi theo- 
logiai szemináriumok 
növendéke lett és vé
gül a katholikus világ 
leghíresebb egyetemén, 
a jezsuiták tanítása 
mellett négy évet Inns
bruckban töltött és ott 

szentelték áldozár pappá 1920-ban. Rövid időre 
Magyarországra tért ekkor vissza, majd egy évet 
Angliában és fél évet Svájcban töltött, hogy nyelv
tudását fokozza és ez hozta Amerikába is. Az 
angol nyelv teljes elsajátítása, amit Angliában kez
dett meg. mivel a német nyelvet Insbruckban már 
tökéletesen megtanulta.

1925 szeptemberében érkezett az uj hazába a 
fiatal lelkipásztor és nyomban átvette a phila
delphiai Szent Szív Róni. Kath. Hitközség veze
tését. mint annak plébánosa. Nehéz munkára vállal 
kozott. Jóformán kezdeti állapotából kellett az 
egyházközséget nagyra szerveznie és pedig a sajátos 
philadelphiai viszonyok folytán akként, hogy egy
szerre bilinguális. azaz két nyelvű pásztorálást 
folytat, hiszen a hívek egy részének magyarul, más 
részének németül kell prédikálnia és az ifjúságot 
az angol nyelvvel köti az egyházhoz.

Ennek az áldozatos munkának Ft Mihalik Ist
ván erős hitiről fakadó türelmes készséggel tesz ele
get és közben a hitközség anyagi gondjaival is 
szép sikerrel küzdött meg.

NAGY LAJOS, kereskedő 
a Kovács ezredes Társaság titkára 

2031 North Third Street. Philadelphia. Pa. 
Szül.: 1S90 augusztus 1. Tasnád. Szilágy megye.

A törhetlen magyarsága Nagy Lajosnak mindig 

van ideje és akarata arra, hogy magyar fajának 
érdekében páratlan munkát végezzen, erős teljesít
ményeket szolgáltasson.

Zilah városában, a híres Wesselényi kollégium
ban érettségizett Nagy Lajos, aki 1910-ben — Bécs
ijén az 51-ik kolozsvári ezrednél eltöltött önkéntes! 
éve után — jött Amerikába. St. Pániban. Detroit
iján. majd Virginiában dolgozott, mig végre 1921- 
ben Philadelphiába jutott, ahol képzettsége és 
műveltsége dacára gyári munkával kereste kenyéréi. 
Később importált kézimunka üzletet nyitott neje 
segítségével és egyben egyik nagy amerikai egyen 
ruha gyár képviseletét látta el.

A munka és az üzlet gondjai között mindig 
talált Nagy Lajos időt arra, hogy a magyar köz 
ügyek javára páratlan erővel fáradozzék. Jó tagja 
a philadelphiai Árpád Egyletnek, a Bridgeport! 
Szövetségnek, a Verhovay Segély Egyletnek, a 
philadelphiai Republikánus Klubnak, de egyben a 
Kovács ezredes Társaság titkári teendőit is végzi. 
Ott volt a buffaloi Nemzetgyűlésen, a philadelphiai 
Revíziós gyűlésen, amely kezdeményezésére alakult 
és az egész előkészítő munkát maga végezte. Mint 
a Szent Szív Rém. Kath. Egyház tagja a Darby- 
bán lévő Árvaház érdekében nagy anyagi áldozato
kat hozott, közben műkedvelőket irányított, jóté
konysági titkári teendőket látott el.

Legnagyobb sikere az volt, hogy a Jótékonysági 
Egylet irányzatát az idegen irányból való kilendít- 
léséből át tudta ismét menteni a magyar hullám 
vonal felé.

Nagy Lajos, aki 1914 ben nősült meg. országos 
hírnévre tett szert revíziós munkálkodásaival.

Egy-két évre jött mindössze Amerikáim Nagy 
Lajos. Ma-holnap 30 éve él közöttünk, mindnyájunk 
örömére és büszkeségére!

PALENCSAR ELEMEK, 
villamossági vállalkozó.

a Magyar Republikánus Klub elnöke, 
a 22-nd Wartl Republican Club elnöke

5517 Boyer Street, Philadelphia, Pa.
Született: 189fi szeptember 6. Szatmár Németi

Fiatal gyermek volt 
még Palencsúr Elemér, 
amikor szüle: az. Egye
sült Államokba hozták, 
de az amerikai neve
lés nem tudta kiölni 
leikéből a kuruc vár
megye öröklött magyar 
fajiságát. Nyelvben és 
gondolkozásban igazi 
amerikaivá lett Palen- 
csár Elemér, de szivé
ben megmaradt igazi 
jó magyarnak.

Amerikában tanul
ta a villamos szakmát Paleucsár Elemér, amelyet 
most szép sikerrel folytat saját üzemében, Az 
1916-ik év során nősült, mikor az Eperjes váro
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sában született Klauser Mariont vette feleségül. 
A zavartalanul boldog házasság hajtásai Evelyn. 
Elemér. Róbert és Vilmos, akiket a magyar faj 
tiszteletére és megbecsülésére nevelnek szüleik.

Az 193S év nyarán Evelyn Magyarországon 
járt, m nt az Amerikai Magyar Népszava egyik 
pályadíjnyertes versenyzője. Útjáról igen érdek- 
feszítő felolvasásokat tartott úgy egyetemi kol
légái. mint a város számos társadalmi testületé 
előtt, ahol a hallgatóság mindig zajosan megtap
solta a magyar propagandának e bájos megsze
mélyesítőjét.

A philadelphiai magyar közéletben mindig te
vékeny szerepet vitt Palencsár Elemér Tagja volt 
az Egyletközi Bizottságnak, a Jótékonysági Egy
letnek. a Munkás Dalárdának és részt vett amellett 
minden országos vonatkozású magyar megmozdu
lásban is. amelyeket anyagilag készséggel támoga
tott. Megérezvén azt. hogy fajunknak súlyt csak 
úgy adhatunk, ha kivesszük részünket az amerikai 
pol ti kai életből is. Palencsár Elemér minden le
hetőt megtett, hogy a magyarságot e téren ér- 
drkeltesse. Elnöke a Philadelphiai Magyar Repub
likánus Klubnak és elnöke a philadelphiai 22 ik 
Ward Republican Clubnak és a párt életében 
olyan súlya van, hogy kétizben bízták reá a párt 
zászlajának hordozását. Az 1933-ik évben City 
Magistrate tisztségre, majd 1935-ben County Com- 
missioner állásra jelölték és kétségtelen, hogy a 
republikánus életben Palencsár Elemér súlyos té
nyező. akinek szavával, ajánlásával számolnak is 
a hivatalos körök.

A nagy olvasztókohó semmit se vágott le 
Palencsár Elemér magyar érzéseiből. A reviz'ós 
mozgalmak, az Egyetemi Énekkar fogadtatása, stb. 
mozgalmakban mindenütt az elsők között t lál- 
koztimk Palencsár Elemér tisztelt nevével.

ROSTA JÓZSEF.

a Bridgeporti Szövetség központi alelnöke. 
az Árpád Betegsegélyző Egylet elnöke

9513 North lóth Street. Philadelphia. Pa.
Högyész. Tolna megye.Szül.: 1887 február 22-én,

A nagy Bridgeporti 
Szövetség központi al- 
elnökének születésnap
ján. mint azt barátai 
tréfásan emlegetik, 
egész Amerika ünne
pel. hiszen egybeesik 
az első elnök, a sza
badságharc fővezéré
nek. Washington 
Györgynek születés
napjával.

Rosta József a szü
lőhazában a géplaka
tos iparág mestere lett.

1909 február 19-én Budapesten nőül vette Berkes 
Juliannát, akivel 1911-ben Amerikába jött és hét 

és fél évig a Virginia államban levő Lynchburgban 
kereste meg kenyerét. Onnan két évre Washing
tonba költözött át és 1918 után véglegesen Phila
delphiában telepedett le.

Már 1911-ben tagja lett a Bridgeporti Szövet
ségnek és ezt a tagságát soha fel nem adta. Éve
ken át olyan értékes munkát fejtett ki a Szövetség 
75-ik osztályának kebelében, hogy többizben tiszt
viselőnek választották. majd kétizben a konven
ciókra küldték delegátusnak, ahol tehetségét fel 
ismerve. 1936-ban az országos testület központi 
alelnöki tisztségével hízták meg egyetemes megelé
gedésre.

A philadelphiai életben az Árpád Betegsegélyző 
Egylet javára fáradozott és méltánylás gyanánt 
annak már öt éve állandóan elnöke. Ellenőre a 
philadelphiai Jótékony Egyletnek és tagja a fialni, 
egy éves multit helyi Betegsegélyző Egyletnek is.

Az egyetemes amerikai magyar élet minden 
megmozdulásából kivette a maga részét Rosta 
József, akinek higgadt modora, józan ítélete elisme
rést és ennek folytán több munkát szerzett, amit 
azonban készséggel végez magyar fajának érdeké
ben.

Rosta József, aki régi amerikai polgár, boldog 
esaladi életében három gyermekben és két unoká
ban találja örömét. Ferenc fia apjával egy ipar
ágban keresi kenyerét Két leánya egy napon 
egy órában ment férjhez. Erzsiké leánya. Dehl 
Ferenc neje. Ilonának leánya pedig Elena Gusztáv 
telesége lett. Két kedves kis unoka aranyozza be 
a nagyszülők tisztességben élt életének napjait.

SCHMIDT JÓZSEF.

a Schmidt’s Beauty Shop tulajdonosa, 
a Magyar Demokrata Klub pénztárnoka

1425 Chestnut Street. Philadephia. Pa. 
Szül.: 1893 július 22. Vemend. Baranya megye.

amelyben állandóan

Schmidt József a női föd 
rászat ezernyi titkát öt évig 
Budapesten majd egy évii 
Becsben tanulta, mielőtt 191-1- 
ben Philadelphiáim jött, ahol 
három évi munka titán már 
önálló üzletet nyitott és 1921 
óta Philadelphia belvárosában 
kitűnő hírnévnek Örvendő 
hölgyfodrász műtermet vezet. 
6—8 segéderőt foglalkoztat.

Ha üzlete távol is van a magyaroktól, lelkében 
mégis igaz magyar. Tagja a Philadelphiai Egyleti 
és Egyházi Nagybizottságnak, a Verhovaymik, a 
Dalárdának. pénztárnoka a Magyar Demokrata 
Klubnak, támogat rn’nden magyar mozgalmat és 
gyermekeit is vallásos szellemben, meg jó magyar 
érzésben nevelte. József fia az egyetemen orvostan
hallgató. Peggy leánya még a középiskolába jár és 
szüleikkel együtt laknak a West Oaklane vilhi- 
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negyedben lévő szép családi, saját tulajdonukban 
lévő házukban.

Schmidt József 1919-ben vette nőül Phila
delphiában Fábián Margitét. Fábián Gyula tekinté
lyes philadelphiai magyar közéleti férfi, leányát. 
Fábián Gyula jóformán minden philadelphiai ma
gyar egyház és egyesület alapitója és nejével 
együtt két egyesületi zászló keresztszülei.

Schmidt József családjával előbb 1922-ben. 
majd 1928-ban egy évig volt Magyarországon, ahol 
a pécsváradi járásban megvásárolta a Perczel-féle 
450 holdas birtokot, amelyet 1937-ben újra megnéz
tek. A birtokot Schmidt József sógora, vitéz 
Harsány! János kezeli, de feleségének szülei, Fá
bián Gyula és neje szintén ott élnek leányuk és 
vejük birtokán.

Egy sikeres élet tisztessége szerzett közbecsü- 
h’.st, Schmidt József egyéniségének és nevének.

SMITH JÓZSEF JÁNOS,
a J. J. Smith Electric Motor Co. tulajdonosa

2225 North 12th Str., Philadelphia, Pa.
Rozsnyó Gömör megye.1888 január 19-én.Szül.:

Smith József János 
13 éves korábsn. 1901- 
ben nagyanyja kísé
retében jött Ame
rikába, ahol a sors 
nyomban Philadelphiá
ba vitte és ezzel ott 
végleg le Is telepedett. 
Az iskolaköteles fiatal 
fin játszva sajátította 
el az angol nyelvet és 
bár természetszerűleg 
nagyon gyorsan bele
szokott az eltérő ame
rikai viszonyokba, lel

ke mélyén magyar is maradt. A magyar fajhoz 
való tartozandóság érzését pedig csak növelte és 
erősítette benne az, hogy 191(1 szeptember 10-én 
Philadelphiában nőül vette a Szabolcs megye Tisza 
újlak községből származó Roskovics Irént, annak 
a hites Roskovics családnak hajtását, amely hazánk
nak a kiváló Roskovics Ignác festőművésszel, a 
budapesti Bazlika templom páratlan képeinek al
kotójával és a három Roskovics kanonokkal szol
gált.

Úgy látszik, hogy a nagybácsi tehetsége Ame
rikába is átöröklődött, mert a Smith-házaspár 
legkisebb fia, ifj. Smith József János, aki az elő
kelő Wilmingtoni. Delaware Todd-esalátl egyik 
szépséges tagját. Miss Elizabeth Todd-ot vezette 
oltár elé, akivel együtt végezte a Pennsylvania 
Industrial School of Art intézetet; jelenleg a Wal- 
ter Disney Stúdió megbecsült művésze Holly
woodban.

A boldog házasságból való hajtások közül val l 
Irén, férj. Fekete A. Imréné. akiben szintén meg

vannak az öröklött művészi tehetségek. A fiatal 
asszony elsőrendűen játszik a zongorán és a phila
delphiai magyarságnak gyakran volt, alkalma arra, 
hogy művészetében gyönyörködjék. Férje, Fekete 
A. Imre, pompáshangu bariton-énekes, aki bárom 
philadelphiai operatársulatnak volt tagja. — ma 
a Philadelphiai Electric Cmupany hivatalnoka.

Smith Valentiné György, a legifjabb fin szintén 
nős. Felesége Elsie M. Mohr. aki a közismert Mrs. 
Mohr leánya Philadelphiából. Smith Valentiné 
György édesapjával dolgozik, akinek jobb keze az 
üzleti vállalkozásában.

Smith József János régi és jó tagja a Jóté
konysági Egyesületnek, amely páratlanul hasznos 
szolgálatokat tett, az Árpád Egyletnek és a Bridge- 
porti Szövetségnek. Felesége a Szent Szív Nő 
Egylet és a Református Nő Egyesület, kötelékébe 
tartozik. Régebben igen sokszor fordultak meg a 
magyarok társaságában és ma sincs olyan magyar 
megmozdulás, amely ne számít Itatna Smith József 
János anyagi támogatására, ha annak hasznos vol
táról meggyőződik.

A köztiszteletben álló család a gyártelep kö
zelében, a North 12th Street 2254 száma alatt levő 
saját házában lakik, de nyáron és a hét végső nap
jain többnyire a New Jersey államban lévő Surf 
City nyaralóban találhatók.

VELLNER JENŐ, 
az Eugene Vellner vegyészeti telep 

tulajdonosa
1209 11 13 North Fourth St„ Phllad dpbl Pa. 

Szül; 1882 tnárc. 15 én. Káptalanfa, Zala ni.

Jó pap lett volna 
Vellner Jeni, mert 
azok közül való, akik 
holtig tanulnak. Sike
reit. ennek a jellemvo
násának köszönhet i.

Iskolázottságának az 
elemeit a hires Pápán 
és Veszprémben rakta 
le. majd mikor 1906- 
bán Amerikába jött, 
egy vegyészeti kísér
leti telepen talált al
kalmazást és mert a 
pálya vonzotta. éj

szakánként vas-szorgalommal tanult lakásán addig, 
amíg a vegyészet mestere lett. Tudását csakhamar 
felismerték és nevét ismertté tette az. amikor 1909- 
ben olyan termelési methodust talált fel. amely a 
legtartósabb festékanyagokat szolgáltatja. Kutatá
sait és kísérleteit azonban ezzel nem fejezte be, 
hanem tovább haladva a megkezdett utón, egészen 
uj módot talált fel a selyem anyagok, főleg a haris
nyák selyem fonalának festésére és ma Vellner Jenő 
előnyösen ismert laboratóriuma szállítja a textil 
iparban használatos “Albínói" nevű különleges 
szappant és az “Evettől’’ néven ismert textilé ola
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jat. Magyar szivére és érzésére jellemző, hogy tel
jes megbízhatóságot követelő, kényes vegyi ter
mékeket kezelő telepén csakis magyar embereket 
alkalmaz.

A ma is állandóan olvasó és tanuló vegyész a 
Pennsylvania American Chemical Society. az Ame
rican Association tor the Advanconieiit of Science, 
az Academy oí Science, a Fenn State Chamber of 
Commerce. a Philadelphia Chamber of Commnree 
tagja és örökös tiszteletbeli tagnak választotta 
meg a Lincoln Memória! liniversity.

Vellner Jenő t-merikai élete során, mielőtt sa
ját telepét szervezte volna, a világhírű A. Klipstein 
und Company vegyésze, majd sales managere, n 
Continonwcalth Color and Chemical Corporation, 
majd a United Chemical Products Corporation fő
tisztviselője volt és sikereiről teljes elismeréssel 
emlékezik meg a Textilé Colorist cimii angol nyelvi! 
szaklap 50 éves jubiláris száma.

A nagy sikerű magyar vegyész, aki a phila
delphiai Szent Szív Rom. Katii. Egyház tagja és ti 
Magyar Árvaház egyik alapitó tagja. 1914-ben nőül 
vette Philadelphiában egy előkelő német szárma
zásit család leányát: Elsie Meyert. A házasságból 
született Elsie leánykájuk, akinek betegsége kap
csán szüleinek bámulatos önfeláldozása, szinte vá
rosszerte ismert 1932-ben Vellner nejével és az 
akkor 12 éves beteg leánykájával együtt gyógyulást 
keresni. bejárta egész Európát. Elmentek a 
Lonrdesben lévő < sodafürdöbe. Parisba. Kölnbe 
Lipcsébe. Dresdába majd Becsbe, ahol Vellner ka
tonai szolgálatának tett korábban eleget és ahol 
mint jó úszó tiint fel. majd Budapestet látogatták 
meg és végül Gentián keresztül tértek haza Ame
rikába.

1937 januárjában azonban nagy szomorúság 
érte a Vellner-családot mert kedves Elsie leányuk 
jobblétre szenderült.

Vellner Jenő tudományos és üzleti sikere szín
tiszta magyar siker, amelyre méltán lehet büszke az 
egész amerikai magyarság.

VÖNEKI IMRE.

a •‘Little Hungary” étterem tulajdonosa, 
a Munkás Dalárda pénztárnoka

1115 North Fonrth Street, Philadelphia. Pa. 
Született 1SS2 szept. 3-án. Szegeden.

A híres magyar Iparágat, a lukatösságol ta
nulta előbb Szegeden, majd Budapesten. PJOS-baii 
jött Amerikába. Előbb Philadelphiában lakott, 
majd S évet Betlilehemben töltött. Később vissza
tért ismét Philadelphiába Az 1925-ik év során 
Philadelphiában magyar jellegű éttermet nyitott 
amely az első perctol kezdve sikeres volt és úgy a 
helybeli, mint a Philadelphiában átutazó magyar 
síig kedvelt találkozó helye lett. Ebben az üzlet
ben felesége, a szintén szegedi származású Gargyán 
Juliska a legerősebb támasza, akinek vezetése mel
lett a legjobb magyar konyhával szolgálnak.

Vöneki Imre már fiatal korától kezdve erős 
munkásérzelmü ember volt, aki saját pályatársai 

sorsát mindig szivén viselte. De ugyanakkor ma
gyar is volt és maradt minden izében és mint ilyen 
nyolc éven át volt jegyzője a magyar Árpád Egylet
nek, éveken át jegyzője a Verhovay Segély Egylet 
betltlehemi osztályának, jó tagja a Rákóczi Egylet
nek és éveken át jeles énekese és lő évig pénz
tárnoka a philadelphiai Dalárdának, amely a mű
vészi téren mindig sikereket tudott felmutatni.

A negyvenhatodik ezred egykori katonája kel
lemes, érces csengésű hangja révén kedvelt szerep
lője lett a magyar társaséletnek, amelyhez leikével 
ragaszkodik.

Magyar érzésére jellemző, hogy a szárazság el- 
múltával Vöneki nyomban kísérletet tett arra, hogy 
Amerikában a magyar szesz-ipar jeles termékeit be
vezesse. Nagyobb utat tett e célból Philadelphia 
körül, hogy a magyar termelésnek piacot te
remtsen.

Vöneki fia. Vöneki Imre aki mostanában nő
sült. szintén kitűnő mechanikus és nejével New- 
arkon lakik.

WAHLBERG GYULA, 
opera-énekes

a Július Wahlberg Voice Stúdió igazgatója
425 Theodore Presser Bitig. Philadelphia. Pa. 
Szül.: 1906 január 1-én. Eacskó. Trencsén in.

A New York vidéki, 
de főleg a philadelphiai 
magyarság előtt jó- 
hangzástt művészi ne 
ve van Wahlberg Gyu
lának. aki a rádión, 
templomokban. hang
versenyeken k e d veit 
énekművész.

15 éves volt, amikor 
egy Carttso lemezt 
hallgatott és akkor 
h a tá r o z t a el. hogy 
ént k mii vész. lesz Ta
nulni kezdett átment

Európába, ahol világhírű mestereknek volt ked 
vette tanítványa. Amikor visszajött Amerikába 
belátta, hogy az éneklésből nem tud megélni és 
hozzá kezdett apja mesterségének folytatásához. 
Mészáros lett és 2144 East Chelten Avenue alatt 
lévő üzletének jövedelméből tartja fenn özvegy 
édesanyját és támogatja rokonait.

Életének egyedüli vágya, hogy egyetlen egy
szer felléphessen a Metropolitan Operaháziam és az 
opera müértö közönsége előtt a La Bohémé vagy 
n Pagllaeci áriát énekelhesse. Ha ezt elérné, 
boldogan vonulna vissza a tőke mellé. Mert Ili 
szén a Philadelphiai és New Yorki Civic Or- 
chestra 6uöo főnyi publikuma előtt már énekelt.

Kétlaki életet él Wahlberg Gyula, akit Andor 
Váradi néven olyan ember protezsál. mint dr. James 
Francia Cooke. az Etűdé zenefolyóirat szerkesz
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tője. Nappal a töke mellett vágja a húst, este 
frakkba vágja magát és énekel vagy tanít jó- 
nevü stúdiójában. Még egy kedves passziója van 
Váradi-Wahlberg Gyulának. Szeret halászni. Évek 
óta minden szabad vasárnapját horgászással tölti 
el. És ha jókedve van ami gyakran megesik 
vele — megereszti a hangját és felejtve horgot, 
halat, ételt és környezetet: énekel csordulatlg 
tele szívvel, táguló tüdővel a teremtés legszebb 
szimbólumának: a Természetnek!

WERNER JÁNOS.
a Columbia Casket Co., Inc. elnöke, 

a Rákóczi 76-ik osztályának elnöke, 
a Jótékonysági Egylet főszámvevője

301 Master Street. Philadelphia. Fa.
Született: 1889 augusztus 14-én. Bácskaiéi;.

A ma idegen kézen 
lévő, élni tudó és élni 
akaró Bácska szülőt • 
Werner János, aki mi
után üzletágát megta
nulta otthon, és saját 
üzemében gyakorolta 
is. 1907-ben Ameriká
ba jött és az ohioi 
Bit rber ionban telepe

dett le. Öt évvel később azonban hazahuzta a szive 
és 1912-ben jóformán azért ment haza, hogy egy 
évvel később a boszniai megszállás idején fegyver 
fel szolgálja hazáját, majd 1914-től kezdve 1918-ig. 
tehát a világháború utolsó napjáig végigküzdje az 
összes frontokat és kitüntetéseket szerezzen. Annál 
nehezebb volt ez Werner Jánosra nézve, mert ke

véssel azután, hogy 1912-ben hazaérkezett, Bács- 
topolyán nőül vette Zeniko Erzsébetet, aki Gyula 
fiával ajándékozta meg. aki most apjával együtt a 
philadelphiai gyárat vezeti.

A világháborút dicsőséggel végigharcolt Wer
ner János 1924-ben családjával együtt újra kijött 
Amerikába, ahol először ismét Burbertonba ment 
és onnan az 1928-ik év során Philadelphiában tele
pedett át. ahol üzletet kezdett, majd az 1932-ik 
év során, amikor a válság éppen a mélypontján 
volt, megalapította mai ipari telepét, amelyet any- 
nyira fejlesztett, hogy abban most állandóan 25-30 
ember dolgozik és az általa készített fa és érc 
koporsókat az ország minden részében vásárolják. 
Gondolkozására és szivére jellemző, hogy majdnem 
minden munkása magyar ember. Werner egyéb
ként tagja az amerikai Manufacturers Associa- 
Ilonnak is.

A magyar életben jó tagja a philadelphiai Szt 
Szív. Rom. Katit. Hitközségnek, a Jótékonysági 
Egyletnek pedig sok éven át tisztviselője és jelenleg 
is föszámvevöje. Tagja több más magyar egyesü
letnek is, tevékeny résztvevője minden magyar cél
zatú megmozdulásnak, amelyekre készséggel áldoz.

Werner Gyula hazáját sirató nemes lelke so
káig vergődött a gondolattal, de az 193S-ik év során 
mégis hazalátogatott szülőhazájába, az eucharisz
tikus világkongresszussal kapcsolatban, amikor is 
négy hónapot töltöttek a tenger túlsó partján, 
amelytől elszakadni nem tudnak. Visszatérve Ame
rikába a philadelphiai Orianna Street 193C> száma 
alatti saját házukban lévő családi otthon me
legében emlékeznek a szivüknek kedves óhaza! lá
togatásról.

Werner János nevének tisztességét nem igazán 
szép üzleti sikere, hanem férfias, becsületes jelleme 
adja, amelyet respektál mindenki, aki ismeri.

Az Atlantic Óceán mellett. Point Pleasant New Jersey-i városkában, 
nyaralóhelyet épített Irshay András ismert magyar újságíró, a "The 
Clubwonian” előkelő amerikai folyóirat ügyvezető-igazgatója. A trentoni, 
new brunswicki magyar üzletemberek, egyletek, egyházak és magánosok 
jóvoltából sok szegénysorán magyar gyermek tölt ott nyaranta 2-3 hetet 

Cim: Andrew Irshay. 137 East Hanover St, Trenton. N. J.
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Kepek a magyar életből

1 Kósa Árpád egyik társasutazása. New Brunswick.
2 Karácsony az északi sarkon. A szakállas férfi a ma
gyar Vörös Lukács. 3 Trentoni matyó csoport. 4 Eskü- 
vö a Czikó családban, New Brunswick. 5 Trentoni ma
gyarok arató ünnepe, fi Matkovics János üzlete, Buffalo.
7 Részlet a Bányászlap 25 éves jubileumáról. 8 A Blooin- 
tieid College csapata. 9 Huszárok Trenton jubileumán.
10 Biró Péter egyik társasutazása. New Brunswick.
11 Bridgeportí háborús emlék. 12 Magyar lakodalom 

Woodbridge-n. 13 Kiss Géza tejüzemeFairfielden. 14 Ta
kács József üzlete. New Brunswick. 15 Rácz Dezső üz
lete. New Brunswick. Ifi Cziglár József üzlete, Bridge- 
port. 17 Shallér Ottó gazolin üzlete. Shelton. IS Szűcs 
Sándor háza, (.'árteret. 19 Sebestyén Gyula üzlete. Bridge- 
port. 20 Takács József üzlete. New Brunswick. 21 BTó 
Péter háza, New Brunswick. 22 Csongrády Kornél Író
asztalánál. 23 A Trentoni Magyar Otthon. 24 Nt. Borsy- 
Kerekes beszél a budapesti Országzászlónál.
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BETHLEHEM
Az első magyar család 1887 körül ke

rült Bethlehembe: a Böszörményi család. 
De már 1892-ben mintegy hatvan magyar 
munkása volt a. városnak és ezek száma 
attól kezdve rohamosan szaporodott. Mint 
mindenütt másutt, az első magyar tömö
rülés Bethlehemben is a biztosítás szük
ségessége körül merült fel 1899-ben, ami
kor megalakították a Bridgeporti Szövet
ség 64-ik osztályát. A magyarság társa
dalmi életét megvetette és irányította az 
1892-ben létrejött a Társalgó Egylet, amely 
ma is legerősebb központja a bethlehemi 
magyar életnek. Saját épülettel is rendel
kezik. Kulturális téren azonban még erő
sebb tevékenységet fejt ki a Bethlehemi 
Első Magyar Dal és Önképző Kör. amely 
1905-ben alakult és tíz évi nagyszerű mun
ka után 1915-ben megnyitotta saját helyi
ségét. A magyar nyelv és irodalom terén 
páratlan munkát végzett az Önképző. Mű
kedvelői előadásokat rendezett, könyvtárat 
állított fel, előadásokat tartott és a ma
gyar társadalmi élet vezetője lett Beth
lehemben. Fel se becsülhető a szolgálat, 
amit az önképző Kör a magyar nemzeti 
eszme szolgálatában végzett és ezt az ame
rikai társadalom is készséggel ismerte el, 
főleg a Körnek harminc éves jubileuma 
alkalmával, amelyen Pennsylvania állam 
nagyon sok előkelősége vett részt.

A KATHOLIKUS TEMPLOMA LAPITAS

A magyar fajban oly erősen élő hiterő 
1903-ban mozdult meg, amikor a római 
katholikusok Ft. Várlakj- Sándor plébános 
vezetése alatt megalakították a Kapisz- 
tráni Szent János Hitközséget, amelynek 
előbb templomot, majd iskolát és végül 
plébánia lakot építettek. A plébánosi szé
ket 1912-ben Ft. Kovács Lajos foglalta el, 
akit Schimko János plébános követett. Erős 
munkája közben Ft. Schimko súlyosan 
megbetegedett, majd 1918-ban meghalt, 
mire az egyházmegye utódjává Ft. Re- 
seterics Józsefet nevezte ki, aki azóta is 
nagy sikerrel vezeti a hitközséget. Ft.

Reseterics erélyes munkája révén épült 
fel az uj templom és plébánosi épület, 
amelyet 1923-ban szentelt fel Crane püs
pök és amely igazi dísze Bethlehemnek. 
Azóta is szinte évről-évre folytatta Re- 
seterics plébános a templom feldíszítését 
úgy, hogy az ma joggal büszkesége az 
egész Lehigh völgyének. Közben felépült 
a hitközségi iskola és a tanító apácák ré
szére a zárda is és ma a Kapisztráni Szt. 
János Hitközség vagyona 300,000 dollár ér
tékű és terhe jóformán nincs. Mindez 
annak a páratlan munkának az ered- 
ménye, amit Reseterics plébános végzett.

A PROTESTÁNS EGYHAZALAPITASOK.

A második hitközségi megmozdulás a 
reformátusok részéről jött Bethlehemben, 
akik 1906-ban Nt. Erdélyi János lelkész 
munkája folytán megalakították a Beth
lehemi Első Magyar Református Egyházat, 
amelyet az 1908-ban a hitközség élére szó
lított Nt. Nagy Emil lelkész fejlesztett 
erőssé. Nt. Nagjr Emil Szatmáron volt se
gédlelkész és tanító képzői tanár, majd 
1906-ban Pocahontasra hívták meg refor
mátus lelkésznek és ottani sikerei alapján 
választották meg Bethlehembe, ahol szép 
templomot, majd iskolát épített.

A Bethlehemi Ev. Ref. Egyház tör
téneti hivatást töltött be a bethlehemi ma
gyarság életében és hogy a második gene
ráció tud még magyarul beszélni az sok
ban az egyház munkájának köszönhető. 
Az evangélikus testvérek kivállása után az 
egyház nehéz helyzetbe került, a depresz- 
szió évei csak még jobban megnehezítették 
a helyzetet, de most a gyülekezet újra bá
tor reménységgel indul az Isten országa 
további építésére. A gyülekezet lelkipász
tora a princentoni egyetemi theologia 
nagyképzettségü növendéke: Nt. Paal Gyu
la. akinek működésétől sokat remélnek.

A MAGYAR SAJTÓ

A magyar katholikus hitközségből 
1914-ben kiváltak a dunántúli vend ma
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gyarok és külön hitközséget alapítottak 
maguknak. Lelkűkben azonban mindig 
igaz magyarok maradtak a derék vendek, 
amire jellemző az, hogy a tulajdonukban 
lévő nyomda vállalkozott és adja ki 
Bethlehem kitűnő magyar nyelvű hetilap
ját, a “Bethlehemi Híradót”, amelyet ma 
ikafalvi Dienes László tehetséges tollú szé
kely menekült újságíró szerkeszt elsőren
dűen.

Kardos Sándor és Hassay Ferenc a 
lelke ennek a vállalatnak, akiknek önfel
áldozó áldozatkészsége teszi lehetővé, 
hogy a Lehigh völgyi magyarság saját 
sajtóorgánummal bir.

A lutheránusok is alapítottak hitköz
séget Bethleniemben. A magyar luthe
ránus egyház alapjait Nt. Pottschacher 
István lelkész rakta le, akit később az ame
rikai magyar közéletben országos nevű, 
érdemes Nt. Ormay János követett, akinek 
vezetése alatt a hitközség lényegesen fel
fejlődött.

A magyar fajjal szoros kapcsolatot 
tartó Vas és Zala megyékből származó 
vendek szintén alakítottak lutheránus 
templomot Bethlehemben, amelynek élére 
az 1914-ik év során a páratlan tehetségű 
Nt. Dr. Stiegler A. Ernőt hívták, aki szinte 
semmiből nagy vagyont teremtett a hit
község részére. Magyar nemzeti szem
pontból el nem múló érdeme Dr. Stiegler 
Ernőnek, hogy 1919-ben megszervezte az 
Amerikai Vend Nemzeti Tanácsot, amely a 
világ nemzeteinél állandóan tiltakozik az 
ellen, hogy a vend nemzetet Magyaror
szágtól elszakítsák.

A KÖZELVII)ÉK.

Az egyre nagyobbra fejlődő beth
lehemi magyar telep az évek során ága
kat bocsátott ki magából. A Lehigh folyó 
völgyében a magyar munkának kitűnő 
hírneve lett és egyre-másra hívták át a 
magyarokat a csekély távolságra levő vá
rosokba.

így alakult ki az allentcwni magyar 
kolónia a maga nagysikerű Római Kath. 
Hitközségével, hol Ft. Nagy László a plé
bános, akinek elődje Érdujhelyi Menyhért 
volt. Allentown plébánosa felől egyéb
ként részletes beszámolót ad külön feje

zetünk. Megemlítésre méltó az, hogy Al- 
lentownban sohase volt ugyan zártabb jel
legű magyar telep, mégis a magyarok ösz- 
szetartása igen nagy dolgokat tudott ben
ne alkotni.

Amikor a Northamptoni katholikus 
magyarok szükségét érezték annak, hogy 
önálló templomuk legyen, kezet fogtak 
minden más nemzetiség katholikus fiaival 
és önálló hitközséget alakítottak. Vannak 
ennek más nyelvű tagjai is, de a magyar 
elem dominál, amiben igen nagy része 
van Ft. Repchik Pál plébánosnak, akit 
mint németül is kitünően tudó papot hi
vatott meg Amerikába a philadelphiai 
érsek és igy lett a northamptoni Magya
rok Nagyasszonya Hitközség plébánosa.

A Bethleniemtől valamivel távolabbeső, 
de még mindig csak tizenkét mértföldre 
levő pennsylvaniai Easton magyarjai is 
Bethlehemből kerültek át, csakúgy, mint 
azok a magyarok, akik a Delaware folyó 
hidján átmenve New Jerseyben, részben 
Pillipsburgban, részben Alphan teleped 
tek le. Mivel Alphán túlnyomó többségbe 
jöttek a magyarok, két hitközséget is ala
pítottak. Az egyik a Római Katholikus 
Hitközség, amelynek Ft. Jászay Benvenut 
Ferencrendi szerzetes a plébánosa, aki 1931 
óta van ott. Szepességi születésű, iskoláit 
Iglón és Rozsnyón végezte és 1907-ben Vá- 
rosy Gyula Kalocsai érsek szentelte pappá.

Az Alpbai Magyar Református Egyház 
élén Nt. Szabó András lelkész áll, aki fia
talon jött Amerikába, a bloomfieldi sze
mináriumot végezte és előbb Caldwell, N.J. 
városban volt magyar református lelkész, 
majd 1922-ben Alpha hívta meg. Köz
hasznú munkája révén a városi tanács 
tagjává választották. “Közlöny” címen 
református jellegű, de általános magyar 
szempontból is értékes magyar havilapot 
ád ki.

Tudnunk kell azt, hogy a Lehigh- 
völgyi gyárakba került magyarok kilenc
ven százaléka az óhazában földművelő em
ber volt és itt is a föld felé húzta a szive. 
Ennek következménye lett az. hogy Beth
lehemből harminc mértföldes kerületben 
nagyon sok birtoknak magyar ember a si
keres gazdája.

Igen nagy szó ez a Lehigh völgyében. 
Ezt a területet csaknem két évszázad előtt 
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elsőrendű német mezőgazdák foglalták le, 
akiknek utódai, az úgynevezett “Penn
sylvania Dutch’’ elemek ma is a legjobb 
földművelők Amerikában. Ezekkel szem
ben kellett a magyaroknak felvenni a ver
senyt és abban sikeresen állják helyüket.

De ipari téren is elsőrendű hírnevet 
szerzett a Bethlehem környéki magyarság. 
A Lehigh völgyének ipari élete felett ural
kodó óriási vállalat, a Bethlehem Steel 
Corporation sok száz esetben állított már 
ki oklevelet arról, hogy magyar munkásai 
a legjobbak és tényleg ragaszkodik is azok
hoz, hiszen vannak ott száz számra öreg
magyarok, akik előrehaladott koruk da_- 
cára ma sincsenek “letéve”, hanem első
rendűen végzik munkájukat.

Bárhova menjen az ember ezen a kör
nyéken, romlatlan magyar nyelvet, ma
gyar öntudatot és magyar vendégszerete
tet talál. Van bizonyos helyi öntudat is 
a northamptoni, allentowni, eastoni vagy 
alphai magyarokban, de azért mindnyájan 

megnyugosznak abban, hogy a vezető ma
gyar központ Bethlehem és a legerősebb 
magyar üzleti élet ennélfogva ott fejlő
dött ki.

Feltűnő jelenség Bethlehemre nézve 
az. hogy ez az egyetlen hely az országban, 
amelynek magyar lakos-száma a kiván
dorlás megszigorítása óta nemhogy csök
kent volna, hanem növekedett. Igaz, hogy 
a Lehigh völgyben még a derék vendek, 
sőt a magyarországi svábok is magyarnak 
vallják magukat, de kétségtelen, hogy 
más vidékekről állandóan húzódnak a ma
gyarok Bethlehem felé, amelynek első
rendű hírneve van. Ez a szaporodás az uj 
népszámlálásban legalább tiz százalékot 
fog kitenni a helyi erők becslése szerint, 
ami nagyon örvendetes jelenség. Bizo
nyítéka ez annak, hogy a Lehigh völgyé
ben lakó magyarságban megmaradt rom
latlanul a magyar érzés, amely részükre 
kiváltságos helyzetet biztosit Magyar-Ame- 
rika történetében.

DONCSECZ JÓZSEF, GOMZY FERENC, magánzó.

tejkereskedő a “Sun Spot” italgyár társtulajdonosa
1167 Mechanic Street. Bethlehem, Pa. 202 East 3rd Street. Bethlehem. Pa.

Szül.: 1906 június 1-én Bethlehem. Pa. Szül.: 1896 szept. 24. Alsó Lénává, Zala megye.

Egyike a legfiatalabb 
ni agy ar üzletemberek
nek. Valamikor talán 
korban a legfiatalabb 
is lehetett, mert hiszen 
10 éve van már a tej
kereskedése. Szülei 
kiskorában hazavitték 
és amikor 1923-ban 
visszajött, az acélgyár
ban kezdett dolgozni, 
ahol öt évig volt.

Kedvelt tagja a 
Sport Klubnak és a 
Testvériség B e t e g se

gélyzó Egyletnek, ahol azelőtt tisztséget is vállalt.
1931-ben nősült. Felesége, aki úgy az üzletben, 

mint az életben hűséges segítőtársa, a Rábagyar- 
mat. Vas megyei származású Birkás Mariska. Egy 
kis lányuk van. Mariska. Az egész család hit
buzgó tagja a Kapisztrán János Róni. Katii. Egy
háznak.

Doncsecz mintaképe a fiatal és törekvő üzlet
embereknek, akinek mindenki szép jövőt jósol.

A hamvazó ifjúság 
legelején. 17 éves ko
rában, 1913-ban érke
zett Amerikába, ahol 
Bethlehem. Pa.-ban te
lepedett le.

Otthonról az elegáns 
pincér mesterséget hoz
ta magával és ez nem 
is bizonyult rossz utra- 
valónak. mert itt is 
csakhamar munkához 
és az emberek és ame
rikai viszonyok meg
ismeréséhez segítette.

így történt, hogy már egész fiatal korában hotelt 
nyitott és önálló üzletember lett.

Tagja a Hungárián Sport Clubnak, melynek 
egyik alapitó tagja is. Továbbá a Bal és Önképző
körnek és tagja egész családjával együtt a Ka
pisztrán Szent János Hitközségnek. Szívesen részt 
vesz általános magyar mozgalmakban, melyeket 
pártolásra érdemesnek tart.

Otthona Ízléses, tágas, lakályos. Magyar leve- 
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göjü. A gyönyörű, jómódú otthonnak ez a lelkiség 
a legfőbb kincse Ennek a lelkiségnek a terjesz
tője. kisugárzója viszont a ház úrnője, a budapesti 
származású Tardin Mária, aki Bethlehembeu 1923- 
ban ment férjhez Gomzy Ferenchez. A kitűnő íz
lést és urinevelést Budapestről hozta magával. 
Leánykájuk: Izabella a High School első éves ta
nulója, aki derűt és melegséget varázsol a szép 
otthonba.

1936-ban az egész család egy évi látogatásra 
ment haza. Magyarországra. Mikor visszajöttek és 
Gomzy Ferenc átakarta venni üzlete vezetését, el
esett és lábát törte. Azóta magánzóként család
jának él. Szerencsére gond nélkül megteheti, mert 
több háza és birtoka van. Az Elks és Eazle autó 
rikai egyesületnek szintén tagja. Szép és har
monikus életük van. aminek újabban ismét tar
talmat adott az a vállalkozás, melyet Gomzy Fe
renc kezdett, amidőn társtulajdonos lett a “Sun 
Spot” nevű italgyárban.

GERGITS ISTVÁN.
üzlettulajdonos

802 E. 5tll Str.. Bethlehem. Pa.
Szül.: 1896 nov. 3o-án. Szent Gotthard. Vas megye.

Mindössze 13 éves volt, mi
kor 1909-ben át kelt a nagy 
vizen és New Brunswicken tele
pedett le. Itt négy évig ta
nult. küzdött, dolgozott és az
után elment "Amerikát látni” 
Pittsburghba. Persze, itt is 
küzdelmes évek következtek, 
de ezek a küzdelmek egy üz
lettel végződtek és itt szerezte 

az első üzleti tapasztalatokat. 191S-ban Bethlehembe 
költözött, ahol azóta állandóan üzlete van. Virágzó 
üzletében, mely 15 éve áll fenn — állandóan 6—.8 
embert foglalkoztat.

Fiatalabb korában szép sikerekkel vett részt a 
műkedvelő előadásokon. Tagja a Szent József Lo
vagegyletnek, a Magyar Demokrata Körnek és a 
Dalkörnek és hűséges tagja a Kapisztrán Szent Já
nos Róni. Katii. Egyháznak.

Azok közé a szerencsések közé tartozik, akik
nek szorgalma, kitartása meghozta fáradozásaik 
gyümölcseit. A városban házai vannak: farmjuk 
van ezer almafával, azonkívül 45 akeros málna és 
20 akeros ribizli földjük van.

Bethlehem, Pa.-ban nősült 1916-ban. Felesége 
a Gereháza, Vas megyei Huisz Franciska, akivel 

boldog házasságban él. Gyermekeik nevelésére nagy 
gondot fordítottak. Irénke Philadelphiában a 
Temple Vniversityt végezte el. kitűnő hangja van 
és ismert műkedvelő. Mariska Allentowuban járt 
a Collegera és 2 évet a Drexel Collegében töltött. 
Olga: az Allentown Cedar Street Collegébe jár.

Mr. Gergits 1928-ban. Mrs. Gergits pedig 1929- 
hen voltak Magyarországon látogatóban.

GÖNCZ VENDEL.
a “Washington Hotel" tulajdonosa

728 N. Main. Corner Garrison St.. Bethlehem. Pa. 
Szül.: 1891 okt. 15-én. Leadvahossznfalva, Zala m.

Mikor a sors, mint 
mondani szokás, épen 
nyitogatja férfiember 
számára a kaput: 22 
éves korában. 1913- 
bau érkezett Ameriká
ba. ahol első állomása 
Bethlehem volt és ahol 
azóta is lakik. Mielőtt 
kijött: három évet 
szolgált a vasúti és 
távirda ezredben, ahol 
kitünően elsajátította a 
táviratozást. De nyelv
ismerete hijján. sajnos, 

ennek a tudományának nemsok hasznát vettte. 
Amerikában az acélgyárban kezdett tehát, dolgozni, 
ahol 3 évig kemény munkával kereste meg a ke
nyerét. De csakhamar üzlethez kezdett. Rövid ideig 
Eastonban volt üzlete. 1925-ben megvette mai mo
dern 28 szobás szállodáját és a hozzávaló Restau
rantot. Mindezt azután még egy szalonnal bővitette 
ki. Ezenkívül még más értékes ingatlanai is van
nak. úgy. hogy szorgalma és küzdelme igazán nem 
volt hiábavaló.

A magyar mozgalmat tehetségéhez képest min
dig szívesen támogatta. Üzletén kívül leginkább 
családjának él. Egyetlen külső szórakozása a va
dászat.

1922-ben Bethlehembeu nősült. Felesége a Vas
iak. Vas megyei Beneák Vilma, aki mindenben hű
séges segítőtársa. Leányuk: a család kedvence: 
Irénke. a High Schoolba jár. Mrs. Göncz 1935-ben 
Magyarországon volt látogatóban, ahonnét sok ked
ves és friss hazai emlékkel megrakodva tért vissza.

GUJ TIVADAR
1024 Liliden Street. Bethlehem. Pa.

Szül.: 186s szept. 22-én. Miske. Arad in.

A bethlehemi magyar közéletnek ez a korábban 
annyira tevékeny tagja. Guj Tivadar hetvenegy éves 
korára eljutott a bölcs megállapításhoz:

— Dolgozzanak most már a fiatalok.

Mikor a S3-ik ezred kötelékében a katonai szol
gálatnak eleget tett. Guj Tivadar 1904-ben Ame
rikába jött nejével, a Tc-mes megye Gátalja köz
ségbe való Kalmár Tévézzél és azóta bár a munka 
néha más városokba vitte, mint például St. Louisba. 
állandó otthona Bethlehembeu van. ahol éveken 
át viselt külömböző tisztségeket a Testvériség Egye
sületben. de kerületi felügyelő bizottsági tagja és 
konvenciós delegátusa volt, a Bridgeporti Szövet
ségnek is. amelynek nejével együtt hűséges tagja. 
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Tisztviselőséget viselt a Magyar Demokrata Kör
ben is. Egyike a régi amerikai polgároknak.

A bethlehemi Kapisztrán Szent Jánosról neve
zett Magyar Róm. Katii. Hitközség alapitása körűi 
is nagyon erős szerepe volt Guj Tivadarnak, aki 
éveken át külömbözö egyházi tisztségeket viselt és 
a templomnak ma is hű tagja. Különösen az egy
ház szép templomának építése körül szerzett nagy 
érdemeket.

Korának előrehaladtával boldog családi életé
ben találja legnagyobb gyönyörűségét. Fia: Gitt 
Adám György elsőrendű mérnök. Juliska leánya 
William Heck postahivatalnok neje, mig Ágnes 
leánya a Kutztowu levő (’ollege-ot végezte és ok
leveles tanítónő.

Tisztességben töltött, becsületes életre tekinthet 
vissza Guj Tivadar, akit a bethlehemi magyar tár
sadalom megbecsül és méltányol igaz jelleméért.

HORVÁTH LÁSZLÓ, 
grocery üzlet tulajdonos 

1227 East -Ith Street. Heti)leltem. Pa. 
Szül.: 1877 július 30-án. Berzencze, Somogy m.

Hiába énekelték otthon egyidöben. hogy “Te- 
hetyi. mert vasutyi; Déli Vasút fizetyi"; azért 
Horváth László mégsem találta olyan gyöngy 
életnek a vasúti életet és bizony 1905-ben hajóra 
ült. mely Philadelphiában “kötött" ki.. Nem is 
egyedül, mert vele jött felesége is. a Nagy Goricza 
(Zágráb m.t származású Grabant Mária is. akivel 
1905-ben. kevéssel kijövetelük előtt, esküdtek meg. 
Gola község templomában.

Mielőtt amerikai életéről volna sző. azt is el 
kell mondani, hogy otthon a 44-es híres somogyi 
ezredből kitüntetett igazolvánnyal, mint altiszt lett 
szabadságolva.

Amerikai élete küzdelmesen kezdődött. A 
Baldwin lokomotív gyárban dolgozott, majd kita
nulta az ingvasalást. 1910-ben polgár lett. 1911 
ben hazautaztak látogatóba, egy olyan hajóval, 
mely bejárta egy részét a világnak, mert azon ka
pott alkalmazást a Lanndry-ban. 1912 év áprilisában 
jött vissza. Philadelphiába, majd St. Louisba ment 
ahol biztos munka várta. Ott dolgozott 1917-ig. 
aztán visszajött Philadelphiába, hol 1920-ig dől 
gozott az Ameiican Engineering Co.-nál mint laka
tos. Bethlehem vidékére kerülve. Redingtonbau 
vett üzletet. 19211-ig ott volt: 1929-ben került ,• 
bethlehemi Róm. Katii. Egyházhoz mint házfel
ügyelő, ahol több mint hat évet töltött.

1936-ik évben átvette mai üzletét. Tagja volt 
a St. Louisi Róm. Katii. Magyar Egyháznak. T >• 
vábbá disztagja volt a philadelphiai Róm. Katii. 
Jézus Szive Egyháznak: és úgyszintén alapit •> 
disztagja a bethlehemi Kapisztrán Szent Jánosról 
elnevezett Egyháznak, és a Kapisztrán Betegse
gélyző Egyletnek. Felesége mindenben vele volt 
együttlétük alatt és mindenben hűséges segítőtársa 
volt.

KÉRY J. IMRE.

festő és papirozó vállalkozó és fűszer
kereskedő

az E. M. Bs. és Testvér Egylet (Társalgó) 
elnöke

1043 Mechanie Street. Bethlehem. Pa.
Szül.: 1891 január 2fi-án. Tótvázsony. Veszprém m.

Kéry J. Imre nélkül bethlehemi és környéki 
magyar megmozdulás se a múltban, se a jelenben 
nem képzelhető el. Ha magyar éidekek szolgála
táról volt bármikor szó. Kéry Imre nemhogy hí
vásra várt volna, hanem maga adta meg az éb
resztő jelt a magyar tárogatóval és egyéniségének 
olyan súlya van. hogy arra nyomban meg is moz
dult a magyarság és megtette azt magyar fajunkért, 
nemzetünkért, becsületünkért, amit csak kívánni 
lehetett.

A közbizalom olyan mértékben becsüli Kéry 
Imrét, hogy az 1200 taggal biró Bethlehemi Első 
Magyar Betegsegélyző és Testvér Egyesületnek, 
amelyet Társalgó néven ismernek most egy hozam
ban öt éve elnöke, de azelőtt is vezette azt éveken 
át. Tevékenysége során titkára volt a régi Önkép
zőnek, a Református Betegsegélyzönek éveken át 
pénztárnoka a Független Magyar Műkedvelő Egye
sületnek éveken át elnöke és jó tagja úgy a 
bethlehemi Magyar Református Egyháznak, mint a 
Demokrata Körnek.

Kéry 190(>-ban telepedett le Bethlenemben. ahol 
iparágát tanulta és folytatja és ahol amerikai pol
gár is lett. Az 1911-ik év során nőül vette a 
veszprémi Felsőiszkáz községbe való Kovács Ro
záliát és boldog házasságukból hét gyermek szár
mazott. Imre fia nős és Bethleheniben dolgozik. 
Árpád szintén nős és a városi iskolaszék épület 
felvigyázója. György apja üzletben van alkalmazva, 
csakúgy, mint Ferenc fia. Leányai közül Joláuka 
és Annuska már önálló keresetnek örvendenek, 
mig Erzsiké a High School jó tanulója.

Köztisztelet és közbeeső lés veszi körül Kéry 
J. Imre értékes egyéniségét, amely ezt jellemének 
tisztességével méltán meg is érdemli.
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KOVÁCS ANTAL, 
sörnagykereskedő és füszerüzlet tulajdonos 

836 East 5th St, Bethlehem, Pa.
Szül.: 1808 szeptember 27-én, Tét, Győr megye

Kovács Antal a szü
lőhazában a kőműves 
iparágat tanulta és mi
kor Amerikába érke
zett, az alphai kőbá
nyában nyomban al
kalmazást talált, mert 
abban szakembereket 
kerestek. A fiatal, alig 
18 éves ember, aki 
1906-bail lépett Ame
rika partjaira, elsősor
ban látni és tanulni 
akart, szét akart nézni 
az uj világban és igy 

jutott Bethlehembe, ahonnan a világhírű gránit 
hazájába, a New Hampshire államban lévő Port- 
smouth városba ment. Ezután Biiffalohan kereste 
meg kenyerét, majd Detroitiján dolgozott, ahonnan 
1908-ban visszatért Bethlehembe. ahol végleg letele
pedett. Jobb jövője érdekében vasakarattal tanulta 
meg a gépészet titkait és annak elsajátítása után, a 
biztonság tudatában gondolt a családalapításra.

Kovács Antal 1907-ben Bethlehemben nősült. 
Feleségül vette a Győr megye Koronczo községből 
származó Varga Irént és a boldog házasságnak 
szép hajtásai lettek. Kálmán édesapjának nagy 
arányú sörüzletét vezeti. Antal tudományos kép
zettségre törekedve, egyetemi hallgató. Katharine 
már boldog asszony. Horváth András jóravaló ma
gyar ember felesége. Erzsiké New York városában 
a St. .loseph llill Academy-ha jár. inig Irénke és 
Viola a bethlehenii High Schoolban tanulnak és 
szüleikkel az üzlet mellett és családi tulajdonban 
lévő saját otthonukban laknak, noha Kovács An
talnak más ingatlanai is vannak.

A magyar közélet szép hasznát vette Kovács 
Antal tehetségének és ismereteinek. Hosszú éveken 
át tisztviselőjének választotta a Társalgó Kör csak
úgy, mint a Hal és Önképző Kör is. Kovács Antal 
jó tagja a Magyar Demokrata Körnek, vallási te
kintetben pedig a Szent János Egyház kötelékébe 
tartozik. Felesége is jó tagja az. egyháznak vala
mint a Testvériség Egyesületnek is.

Mint jó magyar érzésű ember. Kovács Antal 
készséggel csatlakozott ahhoz a küldöttséghez, 
amely William Borait szenátort Washingtonban fel
kereste. hogy a trianoni szerződés revíziójára tőle 
pártfogást nyerjenek. De egyébként is ott volt és 
van minden olyan magyar megmozdulásban, amely 
a megtépett magyar haza vagy a magyar faj érde
keit szolgálta és ilyen célokra mindig készséggel 
áldozott.

A Kovács családot Bethlehemben és környékén 
a legszélesebb körökben ismerik és tisztelik, becsü
lik is, mint a társadalom értékes tényezőjét.

KUTI MÁTÉ, 
a Bridgeporti Szövetség 64-ik osztályának 

ügykezelője 
1016 East Mechanic Street. Bethlehem. Pa. 

Szül.: 1869 szept. 16-án. Borza vár, Veszprém in.

ötven éves tisztességes közéleti munkával ér
demelte ki Kuti Máté azt a megbecsülést, amely- 
lyel a Lehigh völgyi magyarság tekint felé.

1S90 szeptember 27-én érkezett Amerikába, 
nyomban Bethlehemben telepedett le és azóta vál
tozatlanul ott van. az utóbbi években állami al
kalmazásban. Tizenhét éven át cipő üzletet és ve
gyes kereskedést folytatott.

A bethlehenii magyar életnek alig van olyan 
tevékeny tagja, mint Kuti Máté, aki a városban 
talán a legrégibb magyar. Tizenöt év óta ügy
kezelője a Bridgeporti Szövetség 64-ik osztályának 
és a Szövetség 1936-ik évi chicagói konvenciójának 
delegátusa volt. Alapitó tagja és tisztviselője éve
ken át a Kapisztráni Szent János Hóm. Kath. Egy
háznak. A pocahontasi Bányász Egyletnek is tagja 
és tisztviselője volt, de tisztviselője volt a Tár
salgó Körnek is. a Bridgeport! Szövetség gyermek
osztályát pedig ö alakította Bethlehemben,

Kuti Máté 1902-ben nősült, a német szárma 
zásu Weidlinger Erzsébetet vette nőül, aki férje 
mellett nemcsak maga tanult meg jól magyarul, 
de gyermekeit is magyar szellemben nevelte, hiszen 
mindegyik beszél, ir és olvas magyarul. József fiuk 
nős és Allentownban lakik. Máté szintén nős 
Bethlehemben. Juliska leányuk Steve Haverneck 
neje Bethlehemben. míg Erzsiké és Teréz szüleikkel 
élnek együtt.

LÁNG ISTVÁN, 
a Verhovay 98-as számú fiókjának titkára 

911 Evans St.. Bethlehem. Pa. 
24-én, Kaczorlak Zala megye.

Láng István Canadábun kezd
te Amerikát, ahová 1913-ban 
érkezett. Mindössze 17 éves 
volt még akkor: az induló 
élet legelején. A küzdelmes 
élet hamarosan acélossá ed
zőt ie. 1915-ben az Egyesült 
Államokba jött és Betli-

□ teltem. Pa.-bán telepedett, le. 
Folytatódtak a küzdelmes évek, 

de mindenütt becsülettel megállta helyét. Lassan
ként felfedezték sokoldalúságát: hat évig gondnoka 
volt a Magyar Háznak. Tagja lett a Verhovay. Tár
salgó (Testvériség) Egyletnek és a Demokrata Kör
nek. Kilenc év óta pedig titkára a Verhovay 98-ik 
fióknak és 1937-ben tagszerzés’ dijat is nyert.

1917-ben. 21 éves korában megnősült. Felesége 
és egyben hűséges segítőtársa: Erős Julianna, akt 
a, somogymegyei Nikién született. Gyermekeik kö
zül István, aki High Schoolt végzett, a harrisburghi 
állami hivatalban van alkalmazva: Anna otthon 
segit. Mariska a High Schoolba jár. Géza és Juliska 
pedig az alsóbb osztályokba.
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MIHALOW ANDRÁS.

a “Fifth Ward Grill" tulajdonosa 
a Dal és önképzőkör elnöke

817 East -Ith Street. Bethlehem, Pa.
Szül.: 1S81 október 6-án. Szepesváralja.

A magyar nemzet legnagyobb gyászának nat> 
ján, október 6-án született Mihalow András a cuk
rász művészetet tanulta Szepesváralján és Buda
pesten. majd 1905 május havában Amerikába jött és 
New Yorkban nyomban keresethez jutott. 1910-ben 
St. Louisba hívták át. ahonnan azonban visszatért 
a nagyobb lehetőséget nyújtó New Yorkba, majd 
kenyérsütödét nyitott Trentonban és Brooklynban. 
Az 192-l-ik év során ezeket az üzleteket eladta és 
megvette Bethlehemben lévő üzletét, amelyet azóta 
is szép sikerrel folytat.

A Fifth Ward Grill. S17 El 4th Street alatti, 
acélgyárral szemben lévő épület, amelynek kitűnő 
éttermét és konyháját Mihalow Andrásné. szül. 
Vnger Erzsébet vezeti, aki Pápára való és akit férje 
1908-ban New Yorkban vett nőül. A házasságból 
származott Albert András a Fordham College egye
temi hallgatója volt, amikor nőül vette Juhász 
Lajos allentowni üzletember leányát. Juhász Hor- 
tenset és azóta édesapja üzletében tevékenykedik 
Két kedves kis gyermek teszi örömteljessé a hol 
dog családi életet.

Mihalow András, aki Kassán, a 9-ik honvéd 
gyalogezred kötelékében szolgált a Bethlehemi Dal
kör, az Eagles és Owls amerikai egyesületek régi 
és megbecsült tagja és kilenc éven át titkára volt 
New Yorkban a Rákóczi Kurucz Betegsegélyző Egy
letnek. majd a Italkor elnöke lett és azt igen ma
gas színvonalra emelte. Kedvenc szórakozása a 
vadászat és nem is mulaszt el egyetlen alkalma’ 
sem. hogy annak hódoljon.

A magyar megmozdulásokban Mihalow András 
mindig tevékeny részt vett és anyagilag nagy érövéi 
támogatta a magyar intézményeket. Becsületes, 
egyenes jelleme köztiszteletnek örvend.

NAGY JÁNOS, 

tejüzem tulajdonos és kereskedő 
91S Evans Street. Bethlehem, Pa. 

Született: 1S90 julius 16-án. Lendvaujfalu. Zala m.

Nagy János 17 éves 
korában. 1907 május 12- 
én érkezett Amerikába, 
ahol nyomban Bethle
hemben telepedett le és 
hat éven át a Betlile- 
hem Steel Corporation 
kötelékében kereste ke
nyerét. 1913-ban önálló 
üzletet kezdett, tejter

melő telepet létesített, amelyet azóta is maga ve
zet és növel egyre nagyobb arányokra. Az üzem 
— a családtagokon kívül — három alkalmazottnak 
ad állandó kenyeret.

Még a Bethlehem Steel kötelékében volt, ami
kor 1909-ben Allentownban nőül vette a Vas megyei 
Csörötnekből való Kakor Máriát, akivel kötött bol
dog házasságából négy gyermek származott, akik 
már mind házasok és akik a szülőket három szép, 
magyarul is jól beszélő unokával ajándékozták meg.

A bethlehemi életben Nagy János jelentékeny 
és áldozatos munkát végzett a Kapisztráni Szent 
János magyar római katholikus Egyház alapítása 
körül. Jó tagja a Kapisztráni Szt. János Templomi 
és Betegsegélyző Egyletnek és nejével együtt tag
ja a bethlehemi Önképzőkörnek. Általában a beth
lehemi magyar társadalmi életnek egyik igazán 
érdemes, pártfogó és közreműködő tagja Nagy Já
nos. akit udvarias szerénysége miatt nagyra be
csülnek. Zenei érzékének sugallatára tagja lett 
a Lincoln Germán Singing Societynek is.

Nagy János az 1926-ik év során hazalátogatott 
szülőföldjére, ahol előbb Budapesten lakó nővé
rét látogatta meg. majd ma is élő édesanyját 
kereste fel szülőfalujában és nejének szüleit is 
meglátogatta Vas megyében. Találkozott két otthon 
élő fiútestvérével és elgyászolta egyik fivérét, aki 
a világháború hősi halottja lett.

Évi pihenője idején Nagy János rendesen Flo
ridába látogat el, ahol ingatlanai, két háza és 
gazolin állomása van. Bethlehemben az Evans St.. 
918—20 száma alatt lakik a Nagy házaspár saját 
otthonában, amely vendégszeretetéről híres az 
egész vidéken.

Üzlete magával hozza, hogy úgyszólván hét- 
röl-hétre sorra látogatja a magyar otthonokat és 
mindenütt a jó magyar ügyek szószólójaként üd- 
vözlik. Nagy János a bethlehemi magyar üzlet
emberek egyik legkedveltebbje a magyar körökben.

A tejüzemen kívül üzletet is tart Nagy János, 
melyet felesége vezet nagy hozzáértéssel és szak
értelemmel és a környéken lakó magyarság elő
szeretettel keresi fel az üzletet, hol állandóan friss 
áruk és ételnemüek vannak raktáron
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BEMUTATJUK:
1. AMACZI JÁNOS, bútor kereskedő, 2S5 State 

St„ Perth Amboy. A Ref. Szöv. helyi osztály
elnöke: Szül: Kaplony. (Szatmár m.)

2. ÁDÁM LAJOS, a Magyar Bldg. and Loan Co. 
alelnöke, a Kossuth Ferenc Egylet pénztár
noka. 297 Woodbrldge Ave., New Brunswick, 
N. J. Szül.: Kisrácz. Ung in. Neje: Balogh 
Erzsébet , Kisdobrony. Bereg m. 1

3. DIDRENTZ GUSZTÁV, muzsikus. 74 Jersey 
Avenue, Trenton. N. J. Szül.: Diósgyőr. Bor
sod ni. Neje: Farkas Mária (Mátészalka.,

4. SOOS ISTVÁN, autoügynökség tulajdonos. 
370 Washington Str.. Perth Amboy, N. J. 
Szül.: Ostoros. Borsod ni. Neje: Szerencsi 
Piroska.

5. YURONKA GYÖRGY, hajójegyiroda tulajdo
nos. 97 ('árteret Ave.. Carteret, N ,J. Szül-: 
Korláthelmec. Ung in. Neje: Papp Róza. 
(Inota. Fehér in.)

<•>. FAUBL J. VILMOS, a "Juicy" Service Station 
tulajdonosa. 271 Amboy Ave.. Perth Amboy. 
N. -I. Szül.: Passaie. N. J Édesapja: Faubl 
János, r. k. kántor. Neje: Heten Leonard.

7. KISH JÓZSEF, biztosítási iroda tulajdonos. 
Nixon. N.J. (Raritan Townshipl. Szül.: Nagy- 
dém. Veszprém ni. 10 évig postamester volt 
Nixonban. Nőtlen, a világháborút a U S. 
Army. 78 Divisonban küzdötte végig.

S KOLOD1NSZKY IMRE, szabó, üzlet tulaj
donos, 293 Smith Str.. Perth Amboy. N. J- 
Szül' Budapesten. Elnöke a W. O. W magyar 
osztályának. Neje: Singlár Anna (Abauj ni ,

9. M1TAK JÓZSEF. Carteret, N. J. polgármes
tere és gyógyszerész, 61 Roosevelt Avenue, 
Szül.: Rajae. Neje: Halász Magda

10. GALAIDA JÓZSEF, a Middlesex Hotel and 
Tavern tulajdonosa. 124 Main Str.. Wood- 
bridge. N. J. Neje: Papp Róza (Sárospataki.

11. Néhai HOMOKAY GÉZA (Pécs) volt depew 
(N Y., üzletember. 1936 május l én halt el.

12. TOFFLER JENŐ. Woodbridge. N. J. , Élet
rajza más helyen van közölve>.

13. KRAJNYAK LAJOS, new york üzletember, 
régi amerikai család sarja. Clevelandiján 
született és résztvett a világháborúban.

14 GEORGE KOSSUTH, wheelingi fényképész, 
akinek nagyatyja az ISöO-es években jött 
Amerikába és Kossuth Lajos dédunokaöcs- 
ősének vallja magát

Iá. PAPP ISTVÁN, a "Prospect Tavern” tulaj
donosa. 299 Smith Str.. Perth Amboy. N J 
Szül.: Sárospatak. Zemplén m. Neje: Singlár 
Mária (Krasznok-Vajda, Abauj m.)

16. PAPP W. SÁNDOR a Gulf gasolin állomás 
tulajdonosa. Szül.: 1905 jtilins 1-én. Nőtlen.

17. Ifj. GAYDOS JÓZSEF, Perth Amboy.
is IVÁN SÁNDOR. Perth Amboy.
19. Ifj. KISH BÉLA. Trenton.
20. SZŰCS EMIL Carteret.
21 BLASKO PÁL. Perth Amboy.
22. OSZFOLK IMRE. Roebling.
23. Ifj. BUKOVITZ JÓZSEF. Trenton.
24. GYÖRGY ISTVÁN. Perth Amboy
25. Ifj. KOVÁCS ANTAL. Bethlehem.
26. IVÁN JÁNOS, üzlettulajdonos. 403 Bruck Ave. 

Perth Amboy. N. J. Neje: Hódos Klára. 
Mindketten Fony. Abauj megyéb.n születtek.

27. SZMVTKO ISTVÁN Trenton.
28. SZŰCS SÁNDOR. Carteret
29. NT. BÖSZÖRMÉNYI ISTVÁN. Bri Igeport.
30. CSONDOR IRÉNKE. Allentown.
31. DR. KONDOR JÖZSEF. Trenton.
32. OZV. BODÖ FERENCNÉ. Roselle Park.
33. GAZSI MARGITKA. Shelton.
34. FT. CSERNITZKY ISTVÁN. Brldgeport.
35. NT. LAKY ZSIGMOND. Buffalo
36. L1PTAK JOLÁNRA. Bordentown.



MEILINGER PÁL, kereskedő, 
a •‘Meilinger Szivarüzlet” tulajdonosa

628 East Third Street, Bethlehem, Pa.

Született: 1903 március 13-án Bethlehem, Pa.

Meilinger Pált, aki 
B? t hlehemben született, 
három éves korában 
szülei visszavitelt 1906- 
ban Magyarországra, a 
Győr megyei Gyarmat 
községbe, ahol szülei 
ma is élnek és csak 
jóval később, 1923-ban, 
mint született ameri
kai állampolgár tért 
vissza ismét Betlile- 
hembe. A szülőhazában 
a Magyar Királyi Ál
lamvasutak köteléké

ben volt alkalmazva és azt megelőzőleg mező
gazdaság munkával foglalkozott. Amerikában öt 
éven át dolgozott a Bethlehem Steel Company te
lepén, majd 1927-ben, szeptember 5-én nőül vette 
a kanadai Torontóba való Takács Irént és azóta 
állandóan önállóságra törekedett. Ennek eredmé
nye lett a nagy forgalmú és "Meilinger szivarüzlet” 
néven ismert vállalkozás, amelynek tizenegy év 
óta tulajdonosa és amely általános dohányáru, 
újság, stb., árukat ölel fel és nagy népszerűség
nek örvend úgy a magyar mint amerikai körökben.

Meilinger Pál az amerikai magyar közéletben 
erős tevékenységet fejt ki. Minden nevezetesebb 
bethlehemi magyar mozgalomnak lelkes résztve
vője és bőkezű pártfogója és egyben erős sport- 
barát is. Az Önképzőkörnek két éven át alelnöke 
volt és jó tagja, a Bethlehemi Első Magyar Test
véri Betegsegélyző Egyletnek, a Hungária Sport 
Klubnak és hithü és áldozatos tagja a Kapisztráni 
Szent Jánosról nevezett magyar római kathollkus 
hitközségnek. Felesége szintén kiváló tagja a 
bethlehemi Első Magyar Dal és Önképzö Egyletnek.

Meilinger 1936 nyarán Magyarországra ment 
négy hónapra, hogy szüleit meglátogassa, az 1935- 
ik évben pedig felesége járt az öregszülőknél két 
és fél hónapig Gyarmat községben.

A bethlehemi Third Street 62S száma alatt 
berendezett szép családi otthon legnagyobb szülei 
gyönyörűsége a huszonkét hónapos kis Edward 
Paul Meilinger. akinek mosolygó vidámsága ked
vessé teszi szüleinek életét.

Jólelkü. embertársaival szemben udvarias és 
szolgálatkész lelkülete köztiszteletet szerzett Bellt- 
leltemben Meilinger Pálnak aki erős értéke az 
amerikai magyar élet összeségének. Meilinger Pál 
annak idején megjelent Senator Borah előtt is 
abban a küldöttségben, mely a magyar revíziót 
sürgette.

NT. NAGY EMIL. ref. lelkész, 
a Református Egyesület kerületi szervezője 

505 Second Avenue. Bethlehem. Pa.

A korábbi m tgyar korszak 
aranyos, zamatos, igaz magyar 
Irnmofü meglátásával jött Nt. 
Nagy Emil 1906 december 3-án 
Amerikába, ahová a magyaror
szági protestáns konvent küld
te, hogy Pocahontason a magyar 
lelkek lelkipásztora legyen. Eb
ben a tisztségben találta a 
bethlehemi magyar református 

hívek meghívása és 1908 márc usában ment a nagy 
acélgyári városba, ahol harminc éven át szo.gálta 
a gyülekezetei. Vezetése alatt épült a szép belli- 
lehetni templom iskola és parochális épület és 
fejlődött naggyá az egyház.

A bethlehemi lelkészi székben érte Nt. Nagy 
Emilt 1933 során az Amerikai Magyar Református 
Egyesület meghívása, hogy szélesebb munkateret 
vállaljon és legyen a nagy magyar intézmény ke
rületi szervezője. Nagy akaraterővel és szivóság- 
gal látott a közérdekű munkának, a régi osztá
lyokat felvirágoztatta, több nj osztályt szervezett, 
igen sok uj taggal szaporította az amerikai ma
gyar életnek e bástyáját. Az élete delén levő férfi 
további munkásságához ez alapon fűz olyan nagy’ 
reménységet az amerikai magyar erőt oly szilár
dan képviselő intézmény, amelynek egyik legér
demesebb munkatársa.

Nt. Nagy Emil lelkipásztor munkájában nagy 
segítségére volt neje, akivel töltött boldog házas
ságából származott gyermekeik közül ifj. Nagy 
Emil bridgeport' segédlelkész, mig Adél nevű leá
nya a helybeli Moravian College kitűnő, osztályá
nak mindig legelső tanulója, aki tanárnői pályára 
készül és 1938-ban Magyarországon beiratkozott 
n Tisza István Egyetemre, m’nt a Ref. Egyesület 
egyik díjnyertese.

OSV vncs ISTVÁN, kereskedő, 
a Behnont Bar Supply üzlet tulajdonosa, 
az E. M. Testvéri és Bs. Egylet igazgatósági 

tagja
425 Eist Third St., Bethlehem. Pa. 

Született: 1896 december 23, Kistolmács. Zala m.

Sok mindent köszönhet a bethlehemi magyar 
élet Osvatics Istvánnak, de legnagyobb érdeme 
mégis az. hogy nélküle nem lett volna és talán 
ma sem volna magyar sport-élet a Lehigh völgyé
nek nagy acél-városában.

Fiatalon, 1913 december 12-én jött Osvatics 
Amerikába, egyenesen Bethlehembe, sokat próbált, 
dolgozott gyárban, majd üzletekben, mig 1932-ben 
megkezdte saját üzletét, a Belmont Bar Supply 
vállalatot, amelyet azóta is szép sikerrel vezet. 
Az életben sok csapás érte. Felesége, született 
Ballek Katalin, akit Maryland állam Elkton vá
rosában 1923-ben vett nőül, tiz évvel később. 1933
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november 17-én jobblétre szenderült. Közéleti tevé
kenysége során is sokszor érte csalódás. Főleg 
a sport terén.

Osvatics István az 1915-ik év során huszad 
magával megalakította Bethlehemben a Magyar 
Athléta Egyesületet, amely később csak azért osz
lott fel hogy helyére Osvat'cs vasakarata a Hun
gária Sport Clubot állítsa, amelynek nemcsak ala
pitója. de hat éven át elnöke is volt. Mikor a 
budapesti Magyar Testgyakorlók Körének híres 
footbal| csapata vllágkörutján Amerikába érkezett. 
Osvat'cs volt az, aki a magyar bajnokcsapat beth- 
lehmni mérkőzését szervezte és lehetővé tette. 
Közben ped'g. mert szenvedélyes vadász is. lelkes 
és aktív tagja lett a környékbeli amerikai Field 
and Stream Associationnak és szép munkát fejt 
Ki ma is a vad-védelmi mozgalmak javára.

Magyar közéleti tevékenységét jellemzik a kö
vetkező adatok: elnöke volt a Bethlehemi Dal és 
Önképző Egyletnek, ennek a hatalmas kulturális 
intézménynek; titkára a bethlehemi Első Magyar 
Miikedvelő Körnek: igazgatósági tagja az Első Ma
gyar Testvéri Betegsegélyző Egyesületnek: tagja 
a bethlehemi Amerikai Magyar Demokrata Klub
nak És mindezen intézményekben igazán hasz
nosan cselekvő munkát végez a köz javára.

Ami az amerikai társadalmi életet illeti, ab
ban is tekintélyes szerepe van. Tagja a Beth
lehem Police Social Clubnak, a Jacksoiiian De- 
mocratie Clubnak, az egész Amerikát átölelő híres 
Elks Club bethlehemi osztályának és a Bethoven 
Mennerchoruak.

A magyar és amerikai társas életben kifejtett 
erős tevékenysége révén Osvatics Istvánt a leg
szélesebb körökben ismerik és t sztelik azért az 
önzetlenségért amely a maga részére nem kér 
soha semmit, ellenben annál készségesebben áldoz 
és fárad a köz javára.

Nt. PAÁL GYULA, ref. lelkész, 
a Bethlehemi Ev. Ref. Magyar Egyház 

lelkésze
520 Kast 4th Street. Bethlehem Pa. 

Szül. 1916 február 16-án, Diósviszló. Baranya m

Rév. Paál Gyula régi tanító-papi család sarja. 
Édesapja Paál Zoltán ref. tanító, édesanyja Lukács 
Margit. 17 éves korában jeles eredménnyel érett
ségizett a bonyhádi reál-giinnázinmban. hol kitűnt 
előadói tehetségével. Magyar irodalom és törté
nelem tanulmányaival pályadijakat nyert. Mindenki 
azt gondolta, hogy tanári pályára lép. de belső 
lelki kényszer folytán a lelkészt' hivatást válasz
totta. 1933-ban iratkozott be a budapesti Ref. 
Theologiai Akadémiába, majd a Pázmány Péter 
Tudományegyetem bölcsészeti karára, hol jeles ered
ménnyel vizsgákat tett a latin történelem szaktár
gyakban. Harmadéves korában exmisslós segéd
lelkészként szolgált Öcsény és Zámoly községekben.

Az egyetemen különös szeretettel foglalkozott 
az ótestamentomi és sémita tudományokkal. Káp
lán! dolgozatát "Isten Szentsége az Otestámentom- 
ban" 250 oldalas terjedelemben irta meg. Két 100- 

ion oldalas ószövetségi pályamunkával dijat nyert. 
Negyedéves korában az egyházkerületi szónoklati 
verseny nyertese volt. 1937 őszén lelkészképesitö 
vizsgát tett ez alkalommal is egyedül tiszta jeles 
eredménnyel. Ugyanez év őszén ösztöndíjat ka
pott a Piínceton Presbyterian Theological Se- 
minary-től. 1937—1938 tanévben összes creditjeit

megszerezte a Theoiogia Mestere fokozat elnyeré
sére. 1938—39 tanévben a szeminárium rendes hall
gatója és 1939 május havában kapja mesteri foko
zatát. tézise: "A Mózesi Törvényhozás és a Keleti 
Törvény-Kódexek". Célja, hogy a Princeoni egye
temen a keleti nyelvek doktorátusát szerezze nteg.

1938 tavaszán vette át a bethlehemi egyház ve
zetését. hol már eddig is szép eredményt ért el. 
Lelkes munkája, reméljük, mindkét, oldalon célt ér. 
Akár hazatér az otthonába, akár itt marad közöt
tünk. munkája és karrierje a magyar tehetség és 
magyar akarat diadalát jelenti.

Dr. POLGÁR JENŐ ERVIN, 
sebész-orvos

401 Taylor St. Cor. East 4th. Bethlehem. Pa. 
Szül.: 1901 szept. 17-éu. Szent Bíbor. Vas ni.

Az óhazai általános és tudományos képzettség
gel rendelkező Dr. Polgár, gimnáziumi tanulmá
nyait Szent Gotthardon folytatta, majd a buda
pesti Pázmány Péter Tudományos Egyetemen sze
rezte meg orvosi oklevelét és a nagykanizsai köz
kórház sebész-alorvosa volt négy éven át. ahonnan 
Budapestre ment és az Uj Szent János kórházban 
orr-torok-gége és sebészeti tanulmányokat foly
tatva. 1933-ban Allentownban érkezett. Itt kórházi 
ben lakó orvos lett és bár sebészi oklevelét már ha
zulról magával hozta, azt Amerikában is meg
szerezte. Tudásának Ilire gyorsan terjedt és csak
hamar igen kiterjedt gyakorlatra tett szert Beth- 
lehemheu. amelyet a Taylor Street 401 szám alatti 
saját házában berendezett rendelő irodájában foly
tat. A lekötelező modorú és uriasan szerény or
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vost több magyar és vend egyesület hivatalos or
vosává választotta meg.

Dr. Polgár 1935-ben nőül vette Munehák Annát. 
Munehák János scrantoni temetkezési vállalkozó 
leányát és a házasságból származtak a kis Rose 
Anna és Irvina. akik a családi otthon igazi boldog
sága.

Végtelenül kiterjedt elfoglaltsága dacára Dr. 
Polgár, aki az összes orvosi testületek tagja állandó 
figyelemmel kiséri az amerikai magyar megmoz
dulásokat. Tagja a Ref. Egyháznak is. Tanácsát 
a magyar társadalom gyakran kéri ezekben a nehéz 
időkben, amikor nemcsak a helyzet ismerete, ha
nem magasabb szempontokból való megítélése is 
szükséges a helyes lépések érdekében.

FT. RESETERICS JÓZSEF.

a Kap.sztrán Szt. János r. kath. egyház 
plébánosa

910 East 4th Street. Bethlehem, Pa. 
Született: 1884 junius 11. Csepreg. Sopron m.

A legjellemzőbb meg
határozás. amit valaha 
Ft. Reseterics József 
felöl mondtak, ezüst 
jubileuma alkalmával 
hangzott el. amikor ezt 
írták róla:

— Talpig papi em
ber!

Erős hitét már kis 
korában csepegtették 
leikébe szülei, mikor 
még a csepregi elemi 
iskolába járt, ahonnan 
a községi gimnázium

ba került. Huszonhárom éves korában jött Ame
rikába. ahol leikének régi vágyát követve, a penn
sylvaniai harrisburgi egyházmegyébe vétetett fel. 

Az overbrooki szemináriumban elvégezvén ta
nulmányait, 1911 május 27-én szentelte áldozár 
pappá a philadelphiai érsek.

A fiatal papot missziós beosztásra Marion 
Heightsra küldte főpásztora. ahonnan a kulpmonti 
magyar hívek hitbeli életét is ellátta, majd Sha- 
mokin városában angol plébániára nyert beosztást 
addig, amig 1913-ban a Kulpmonton lanyhuló ma
gyar római katholikus hitközség ujjjászervezését 
bízták reá. Mikor négy és fél év alatt már meg
erősítette a kulpmonti hitéletet, akkor a válságba 
jutott bethlehemi magyar római katholikus egyház 
megmentésére hívták fel és 1918-ban átvette a 
Kapisztr.ini Szent János hitközség plébániájának 
vezetését.

Súlyos és mélyreható válság mély pontját 
élte a bethlehemi magyar katholikus hitközség, 
amikor Ft. Reseterics József ott megjelent és el
sőnek a szükséges összhangot teremtve meg. nyom
ban hozzákezdett az alkotáshoz. Még 1918-ban ki
fizette a hitközség régi adósságát és hozzálátott 
az anyagiak megszerzéséhez uj templomra, uj épü

letekre. Négy rövid év alatt 32.090 dollár kész
pénz tartalékot gyűjtött és hozzákezdtek az uj 
templom és plébánia lak építéséhez.

A száraz, a rideg tények ezeket mondják: 
a bethlehemi római katholikus magyarság hitéle
tét ma 600 ülőhelyes, díszes, gótikus stílusú temp
lom szolgálja. 12 szobás plébánost lakással. 11 
termes modern iskolaépülettel. A hitközség va
gyonának értéke több, mint 300.000 dollár és erre 
három év előtt márcsak 35 000 dollár tartozása 
volt úgy. hogy rövid időn belül minden teljesen 
tehermentes lesz.

Ft. Reseterics József páratlan munkásságát nem
csak főpásztora ismerte el. hanem a magyar faj 
érdekében tett szolgálatainak méltánylása gyanánt 
ezüstmiséje alkalmából Horthy Miklós. Magyaror
szág kormányzója. 1936 szeptember 26-án a Magyar 
Érdemrend tiszti keresztjével tüntette ki és Beth
lehem város egész társadalma páratlan bankét ke
retében ünnepelte a kiváló plébánost, aki a pol
gármester szerint “egyedül is többet tett Beth- 
leltemért, mint mások százan együttvéve."

SRÁJ JÁNOS.

Metalurgiai vegyész.
a Hungária Sport Klub elnöke, 

a Lutheránus Egyház titkára
1233 Third Avenue. Hallertown. Pa. 

Született: 1909 november 29-én. Bethlehem. Pa.

Sráj János ugyan Amerika szülötte második 
nemzedékbeli, de lelkében és érzéseiben csak olyast 
jó magyar, mint édesapja. Sráj Kálmán, aki Vas 
megye Pártuszfalva községéből vándorolt Amerikába.

Sráj János elemi iskoláit és a High Schoolt 
Bethlehemben végezte, majd a Bethlehem Steel 
Corporation szolgálatába lépett és tizenkét év óta 
a nagy arányú acélgyár vegyészeti osztályának 
megbecsült tisztviselője. Minden lehetőség megvolt 
adva tehát arra, hogy végleg beolvadjon a nagy 
amerikai közösségbe, de Sráj János ilyen körül
mények között is megmaradt sorainkban. Nem
csak jól beszél magyarul, de ismert műkedvelő 
is. aki a rádión is többször szerepelt énekszámok
kal és hatásos beszédekkel.

Az amerikai sport szellemben növekedvén fel, 
Sráj János rendkívül tevékeny szerepet vitt a 
Bethlehem Hungárián Sport Club megalapítása kö
rül és annak hét év óta elnöke. A magyar sport 
klubbal annyira össze van nőve, hogy bárhol ját
szik a csapat. Sráj János velük van. Csak a 
hozzáértők tudják, hogy milyen nagy anyagi áldo
zatába kerül a magyar sport élet fentartása és 
annak elismert, sikerei.

Vallási téren szintén erős tevékenységet fejt 
ki Sráj János. Titkára a bethlehemi lutheránus 
hitközségnek és ezen u réven uz Allentowni Ln- 
teránus Esperes! Kerület értekezletein hat év óta 
az igazoló bizottság tagja.

Szive-lelke magyar társaság, magyar baráti 
kör felé húzza Sráj Jánost, aki élő bizonyítéka 
annak, hogy a nagy amerikai egyetemességben 
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sem kell a Jóravaló embernek elszakadni a ma
gyar nemzeti gondolattól, hanem értéket lehet 
adni annak becsületes, jó munkával, tiszta jellem
mel az amerikai körök előtt is. És mivel Sráj 
János ezt teszi. Igazán érdemes becsülésflnkre és 
tiszteletünkre.

NT. DR. STIEGLER S. ERNŐ, 
a vend lutheránus egyház lelkésze 

1521 East 4th St„ Bethlehem. Pa.

Született: 1889 február 8-án. Sopronban

Dr. Stiegler S. Ernő Stieg
ler Gusztáv soproni evangélikus 
lelkész és neje szül. Valentai 
Loog Emma fia. Tanulmányait 
a soproni gimnáziumban. Tlieo- 
lógiai és Eilozófiai Akadémián, 
a Rostocki Egyetemen. Bettiéi 
bei Bielefeldi és Gént' svájci 
ktilföldi iskolákban elvégezve, 
pappá avatása után Gyurátz

Ferenc pápai püspök személyes káplánja volt 1911 
és 1912 években Amerikába jöveteléig. Amerikába 
a New Brunswick. N. J. magyar egyház meghívá
sára 1912 szeptember 1-én érkezett. Jövetelének 
eredeti célja a püspök megbízásából, az amerikai 
evangélikus egyházak helyzetének tanulmányozá
sa volt. A tanulmány idejének leteltével a beth- 
lehemi Vend evangélikus egyház 1914 julius 4-én 
egyhangúlag lelkészévé választotta. Ebben az idő
ben Raffay Sándor püspök Amerikában járva, bűz 
ditotta a fiatal lelkészt, hogy tanuljon meg ven
dül és vállalja el a derék vend hívek lelki gon
dozását. Dr. Steigler elvállalta a nehéz munkát és 
rövid időn belül megtanult vendül és azóta is 
a hívek nagy szeretetétol körülvéve végzi nemes 
munkáját a bethlehemi Vend Evangélikus egyház 
körében. Az ö 25 éves munkálkodása alatt az 
egyház Amerika egyik leghatalmasabb bevándo
rolt gyülekezetévé fejlődött.

Dr. Stiegler a Trianoni béke kötés után Jugo
szláviához csatolt vend vidék Magyarországhoz va
ló vissza csatolása érdekében egy hatalmas ame
rikai Vend Nemzeti tanácsot szervezett meg. mely
nek ő azóta országos nemzeti titkára. 1922-ben a 
Washingtoni Naval Conference idején a világ nem
zeteinek tejeivel tárgyalt ez ügyben.

Dr. Stiegler Bethlehemben. a megyében és az 
egyházi körökben nagy népszerűségnek örvend. \ 
bethlehemi amerikai lelkész! körzet két alkalom
mal elnökévé választotta s eme tisztséget mostan 
is viseli. A helyi Kiwanis Clubnak igazgatója.

Köztiszteletben álló nejével, született Fráter 
Idával 1918 október 19-én lépett házasságra, mely 
boldog frigyből két gyermekük született: Leona 
Margaret és Ernest Jr.

SZILAGYI GÉZA, 
szén és épületanyag kereskedő.

a Lehigh Völgyi Revíziós Bizottság elnöke
1414 East 4th St„ Bethlehem. Pa.

Mindössze tizenhét éves volt Szilágyi Géza 
mikor 1904-l>eii Veszprémből Amerikába érkezett, 
tehát abban a fogékony korszakban, amikor a 
fiatal bevándorló leggyorsabban tud a változott 
viszonyokhoz simulni és beolvadni abba a nagy 
közösségbe, amely a maga részéről ennek a be
olvadásnak elősegítésére mindent megtesz.

Szilágyi Géza azonban talpig magyar maradt, 
aminek több látható jele van.

A legelső az. hogy élettársának szintén Ízig 
magyar nőt. a Pápáról való Németh Terézt vá
lasztotta. aki három derék fiúval ajándékozta 
meg: Gézával, aki édes apja üzletének második 
telepét vezeti: Lászlóval, aki a család birtokán 
a gazdaságot vezeti és Károllyal, aki Bethlehem 
város alkalmazottja.

A második ok. ami Szilágyi Gézát szinma- 
gyárnak tartotta, a szivében levő magyar érzés 
volt, amely a magyar élet felé húzta. Ennek 
körében olyan élénk és hasznos tevékenységet fej
tett ki. aminek következménye gyanánt Bethle
hem és környékének magyarsága a legfontosabb 
magyar intézmény, az egész Lehigh völgyét fel
ölelő Lehigh Völgyi Revíziós Liga elnökévé vá
lasztotta. És ez a Revíziós Liga Szilágyi Géza ve
zetése alatt egyike a legtevékenyebbeknek Magyar- 
Amerikában.

A harmadik tényező, ami magyarnak tartotta 
meg Szilágyi Gézát a magyar fajnak, a terma 
föld iránti szemete. Ez indította Szilágyi Gézát 
arra, hogy a Pennsylvania államban levő Ballt 
város határában megteremtse azt a 300 holdas 
mintagazdaságot, amelynek csodájára járnak. Pom
pás otthon, gazdasági épületek egész serege, mun
káslakások. mezőgazdasági gépek, száznál több faj 
tehén teszi híressé ezt a gazdaságot, amely megyei 
és állami kiállításokon már gyakran nyert dijja- 
kat. A gazdaság arányait jellemzi, hogy a birtok 
állandóan nyolc munkást foglalkoztat.

A városnak két különböző helyén is van Sz'lágyi 
Géza szén es épületanyag üzlete, amely igen te
kintélyes forgalmat bonyolít le és a kereskedelmi 
életben is szép értékel ad Szilágyi Géza nevének.

Mintaszerű élet, igaz magyar vendégszeretet 
a családfő feltétlen tisztessége ad Bethlehemben 
és környékén arany értéket a Szilágyi névnek, 
amelynek tisztelettel adózik a Lehigh völgyének 
egész nagyszámú magyarsága.

TAKÁCS GYULA.
a Bridgeporti Szövetség 64 osztályának 

elnöke
1732 East Second St.. Bethlehem. Pa. 

Született: 1876 március 13-án. Tétszenlkut. Győr m.

Apjától tanulta az ácsipart, aki viszont nagy
apja neveltje volt, aki a szakmának egyik slke- 
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rés önálló vállalkozója volt a szülőhazában. Mikor 
Takács Gyula 1902-ben Amerikába és ott egyene
sen Bethlehembe jött, a hazulról hozott szaktudás 
nyomban megadta kenyerét, aminek bizonyítéka 
az. hogy állandóan a Bethlehem Steel Corporation 
szolgálatában van. mint ácsmester.

Jó magyar létére munkája mellett mindig ki
vette részét a magyar megmozdulásokból. Alapító 
tagja volt a bethlehem! Kapisztrán! Szent János 
római katholikus hitközségnek és olyan tevékeny 
szervezői munkát fejtett ki. hogy még 1938 során 
is húsz uj tagot tudott szerezni. A Brldgeporti 
Szövetség 64-ik osztályának sok éven át ügyke
zelője. most négy éven át elnöke és korábban a 
bethlehem! Társalgó Körnek is tisztviselője volt.

Takács Gyula 1903-ban nősült meg. Feleségül 
vette a Győr megye Tét községben született Oláh 
Rózát és ez volt az első magyar házaspár, akit 
néhai Várlaky Sándor plébános esketett Bethle- 
hembeti. Ebből a boldog házasságból rendkívül 
jóravaló, hatalmas család származott. Takács Jó
zsef a Bethlehem Steel elömunkása. valamint Ta
kács Antal is e gyár kötelékébe tartozik. Ifjabb 
Takács Gyula géplakatos és jelenleg a Jeffersott 
Demokrata Club managere. Takács Ferenc mérnöki 
rajzoló most a U. S. Maríné Corps szolgálatában. 
Mariska, férjezett Havancsek Mihályné. Anna, fér
jezett Gaser Gusztáváé, Kelen. aki előmunkás egy 
ruhagyárban és Etel, aki Girl Scout teacher a 
család leány tagjai.

A harmonikus és páratlanul tisztességes éle
tet élő Takács család köztiszteletnek és becsülés
nek örvend Bethlehemben és környékén az ame
rikai körökben is.

TÓTH KÁROLY.
a Magyar Testvéri Bs. Egylet anyaosztályá

nak elnöke
425 South New Street. Bethlehem. Pa. 

Született: 1882 május 22. Daraboshegy. Vas m.

Tóth Károly, aki a szülőhazában elsőrendű gép
lakatos képzettséget nyert. 1905-ben jött Amerikába 
és az itteni sajátságos viszonyok között West Vir
giniában a Glen Jean telepen szénbányász lett 
onnan 1906-ban a pennsylvaniai Northamptonba 
költözött, majd 1907 szeptember havában, mikor 
nőül vette a Vas megye Szőcs községében született 
Kozma Karolinát, feleleségével együtt Bethlehem
ben telepedett le. ahol mint vasesztergályos a Beth
lehem Steel Corporation kötelékébe lépett. Ott dol
gozik ma Is.

A magyar ügyek iránt Tóth Károly mindig 
ragaszkodó szeretetet tanúsított. Két éven üt 
bethlehemi képviselője volt az Amerikai Magyar 
Népszavának és több értékes verse jelent meg a 
helyi és más vidéki magyar lapokban. Most már 
3- k éve elnöke a Bethlehemi Testvériség Beteg- 
scgélyzö Egyletnek, érdemes munkása a nagy Ver
hovay Segély Egyletnek és politikai téren jó tag
ja a Demokrata Polgári Körnek. Felekezeti téren 
mindig jó katholikus szellemben működött. De 
különösen említésre méltó az. hogy a bethlehemi 

Önképzőkörnek nemcsak titkára volt három éven 
át. de mint műkedvelő és rendező Is szép sike
reket aratott. Ilonka leánya, férjezett Nagy La
josáé. aki most mával Hallertownban lakik, apja 
buzdítása mellett szintén kiváló magyar műkedvelő 
volt a színpadon és a rádión keresztül kedvelt 
énekesnője a környéknek.

A saját házában lakó derék házaspár Géza 
fia képzett gépész. Károly elsőrendű forrasztó és 
Annuska a családi otthonban segédkezik édes
anyjának.

Egy köztiszteletben álló munkás ember élete 
az. amit Tóth Károly becsületben folytatott és 
aminek tiszta jeliemével becsületet szerzett.

TURNAUER FERENC.
a Goidén Star Bottling Works tulajdonosa

1008 Evans Street. Bethlehem. Pa.
Született: 1897 augusztus 2. Alsólendva. Zala in.

Kis gyermek, 
mindössze 10 éves 
volt. amikor 
Amerikába meg
érkezett. Bethle
hemben telepedett 
meg és a 32 esz
tendő alatt úgy 
társadalmi, mint 
üzleti téren egyi
ke lett a város 
vezető polgárai
nak. Az iskolái 
elvégzése után 
kitanulta a sör
gyártást és a
prohibició meg
szűnte után a 
Virginiai Nor- 
folkon ő nyitot

ta meg az első sörgyárat. Közben Németországba 
utazott, hogy elsajátítsa a sörgyártás titkát, majd 
beutazta csaknem az egész világot, részben pasz- 
szióból. részben tanulmányi célokból. Utoljára öt 
évvel ezelőtt volt odahaza, amikor saját Cadillac 
kocsijával ment és egy évig tartózkodott otthon. 

Miután végig szolgálta a világháborút, mint 
őrmester szerelt le az amerikai hadseregben.

Közéleti és társadalmi tevékenysége rendkívül 
sokoldalú, ügy magyar, mint amerikai körökben 
egyaránt kedvelt egyéniség. Elnöke volt a Tár
salgó Egyesületnek, a Dal és Önképző Körnek, 
tagja a Magyar Demokrata Körnek. 1937-ben a 
város szavazói polgármesternek jelölték. Tagja 
az Elks nevű jótékonysági egyletnek és elnöke 
a Jótékonysági Bizottságnak. Az ő vezetése alatt 
osztják ki az Egyesület karácsonyi kosarait a sze
gények között. Pénztárnoka a Jefferson Democ- 
ratlc Associationnak. tagja a Knight of Pythias. 
American Légion, stb. és városi testületeknek.

Feleségével, a budapesti származású Angéla 
Poe-val Bethlehem egyik szép részében levő ott
honában lakik.
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YOO GYÖRGY, 
üzlet tulajdonos és a Bethlehem Steel 

Construction Dep’t foremanja 
1102 East 3rd Street. Bethlehem. Pa.

Szül.: 1894 szeptember 7-én Halogy. Vas m.

Fiatalon, tizenkilenc éves korában jött Yoo 
György Amerikába, ahol nyomban a Bethlehem 
Steel Corporation alkalmazásában kezdte kenyerét 
keresni. Négy évvel később. 1917-ben meg is ive 
sült Bethlehemben. ahol a Vas megyei Rába Gyar
mat községbe való Kocsis Annát vette nőül és a 
háborít befejezése után állapodott meg nejével ab
ban a gondolatban hogy amerikai polgárok lesz
nek és végleg megtelepedve az. uj hazában, itt ál
landó gyökeret vernek.

Ez a gondolat vitte Yoo Györgyöt az amerikai 
föld felé, hiszen az minden magyar lélek álma, 
hogy gazdálkodjék, de öt évi próbálkozás után, főleg 
mikor már a gyermekek jó neveléséről is gondos
kodni kellett, visszatért a család Betblehembe. ahol 
az apa visszakapta régi munkáját és hamarosan az 
építkezési osztály foremanja lett, amely tisztséget 
ma is becsülettel tölt be.

Az 1932-ik év során családjának tagjaival együt
tesen üzleti vállalkozásba bocsátkoztak, amely célra 
mindjárt saját üzleti helyiséget építettek, majd 
X93tí-han. amikor az üzlet már szilárd alapokon ál
lott. hatalmas három emeletes, villamos felvonó 
géppel ellátott, teljesen modern házat építettek az 
üzlet céljaira míg a családi otthont a betblehenü 
Bili Street "11 száma alatt lévő saját házukban 
rendezték be.

Józan körültekintéssel vetett a család számot a 
körülményekkel. Maga Yoo György nem adta fel 
a Bethlehem Steel kötelékében viselt tisztséget. Az 
üzlet vezetését édesanyjával együttesen ifjabb Yoo 
György látja el. a két leány pedig, Mariska és 
Annusba szintén segédkeznek a tennivalók ellá
tása körül. 

------ ♦ ♦ ♦------

FREEMANS BURQ
AGÓCS BÁLI ISTVÁN, 

a Freeman Ilouse tulajdonosa

30 Sitiin St.. Freemansburg, Pa. 
Szülét, tt 1886 október 18. Alinágy. Gömör ni.

17 éves korában érkezett 
Iltiytonha hol a Malleable vas
öntödében másfélévig dolgo
zott. Innét St. Louisba. P tts- 
bmghb.-i. majd Clevelandija 
ment, ahol a White Autó <’o.- 
nál, majd Trentonban a drót
gyárban dolgozott. 1919 június 
16-án a bethlehemi gyárba ke
rült. ahol hidegben és tikkasz

tó m légben alaposan megkellett dolgozni a min
dennapi kenyérért. Csakhogy Agóes Ball István 

azok közül az öreg tntidlisok közül való, akik 
maguk ’s vasból valók és az élet minden viszon
tagságát elbírják és úgy megedzöditek. mint acél 
a tűzben. Szorgalommal és munkával egy kis tökét 
gyűjtött, üzletet nyitott de vasszorgalommal to
vább dolgozott.

i.ltalános magyar ügyekben szívesen részt 
vesz. Tagja a Moose. Owl és a Litpior Dealers 
Associat ónnak és tagja a magyar Társalgónak is.

Elsőizben 1909 július 18-án nősült meg. Első 
feleségétől elvált 1919-ben. Második felesége a Bor
sod megyei Mártonjai illetőségű Takács Terézia 
volt, aki 1933-ban halt el, mig jelenlegi felesége 
Petránszky Erzsébet, akivel harmonikus boldog há
zaséh tel élnek. Első házasságából számlázott gyer
mekei: Béla, Venezuelában mérnök, Alfréd New 
Yorkban mechanikus. Második nösüléséböl szárma 
zott irénke és Berbert, akik iskolába járnak.

------♦♦♦-------

ALPHA
SZALÓKY PÁL.

a Paul Service Station tulajdonosa
R. 22. Álba Philipsburg. N. ,1.

Szül.: 1S92 október 15. Adorjánháza, Veszprém m.

A New Jerseyben 
Philipsburgból délnek 
vezető r. S. Road 22 
és State Road 28-nak 
azon a pontján, ahol a 
mellékút Alphára ve
zet. áll nyolc nkeros 
területen Szalóky Pál 
hatalmas gazolin állo
mása és antomobil-ja- 
vitó és felszerelési te
lepe.

Már gyerekkorában 
annyira érdeklődött a 
mechanika iránt, hogy 

szülőfalujának órása, gépésze és fegyverkovácsa 
volt Ez vitte később Amerikában az automobil 
üzlet felé. noha, mikor 1911-ben Amerikába jött. 
Easton-ban selyemgyát i munkás lett, majd kél évig 
fűszer és husüzlettel foglalkozott.

Az 1915-ik évben Eastonban miül vette Szoba 
Rózát, aki a veszprémi Csögle községben szüle 
tett és boldog házasságukból a High Schoolbu járó 
Pál és az elemi iskolába járó Vilmos és Ferenc 
származtak, akik mind beszélnek magyarul. Pál és 
Vilmos 1926-ban anyjukkal Magyarországon is jár
tak és Pál mu Is egy ilyen útra gyűjti pénzét.

A Marczalmenti folyóür fitt gyerekkorától kezd
ve szenvedélyes vadász és halász és hivatott ságál. 
a lakását díszítő őz-aggauesok ékesen bizonyítják.

Szalóky Pál mindig erős bive volt a magyar 
munkásmozgalmaknak. Régebben a Munkás Beteg- 
segélyző Egylet fiók jegyzője és titkára volt, mig 
most az IWO tagja. 1930-ban látogatást telt a 
szülőhazában és magyar lélekben megújulva tért 
vissza Amerikába, amelynek 1922 óta polgára.
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JÁROSY JÓZSEF,
v. városi tanácsos, a “Willow Grove Ilouse” 

tulajdonosa
655 Main Street Freetnansburg. Pa. 

Született: 1886 március 5-én, Tállya. Zemplén in.

A zempléni Tiillya. Kosuth Lajos községe szül
te és nevelte igaz magyarnak Járosy Józsefet, aki 
fiatalon, 1907 április 8-án érkezett Amerikába és 
először a pennsylvaniai Palmertonban telepedett 
le. aho] két évet töltött Palmertonból a nagyobb 
Bethlehembe telepedett át Járosy József hat esz
tendőre, ahol az 11)13-ik év során tneg is nősült. 
Bacsa Zsófiát vette feleségül, akivel boldog házas
életet élt 1927-:g amikor nejét elvesztette,

A bethlehemi erőteljes magyar életben Járosy 
József mindig igaz magyar lelkületű és érzésű 
tevékenységet fejtett ki Erőteljes része volt a 
bethlehemi római katholikus magyar templom épí
tése körül, de nagy áldozatokat hozott a l’rospect 
Heightson levő Saered lleart f'lturch megalapo
zása körül is, amelynek ma is áldozatos tagja 
és hve.

A világháborút megelőzőleg, bár még akkor 
egészen fiatal ember volt, a magyar haza füg
getlenségi mozgalmának egyik amerikai harcosa 

lett. Mikor gróf Károlyi Mihály és a negyven 
magyar képviselő 1911-ben Amerikába jött, hogy 
az amerikai magyarság áldozatkészségét nyerje 
meg a magyar haza függetlenségi mozgalmának 
javára. Járosy József erős áldozatokat hozott a 
eél érdekében. De éppen ilyen erőfeszítéseket tett 
akkor, amikor a világháború után a trianoni or
szágrontással szemben megindult a revíziós moz
galom, amelyet Járosy József Bethlehembeu és kör
nyékén főleg az Önképzőkörön keresztül, amelynek 
lelkes tagja, hathatósan pártfogolt. A megcson
kított Magyarország viszonyainak megismerése ér
dekében az 192-llk év során Járosy hazalátogatott 
a szülőhazába, ahonnan felfrissült lélekkel tért 
vissza Amerikába.

Az 1915-ik év Freemansbtirgba vitte át Járosy 
Józsefet, ahol végleg letelepedett és ahol a nagy 
forgalmú és népszerű "Willow Grove House" tu
lajdonosa. Freetnansburg életében olyan erős sze
repet játszott, hogy érdemeit felismerve, három 
Ízben választották meg városi tanácsosnak, azaz 
összesen tizenkét éven át viselte ezt a díszes 
tisztséget. Ebben az időben hívták meg az Elks 
Klubba is. amelynek tagja lett és amelyen keresztül 
hathatós munkál végez az általános jótékonyság 
és a kultúra fejlesztése terén.

Rokonszenves, kellemes megjelenésű egyéniség 
Járosy József, akinek az egész környéken nagy 
tek'ntélyt adott az. hogy adott szavát mindig meg
tartotta. Úgy ismerik, mint aki alaposan megfon
tolja a dolgokat, józan mérlegelés alapján dönt, 
de azután ha egyszer állást foglalt valamilyen 
kérdésben, akkor elvei mellett hűséggel tart ki. 
Tisztakezüségét és önzetlenségét is felismerték és 
ezért ny'lvánult meg iránta a közbizalom három- 
izbeii. amikor az általa nem keresett, hanem a 
neki felajánlott városi tanácsosi állásra újra és 
újra megválasztották.

Bár ma már Freetnansburg a végleges szék
helye. ahol nagy, hotelszerü saját épülete és in
gatlanai vannak, a bethlehemi és környéki ma
gyar élet a maga tagjának vallja és jogosan büsz
ke arra, hogy Járosy József olyan tiszta magyar
nak maradt, miit akkor volt, amikor Amerikába 
érkezett. A magyar vér az amerikai életben elért 
szép sikerek dacára se váltott vízzé. Járosy Jó
zsef igazi értéke az amerikai magyar egyetemes
ségnek.
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BtMU I A I JUK:
CZINGRÁBER JENŐ, Roebling. N. J. pék- 
üzlettulajdonos. Szül.: Sárvár, Vas ni. Neje: 
Szontag Borbála (Budapest).
SZÁSZI LÁSZLÓ, üzlettulajdonos, 1101 Ge- 
orges Road, New Brunswick. N. J. Szül.: 
Olcsva, Szatmár ni. Neje a New Brunswick: 
születésű Deák Zsófia.
SCHRETTER FERENC. 31 Brookside Ave., 
New Brunswick. N. J Szül.: Köröslkikény. 
1890. Neje: Lajcsók Karolin (Szül.: Arad). 
KEREZSY GYÖRGY. 11 Beatty St., Trenton, 
N. J. Szül.: Szaniszló, Szatmár m. 1882. Neje: 
Orosz Anna (Szül.: Szaniszló).
KÁLMÁN MIKLÓS. 33 Hartwell Ave.. New 
Brunswick, N. J. Szül.: Borsi. Zemplén m. 
1907. Neje: Novak Margit (Szül.: Welland. 
Canada).
KIRÁLY JÁNOS. 2828 Broad St. Trenton. NJ 
Szül.: Nyírkárász, Szabolcs ni. 1SS5. Neje: 
Lipták Anna.
VARTAS JÁNOS. 10S Hancock St.. Trenton. 
N. J Született: Trenton. N.J. 1901. Neje: 
Burszen Mariska (Szül.: Trenton. N. J.) 
SZAMOSSZEGI JENŐ és NEJE. Szül.: Préby 
Írónké, Trenton. N. ,1.
POROSKI JÁNOS ÉS NEJE. 261 Goodwill S(. 
Perth Amboy. N. .1. Mindketten Nagyráth. 
Ung in. születtek. Poroski. a Snow White 
Laund ry elnöke és egyik társtulajdonosa. Ne- 
je: Fedor Eszter.
BIHARI SÁNDOR ÉS NEJE. 132 S. Cherry 
St. Wallingford, Conn. Ismert, régi műked
velők és ez a kép 30 évvel ezelőtt készült. 
MIZDA JENŐ. 41 Cummings Ave., Trenton. 
N .1 Szül. Gerse, Vas ni. Neje: Ondó Juliska. 
HÉDI GYULA, 72 Strawbery Hill, Wood- 
brldge, N. J. Szül.: 1894 dec. 16. A Cannel- 
hegyi Boldogasszony R. K Hitközség volt 
trustee-ja. Neje: a Szt. Margit titkárnője.
PREBY TAMAS. 35 Cummings St.. Trenton. 
N. ,1. Szül.: Bodrogszerdahely. Zemplén ni. 
1886. Neje: Iván Vasas Mária (Szül : ugyan
ott).
Mr. és Mrs BENDY. Woodbrldge, N. J. 
JÁNOSI KÁROLY ÉS NEJE. Jefferson St. 
Buffalo. A "Jánosi Florist" tulajdonosai 
LENGYEL MIKLÓS, 4 Plum St. New Bruns
wick, N J, Szül.: Mátészalka, 1912. Neje: 
Hagymássy Erzsébet (Szül. Woodbrldge. N.J, 
LIPÍAK MÁRIA és elhunyt édesanyja. Bor- 
dentown. N. J.
LAUTNER LAJOS. 1100 Genessee, Trenton 
CHARNY JÁNOS, garázstulajdonos, 191 Ha- 
milton, New Brunswick. N J.. Szül.: Tót- 
morác, Vas ni. Neje: Küesán Ilona. (Tótke- 
resztur. Vas m.)
NACSA ISTVÁN, üzlethelyisége 4500 Gratz 
Street. Philadelphia.
A NACSA-CSALÁD három generációja.
I.ÁBOS IMRE, szódavizgyáros 62 Plum St.. 
New Brunswick. N. .1. Szül.: Kérsemjén. Szat
már ni. Neje: Holinka Mária (Radvánc, Ung 
megye.)
JENEY JÖZSEF, 442 Geuesee st.. Trenton, 
N. J. Szül.: Olasziíszka. Zemplén ni. Neje: 
Jadlocsky Erzsébet (Szül.: Olaszliszka).
TELEPÖSZKY JÓZSEF, a Woodmen of the 
World Carteret-i fiókjának tikára. v. R. K. 
egyházgondnok. 18 Emerson St. . Carteret. 
N.J Szül.: 1884-ben Gáva. Szabolcs ni. Neje: 
Lovas Jul'a.
NAGY JÓZSEF. Roebling. N J. Szül.: Hár
máé. Gömör m. 1881. Neje: Pócsy Anna. 
(Szül.: Makkó.)
LUKACS BERTALAN. 351 Somerset A vernie, 
New Brunswick. N. .1. Szül.: Cséke. Zemplén 
in. Neje: Barakszó Jolán (Beszterecz, Sza
bolcs m.)
KÖPENCZEY JÖZSEF. 195 Hamilton. New 
Brunswick. N. J A Magyar Bldg. és Loan Co. 
igazgatósági tagja. Szül. Rákospalota. Pest 
in. Neje: Szabó Anna (Csörötnök. Vas m.)



ALLENTO WN
BODISH JÁNOS

fűszer és husáru üzlet tulajdonos
402 Union Street, Allentown, Pa.

Szül.: 1SS2 október 18-án, Rábagyarmat, Vas ni.

Bodish János 1902-ben érke
zett Amerikába és véglegesen 
Allentownban telepedett le. 
ahol 15 éve van üzletben, 
amely saját épületében van be
rendezve és nagy forgalomnak 
örvend.

Az 1904-ik év folyamán
nőül vette a Vas megye Felső 
Maraczi községből származó
az igaz magyar nőt. aki férjé

vel nemcsak az élet gondjait osztotta meg. hanem 
egyben sarkalta arra is. hogy a magyar életben mi
nél nagyobb tevékenységet fejtsenek kf a magyar 
érdekek javára. Meleg magyar érzésnek mind 
ketten. amit legelőnyösebben a Magyar Otthon 
Egyesület érzett meg. amelynek alakítása körül 
úgy Bodish János, mint neje, nagy munkát végeztek 
és amelynek életében ma is vezető szerepet visznek. 
Hithü és buzgó tagjai a Szent István Róm. Katii. 
Hitközségnek is.

A boldog házasságot négy leánnyal áldotta meg 
a sors, akik már mind férjnél és üzletben vannak.

Az évek hosszú során a honvágy kétszer vitte 
haza Bodish János nejét, mig saját maga az üz
leti elfoglaltság folytán csak egy Ízben tudta szülő
hazáját felkeresni.

Nincs olyan magyar mozgalom, amely ha csak
ugyan érdemes célt szolgál, szervezőinek és veze
tőinek sorában nem látná Bod'sh Jánosnál, aki 
egyben férjét is helyettesit! a közügyekben, hiszen 
őt a nagy forgalma üzlet erősen leköti. Az áldozat
kész adakozók sorában a Bodish házaspár neve min
dig ott szerepel és keresztény felebaráti szeretetük 
széles körökben ismeretes és szerzett megbecsülést 
nevüknek.

BOLEZ GÉZA,
hajójegy, pénzküldés, étterem, bankigazgató 

a Verhovay 90-ik fiók diszelnöke
238 Hamilton Street. Allentown. Pa.

Szül.: 1883 augusztus 31. Andorháza, Vas m.

Az amerikai magyar élet során hosszú évtize
deken át emberek, üzletek jöttek és mentek, de 
Bolez Géza irodája, amely ma már több, mim 
negyven esztendős, ma is áll és kötelezettségeinek 
eleget, tesz szigorú pontossággal. Pedig ez az üzlet 
akkor nyílt meg. amikor Bolez Géza még zöld ame- 
rikás volt, és mindössze négy hónap óta élt az 
újvilágban.

Bolez Géza életét a régi világban, a Déli Vasút 
Társaság üzemében kezdte, amelynek Gráfban lévő 
telepén mozdonyvezetőnek képezték ki. Erről a jól 
jövedelmező állásról leköszönve 1907 november 21- 
én Amerikába érkezett, ahol széles látóköre nyom
ban megérezte, hogy önállóságra kell törekednie 
és ezért négy hónappal később megnyitotta hajó
jegy és pénzküldő irodáját azon a helyen, ahol az 
ma is van. A közben lezajlott négy évtized alatt 
Bolez Géza irodája hajszálnyi pontossággal telje
sítette a vállalt ügyek elintézését.. Az iroda sike
rében nagy része volt természetesen Bolez Géza pá
ratlan nyelvtudásának, hiszen magyarul, németül, 
vendül, lengyelül, ruthénül és tótul folyékonyan 
beszél. A szláv nyelvek mellett olaszul is megtanult, 
aminek köszönhette azt. hogy 1909-ben a Pennsyl
vania Lehigh County hivatalos törvényszéki tol
mácsává nevezték ki ezekre a nyelvekre.

A hajójegy és pénzküldési teendők mellett 
Bolez Géza tevékenysége más üzletágakra is ki
terjedt. Tizenkét ház tulajdonosa és ezek között 
van az Allentown főutcáján lévő díszes épület, 
amely az előnyösen ismert “Vienna Grill" nevű elő
kelő étteremnek ad székhelyet, amely szintén Bolez 
Géza tulajdona és amelynek vezetését Colleget vég
zett fia. Bolez Vilmos látja el.

í'zleti tudásának értékét természetesen hama
rosan felismerték Allentownban és meg is becsül
ték. Bizonyítéka ennek az. hogy az allentown! tiz 
millió dolláros bank, a Merchants National Bank 
Igazgatósági tagjává választották, de egyben igaz
gatósági tagja a Lehigh Valley Fináncé Corpora
tion és az Allentown Industrial Loan Corporation- 
nak is.

A magyar életben kifejtett munkájának leg
szebb jele az. hogy a Verhovay Segély Egylet 9(Mk 
fiókja már 1914-ben örökös díszelgőkévé válasz
totta. í’zleti összeköttetései folytán azonban 
huszonhat, társas vagy betegsegélyző egyesület és 
hitközség tagja, amelyeknek sorában Allentown 
minden nemzetiségének tömörülése helyet foglalnak. 
Az annyi nyelvet beszélő Belez Géza e tekintet
ben nem tehetett egyetlen nemzetiséggel se kivé
telt.

Bolez Géza Bethlehemben 1908 október 12-én 
vette nőül a Vas megye Alsó Szolnok községéből 
származó Gáspár Máriát. A boldog házaséletnek 
hajtásai: Vilmos. College-ot végzett és a Hamilton 
Street 309 száma alatt lévő Vienna Grill üzletve
zetője: Géza, mint ügyvéd mostanság fogja meg
kezdeni pályáját: Ferenc. College-ba jár: Ottó, 
a High School szorgalmas tanulója: Edward Ká
roly. a Public Sehoolban tanul: Mariska, férjezett 
Benkovies Józsefné. Erzsiké, aki még tanul és Ág- 
neska. a család szemefénye.

Feltétlen becsületesség, az adott szónak szilárd 
betartása, jóságos szív, az emberi élet nehézségeit 
megértő és méltányló lélek jellemzik Bolez Gézát 
aki a régi világ nagy jellemei közül való ember. 
Embertársait és a közt mindig lelkiismeretesen 
szolgálta, szép, a szülőkhöz méltó családot nevelt 
és igazán megérdemli, hogy neve széles körben le
gyen ismert és becsült.
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CSONDOR FERENC, 
fűszer és husárucsarnok tulajdonos 

747 Lawrence St.. Allentown. Pa. 
Született: 1892 április 11-én. Lendvaujfahi, Zala m.

Fiatalon. 1907-ben 
jött Amerikába Cson
dor Ferenc, de rögtön 
önfentartó lett Bethle
hemben. ahonnan há
rom évvel később az 
egyik allentowni gyár
ba vonult át és szor
galmas munkával szer
zett tökét arra, hogy 
üzletet kezdhessen. Se
gítségére vo.t ebben 
derék neje, akit 1915- 
ben vett nőül. Felesé
ge született Beek Má

ria. a zalai Páka községből származik.
Az amerikai magyar közéletben Csondor Fe

renc mindig értékes munkát végzett, több Ízben 
volt egyleti tisztviselő is. ma is tagja a Verhp- 
vay Segély Egyletnek és a Magyar Háznak és 
bár elfog.altsága ma leköti, készséggel áldoz min
den magyar célra. Családjával együtt erős Ilivé 
a Szent István hitközségnek, amelynek korábban 
világi elnöke és kurátora is volt. Az óhazába 1929- 
ben Margit leányának társaságában látogatott el. 
inig neje 1931-ben járt a szülőföldön.

Csondor Ferenc legidősebb leánya. Irénke. vá
rosi tisztviselőnő, titkára a Verhovay ifjuságl osz
tályának és 1938-ban haza látogatott, résztvett 
az Eucharisztikus Kongresszuson és a Külföldi 
Magyarok Világ Szövetségének kongresszusán az 
Allentownban lévő magyar egyházakat és egyesü
leteket képviselte sikerrel.

A Csondor család több' gyermekei közül Mar
git most végezte a High Schoolt teljes sikerrel. 
Erzsiké és Ilonka pedig még az Iskolába járnak.

GERENCSÉR GÁBOR ÉS CSALADJA 
a Magyar Otthon könyvtárnoka 

513 Lawrence Street. Allentown. Pa. 
Született: 1893 februárban. Páka. Zala megye.

Gerencsér Gábor 1913- 
ban jött Amerikába, 
n yomban Allentow n-
városába ment és ott 
végleg le is telepedett 
Az ttj hazában 191*1 
szeptember b a v á b an 
nőül vette az ugyan
csak Zala megye Lend- 
va-Hossziifalu községé
ből származó nejét, 
aki Olga leányával 
ajándékozta meg. A 
fiatal leányka most a 
Junior High School 

szorgalmas tanulója.

Gerencsérék Allentownban a legtöbb magyar 
egyesületnek tagjai és a Szent István Római Katii. 
Hitközség kötelékébe tartoznak.

Az allentowni magyar közéletben Gelencsér 
mindig tevékeny szerepet vitt. Könyvtárnoka az 
allentowni Magyar Otthonnak és korábban jegy
zője volt a Rákóczi Egylet allentowni osztályának. 
Értékes munkásságukat teljes mértékben becsüli 
meg a város és a környék magyarsága.

HORVÁTH ISTVÁN,

a “Steve’s Hotel" tulajdonosa
14 South fitb Street, Allentown. Pa.

Szül.: 1887 jiilius 22-én, Veszprém városában.

Horváth István édesatyjának 
néhai id. Horváth Sándornak 
37 évig katonai sütő és szál
lító üzlete volt Veszprémben, 
később a Jutási állomás mel
letti birtokán a "Sándor te
lepen" vasúti vendéglőt nyi
tott, amelyet elhalálozásáig 
vezetett. István fia a Vesz
prémi polgári és felső keres

kedelmi iskolát végezte, később atyjának üzletében 
tevékenykedett.

A haza iránti kötelezettségének a l-t-ik tüzér
ezredben és a cs. és kir. élelmezési raktárban tett 
eleget, majd 1913 során Amerikába. Bethiehembe 
jött és a Bethlehem Steel vasgyárban dolgozott, 
de még ez évben nőül vette Herczeg Theréziát.

A széles lát körű Horváth István előbb Beth
lehemben borkereskedéssel. majd Hotel üzlettel 
foglalatoskodott, később 1932-ben átvette a mai 
allentowni üzletét, amely a főutca közvetlen köte
lében a Hamillon Street mellett van. 17 vendég
szobával. A szálloda éttermét neje vezeti.

Horváth István bőkezű támogatója minden 
magyar ügynek. 25 éve tagja a Bethlehemi Tár
salgó Egyletnek, a Cilizens clubnak, az Elks Club
nak és a Hotelinan Associalionnak. Az évek során 
háromszor volt otthon Pista fiával, ki High Schoolt 
végzett és aki édes atyjával osztozik az üzlet veze
tésében. továbbá otthon volt egész családjával Ju
liska leányuk zenekonzervatorittmot végzett, egy 
ben kiváló szoprán énekes is. aki sok magyar 
hangversenyen, a new yorki. philadelphiai rádión 
énekelt nagy sikerrel. 1938 tavaszán, mikor haza
ment az Euchariszt'kus és a Külföldi Magyarok 
Világszövetségének kongresszusára, amikor ének
órákat vett Budapesten, majd Olaszországban, de a 
háborús felhők miatt, miután Rómát. Nápolyt. 
Florencet, Velencét meglátogatta, hazatért az Egye
sült Államok biztonságába.

Otthonléte alkalmával Balaton Almádiban tar
tott dalversenyen az első dijat nyerte el magyar 
dalaival. 24 versenyző közül.
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KANCSAL KÁLMÁN.
a Magyar Otthon Egyesület elnöke

524 Hill Street. Allentown. Pa. 
Született: 1890 október 14-éti, Redies. Zala megye.

Odahaza a takács mesterséget 
tanulta ki és itt is ugyanazt 
folytatja. 1910-ben érkezett 
Allentownba és csakhamar 
egyike lett a legismertebbek
nek a magyar életben. 1914 jú
nius 0-án vette nőül a Vas 
megyei Zsida községből szár
mazó Papp Szidóniát és fele
sége nemcsak a kenyérkereset 

gondjait, de a magyar közélet munkáját is meg
osztja férjével.

Alapitó tagjai a Magyar Polgári Körnek és 
a Szent István Hóm. Katit. Egyházközségnek és 
tevékeny munkásai a revíziós mozgalmaknak. Ter
mészetesen a magyar egyesületeknek is régi tagjai. 
Alapító tagjai a Magyar Háznak is. 1928-ban a 
Kancsal-házaspár hazautazott szülőföldjük megte
kintésére. Azelőtt is. de azóta is élénk szószólói a 
magyar igazságnak! Hazafias eszmék, revíziós 
mozgalmak, nem kerülnek köztudatba nevük nélkül 
mert amint valami mozgalomról van szó. azonnal 
munkába állanak'

KOTZMAN GYULA, 
festő vállalkozó, 

a Demokrata Club elnöke, 
az I. VV. O. osztály kultur-titkára 

518 Lawrence St.. Allentown. Pa.
Szül.: 1900 tnárc. 12-én. Német újvár. Vas m.

Kotzman Gyula ti 
festészeti ipart Kör
mend városában ta
nulta és 1914 óta ezen 
iparágban dolgozik. 
T e r v e z e t t tanulmá
nyait nem folytathatta 
eleinte a háború, ké
sőbb a f o r r a d alom 
miatt.

1919 őszén önként ment katonának, a 10fi gya
logezredhez: 18 hónapot szolgált mint szanitész és 
később, mint zászlóalj futár. 1921 márc. 10-én. saját 
kérelmére leszerelt, hogy iparművészeti főiskolát vé
gezzen. Tanulmányai közben tényleges katonai 
szolgálatra hívták és újból katona volt 1922 junius 
13-ig.

Leszerelése után édesanyja Amerikába hívta, 
ahová 1922 szeptember 4-én. érkezett. Allentownból 
néhány hónap múltán Philadelphiába ment. 

Visszatérve Allentownba 1924-ben. nőül vette 
Tóth Rozáliát Lendvahosszufalnból és a boldog 
házasságból született gyermekei: Roland és Valéria 
az iskolába járva készülnek elő az életre az uj 

hazában, amelyben édes apjuk 1928-ban szerezte 
amerikai polgári jogait.

Kotzman Gyulában és nejében is müpártoló 
lélek lakik. Kotzman maga is játszik hegedűn 
és kedvelője az irodalom és színművészeinek is. s 
a múltban többször szereztek dicséretet a színpadi 
telléptükkel. A kulturális érzéssel telt Kotzman 
Gyula kedvenc szórakozása az olvasás és ezzel kap 
csolatban az írás is. Prózában és versben több 
alkotása jelent már meg. népdalokat és verseket 
irt. amelyek rövidesen átmennek a köztudatba, 
annak dacára, hogy Vas megyei származása folytán 
német stílusa sokkal tökéletesebb. Népdalait 
egyébként sajar maga zenésitette meg. igazán fülbe
mászó zenével.

A magyar közéletet illetőleg Kotzman tagja a 
Magyar Otthonnak, elnöke a Demokrata Körnek és 
tagja az IWO.-ntik. hol a múltban levelező titkár 
volt, jelenleg kultúr titkára. üzleti téren elsőrendű 
szakember és feltétlen megbízhatósága révén, min
denütt érdemeket szerez.

KOVACH ELEMÉR, énekművész, 
a Union Roofing & Siding Co.. elnöke 

511 Turnéi- Street. Allentown. Pa 
Született: Királyhelmec. Zemplén megye

Középiskolából ke
rült Amerikába, aki ha
mar beleélte magát az 
t-merikaí szellembe. 
Reál'san gondolkodó
ember, aki rögtön rá
jött. hogy magyar szí
nészetből nem lehet 
megélni. Reál Estate 
üzletbe fogott, nagy üz
leteket bonyolított le. 
Ma pedig szép vállal
kozása van: egy nagy 
kiterjedésű házépítési 
és javítási cég feje.

Időközönkint szívesen lép fel a magyar szín
padon. Az allentown) rádió állomásnak állandó 
énekművésze és gyakran a vidéken is mint ked
velt vendégművész szerepel, akinek meleg bari
ton hangja sok mflpártolót szerzett a színészet
nek Több Ízben látogatott el az óhazába, ahon- 
n n ul tidig a legjobb slágerekkel érkezett vissza.. 

De túl a mindennapos élet gondjainak nyű
göző befolyásán, amely az olvasztó kohó átalakító 
tüze télé terei minden bevándorlót. Kováéit Elemér 
lelkében igaz magyar maradt, akit megérdemelt 
megbecsüléssel tisztelnek.

NÉMETH JÓZSEF, 
nagybani sörárusitó cég tulajdonosa 

231 So. 5th St.. Allentown. Pa. 
Született: 1887 február 19-én.

Tizenkilenc éves korában. 1906-ban jött Ame
rikába. A fiatal lélek fogékony és igy hamarosan 
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<> is mindent elsajátított, amire az amerikai élet
ben szükség van. Allentownbaii telepedett le. de 
1910-ben családi körülmények miatt ismét Magyar
országra ment feleségével együtt, ahol két gyer
mekük is született. De annak, aki Amerikát meg
próbálta: nehéz otthon megszokni és 1913-ban 
ismét csak Amerikába jöttek. De a viszonyok vál
toztak és 1920-ban ismét hazautazott feleségével 
együtt. A második otthonlétei még rövldebb 
időre szűkült, 1921-ben már ismét Amerikába jöt
tek és azóta itt is vannak.

Mialatt azonban otthon voltak: a katonasággal 
is meg kellett birkóznia és a S3. ezred katona
életét alaposan kipróbálta. De szerencséjére még 
a világháború kitörése előtt Jött vissza és igy n má
sodik kivándorlása valószínűleg az életét men
tette meg! Tagja a Szent István Róni. Katii. Egy
háznak. a Verhovaynuk. a Társalgónak, a Szent. 
György Egyesületnek és a Magyar Demokrata Kör
nek. továbbá a Llquor Dealers AsstX'iationnak.

Amerikai életének egyik legkimagaslóbb ese
ménye volt, amikor 1915-ben megmentette két mun
kásnak az életét, akik a sörgyári pöcegödör tisztí
tása közben a borzalmas gödörbe zuhantak és nél
küle egész biztosan életüket vesztették volna! Hős
tettéért 500 dollár jutalmat és a Carnegie hős-érmet 
kapta.

19o7 november 4-én nősült. Felesége a Cserei 
nek. Vas megyei Kozó Katalin, aki mindenben hű
séges segítőtársa. Gyermekeik közül Rózsi. Mariska. 
Katalin férjnél vannak. Anna odahaza van.

Ft. NAGY LÁSZLÓ, 
a Szent István Király Róni. Katholikus 

Hitközség plébánosa
506 Union Street, Allentown. Pa.

Szül.: ISStl junius 15. Felsöiszkáz, Veszprém m.

A töretlen ugarnál, 
tarlónál rosszabb hely
zetben lévő allentown! 
felhagy >tt, elvadult 
magyar nyelvű, római 
katholikus mezőt a 
mélyen szántó Ft. 
Nagy László leiekből 
fakadó, szívós és erő
teljes munkája tette 
ismét hit és liijbelileg 
acélos búzát termő 
értékes tulajjá. Nél
küle ma nem állana 
többe az allentowni 

magyar katholikus végvár, amelyet a végső össze
omlás perceiben vett gondjaiba.

Et. Nagy László a gimnáziumokat, a pápai ben
cés főiskolában végezte, majd a Rómában székelő 
híres (’olleginm Internationale Seraphicuni theolo- 
gusa lett, bölcsészeti tanulmányait pedig az Aiptinoi 

Szent Tamás Akadémián végezte. Áldozó pappá 
1912 augusztus 26-án néhai Vaszary Kolos herceg
prímás segédpüspöke, a szintén néhai Kohl Medard 
szentelte föl Budapesten és első székhelye a Szeged 
felsővárosi plébánia volt 1912 szeptember 12-től 
1917 augusztus 30-ig, ahol annyira megkedvelték 
a szerény, de lelkes és szívós munkájú fiatal papot, 
hogy az egyik szegedi napilap ekként búcsúztatta:

— Eltávozott Szegedről a város egyik legked
veltebb férfin és apostola.

I'tja Nyírbátorba, a plébános székébe vezette, a 
honnan katonai szolgálatra hívták be.

A sopronnyeki fogolytábor és a környékén 
lévő olasz tiszti táborok és kórházuk lelki gondozá
sát végezte lelkes papi lélekkel és hazafias ma
gyar szívvel. A háború után hittanárnak ment, 
vissza Nyírbátorba. ahol feljegyezték róla, hogy a 
kommunisták uralma akiit reverendáját soha nem 
vetette le. A rémuralom alatt helyét Egyházához 
törhetetlen gerincességgel töltötte be. Még abban 
az éviién, 1919 december 24-én Nagyenyedre érkezett 
és átvette a plébánia vezetését, amely székében 
1923 junius 7-ig maradt. E kényes helyén nemcsak 
hive volt a felekezeti békességnek, lument gyako
rolta is azt teljes mértékben. Nagyenyedröl Arad- 
gaj plébániájára ment és ott is mint Nagyenyeden 
rendezte a hitközség lelki és anyagi ügyeit és erő
sen növelte az egyház vagyoni alapjait és igen 
szép hitéletet teremtett egy év leforgása alatt.

....“Nemcsak megszervezte az egyházközséget, 
hanem annak anyagi fönnállását is biztosította és 
áldott emléket hagyott hátra hívei szivében” -• 
irta róla volt föesperese. niagyarpécskai apát-plé
bános. Olajos .József.” Társadalmilag is sok-sok 
sikerrel működött. Valláskfilönbség nélkül nagyra- 
becsülték.

Ilyen sikerekkel és fel készültséggel jött át 
Amerikába 1924 június 21-én Perth Amboy. N. .1.-be. 
1925 augusztus 25-.én vette át az allentowni magyar 
plébániát, amely akkor oldott kéve módjára már 
oszlóban volt és ahol valóságos csodát müveit. A 
végső veszedelembe jutott hitközségnek ma egyetlen 
cent adóssága sincs, pedig az épületeket költsége
sen renoválták és parkszerű udvart rendeztek a 
plébánia és a templom között.

Ft. Nagy László, aki olaszul, franciául tökéle
tesen beszél, az allentowni gondok között is talált 
magának időt arra, hogy rendkívül értékes irodalmi 
munkásságot fejtsen ki és a "Jézus lelke" című 
értékes vallásos munka fordításával bitének igen 
nagy szolgálatot tett. Tavaly pedig Magyarország 
kettős szentévének emlékére újabb remek fordítás
könyvvel gazdagította az eucharisztikus Irodaimul, 
az "Én Szentmisém"-mel. Sok értékes cikke je
lent már meg az. amerikai katholikus hetilapokban, 
de az Amerikai Magyar Népszavában is.

Az érdemes plébános, aki a veszprémi egyház
megye tagja. Magyar-Amerikában országos tekin
télynek és tiszteletnek örvend.
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PFEIFFER GYULA

a Lehigh Hotel tulajdonosa
37 Hamilton. Corner Front St.. Allentown. Pa. 
Szül.: 1891 julius 2S-án. Rábagyarmat. Vas m.

1905-ben. 14 éves korában 
jött ki Allentown-ba. ahol 
azonnal munkába állt. 10 évi 
ittlét után, a világháború ki
törése előtt pár nappal ért haza 
és I és fél évig végigküzdötte 
a háborút a repülő és automo
bil osztagnál. 1921-ig katonai 
soffőr volt, azután visszatért 
Allentownba és 10 évvel ezelőtt 

megnyitotta mai nagyforgalmu üzletét, ahol 22 szo
bás szállodája és Mrs. Pfeiffer személyes vezetése 
alatt lévő konyhája közkedvelt a városban.

1910-ben nősült Allentownban. Felesége az 
Ivánéi. Vas megyei Bedéi Inna. Mindketten tagjai 
a Szent István Kőm. Katii. Egyháznak, úgyszintén 
a Hotel Men’s Association-nak és a városi Demo
krata Körnek, irénke leánya Lakics Imre felesége. 
Teruska: Németh József neje: Ilonka leányuk pedig 
segít a nagyforgalmu üzletben, ahol 6—8 alkalma
zott dolgozik.

Pfeiffer Gyula éveken át titkári teendőket vég
zett a Magyar Otthonban és ma is tagja a Ver- 
liovay és Társalgó Egyleteknek és ha jó magyar 
ügyről van szó. senki nem megy el tőle üres kézzel.

RÓKA FRIGYES.

szalon tulajdonos
344 Lehigh St., Allentown. Pa. 

Született: 1893 julius lén. Győrszemere Győr ni.

Róka Frigyes ács-ipari képzettséget szerzett 
már az óhazában mikor húsz éves korában. 1913- 

ban Amerikába jött, ahol először West Virginia 
Poulten bányatelepen talált foglalkozást, majd 
New Yorkba ment, ahonnan Ajaxre. majd Himler- 
ville-re telepedett. Miután Cleveland városában, az 
amerikai magyar Debrecenben és rövid időre New 
Yorkban próbálta az életet, a pennsylvaniai Al
lentownban állapodott meg, ahol a 22-es Highway 
közelében nyitotta tneg mai üzletét.

1916-ban New Yorkban nőül vette Barabás Li
nót és a boldog házasságból három jó gyermek 
származott. István, a legidősebb fiú. High Schoolt 
végzett és az •'Allentown Gall" angol újság photo 
engravere. Ilonka szüleivel él a családi otthonban, 
mint Rózsika is. aki az allentowni H gh School 
kitűnő növendéke.

Róka Frigyes, akinek az öreg magyar bányá
szok között számtalan jó barátja van. mindig 
hüségeggei ragaszkodott magyar voltához. Tagja 
a Verhovaynak és a Rákóczinak és a 313-as fiók
nak nemcsak elnöke és pénztárosa, de egyben 
alap tója is volt. Amerikai élete alatt sok megmoz
dulásnak volt tevékeny résztvevője és pedig nem
csak azok körében, akik egy-egy cél érdekében 
beszéltek, hanem sokkal inkább azok között, akik 
a magyar akció javára bökézzel adakoztak. Ha 
már saját maga üzleti elfoglaltság! miatt nem 
tudott ellátogatni a szülőhazába, legalább nejét 
küldte 1938-ban oda. ahol mindkettőjük bölcsője 
ringott.

Becsület és tisztesség jellemezte Róka Frigyes 
egész amer kai életét. Mindenki tudja felöle. hogy 
kimondott szava kötelezvénnyel egyenértékű, mert 
azt hajszál pontossággá) tartja be és ezért ér
tékelik olyan nagyra egyéniségét.

SCHMIDT FERENC,
a Franz Hotel és italmérés tulajdonosa

402 North 6th St.. corner Gordon. Allentown, Pa. 
Született: 1884 június 8, Gyulafi Rátót. Veszprém ni.

Schmidt Ferenc, aki Veszprém városában ne
velkedett. fiatalon. 190] julius havában jött Ame
rikába. ahol három évig kereste kenyerét a Penn
sylvania' Northatnpton városában, majd hazatért 
szülőföldjére és Győr városában, a 19-ik ezred kö
telékében tett eleget katonai szolgálatának. Csak 
azután. 1908-ban tért vissza Northamptonba. ahon
nan 1910-ben a közeli Allentownba telepedett és 
tiz évet az allentowni Hortacher. négy évet a 
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Daeufer sörgyár szolgálatában töltött. Közben meg
nősült. elvette az ugyancsak Rátótra való Bren- 
ner Katalint 1912-ben és házasságukat két gyer
mekkel áldotta meg a sors. Leányuk. Margit. Dr. 
Moritz F. Károly neje Northamptonban. míg Fe
renc fiuk most végezte el a college-ot és szép 
jövő vár reá. Schmldt Ferenc nejével együtt pom
pásan berendezett családi otthonban él. bár a 
városban is van egy szép bérházuk és több más 
ingatlanuk. Ezek között saját tulajdonában tartja 
Schmidt Ferenc a szállodai épületet is, amely felett 
két modern bérlakás van állandó bérletben.

A közéletben értékes tevékenységet fejt ki a 
Schmidt házaspár. Jó tagjai a Szent István római 
katholikus egyháznak és részt vesznek nagy áldo
zatkészséggel minden olyan megmozdulásban, amely 
tényleg hasznosan szolgálja a közös magyar ér
dekeket.

Schtn'.dt Ferenc, aki egyébként rendes tagja 
a Lehigh Valley Hotelmen’s Associ tionmik az 
1925-ik év során nejének társaságában látogatást 
tett a szülőhazában, hogy felújítsák légi emlékei
ket és rokonságuk körében felüdüljenek.

Dr. SIKLÓS SÁNDOR ISTVÁN.

orvos és belgyógyász

523 Walnm Street. Allentown. I’.i

Született: 19i:5 árilis 11’.. Budapesten.

Dr. Siklós Sándor István Budapesten a Páz
mány Péter magyar királyi Tudomány Egyetemen 
szerezte meg orvosi oklevelét és annak belgyógyá
szati klinikáján mint kész orvos négy és fél eszten
dőt töltött tanársegédi állásban.

Amerikában az AllentoWni Sacnd Heart Hos- 
pitalban nyert pozíciót. Tanulmányait és önálló 
kutatásait állandóan folytatta Amerikában is és 
orvosi cikkeknek egész sorozata jelent meg tollá
ból a tudományos orvosi folyóiratokban gyomor és 
belgyógyászati kérésetekkel kapcsolatosan, amelyek 
.i szakkörökben nagy figyelmet kelteitek.

Amerikában ma még szinte egyedül állónak 
mondható az, amit a reuma terén Dr Siklós Sándor 
István végez. Európai tanárok kutatásainak ered
ményeit követve ezt a fájdalmas és kínos betegséget 
méh-csipésekkel gyógyítja számottevő eredménnyel, 
ami újszerű gondolat Amerikában, de a gyógyulási 
százalék azt mutatja, hogy Dr. Siklós módszere 
a helyes utón jár.

Az érdemes magyar orvos, aki Amerikába jötte 
előtt leszolgálta a szülőhazában önkéntes! évét 
Allentownban Marié Hayzok-ot vette nőül.

Az amerikai magyar társaséletben természe
tesen nagy népszerűségnek örvend, aminek jele 
az. hogy a Verhovay. Rákóczi és Magyar Otthon 
hivatalos orvosa, de tudását több német és ame
rikai egylet is megbecsülte azzal, hogy orvosnak vá
lasztotta.

NORTHAMPTON
HANTÓ ISTVÁN.

a Szent Péter és Pál Róm. Kath. Bs. 
Egylet elnöke

521 East lOth Street. Northampton. Pa. 
Szül.: 1SST aug. 15. Nagykölked. Vas megye.

Hantó István 1906-ban jött Amerikába. North
amptonban telepedett meg. hol az Atlas Cement 
Company kötelékébe lépett és maradt is megsza
kítás nélkül a mai napig. 1909 május 3-áu vette 
nőül a Vas megye Szentpíterfa községbe való Gra- 
háríts Máriát. Elsoszulött fiuk József, az amerikai 
haditengerészetnek tiz éve első osztályú gépmestere 
Mariska New Yorkban van, inig István és Ilonka, 
akik ikrek, a High School növendékei.

A Magyarok Nagyasszonya Hitközség alapitói 
között voltak. Hanté István a Szent Péter é- 
Pál Római Katii Detegsegélyzo Egyletnek négy 
évig titkára és négy éven át elnöke volt. I gyancsak 
buzgó tagja a Jézus Szent Szive Társulatnak is. 
Neje a Szent Pétéi és Pál Egyesület Női Osztályé 
nak föszámvcvöje a Rózsafüzér Társulat pénz
tárnoka és a Jézus Szent Szive Egylet tagja.

Hantó István, aki a Magyar Háznak is egyik
érdemes alapitó tagja, két Ízben volt a szülőhazá
ban látogatóban, míg neje éppen a világháború ki
törése előtt érkezett haza és néhány évre ott is 
rekedt, amíg végre vissza tudott térni amerikai 
otthonába, ahová oly nehezen várták.

NÉMETH JÁNOS.
935 Main Street. Northampton. Pa. 

Szül : 1S80 június 21. Nagy Csákány. Vas megye.

Németh János mint nős ember jött Amerikába, 
mert 1901-be.n a szülőhazában nőül vette a Vas 
megye Taródfa községbe való Marton Terézt. Az 
uj világba az 1902-ik év során érkezett és előszót 
Trentonban talált foglalkozást, ahonnan három évi 
tartózkodás után 19115-ben Northamptonba költő 
zött át és ott harminc éven át az Lehigh Cement 
Company kötelékében állott, míg most már a jó! 
megérdemelt nyugalomba van.

Jártassága lévén a német nyelvben is. otthonos 
a noríhamptoni német körökben is és tisztviselője 
a Német Testvér Egyesületnek, a Liederkranz Klub 
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nak pedig tagja. De szive mindig a magyarok közé 
vonja és ennek sokat köszönhet a Verhovay Segély 
Egylet northamptoni osztálya, melynek hét éven 
át elnöke volt és sokáig volt a felügyelő bizottsági 
tagja. Az 1920-ik évben kp. főszámvizsgálónak vá
lasztották meg.

Tagja a northamptoni Szent Péter és Pál Egy
letnek és politikailag a Jefferson Demokrata Klub 
kebelébe tartozik. Képviseli egyben az Amerikai 
Magyar Népszava napilapot is.

Németh János nejével együtt érdemes tagja a 
northamptoni római katholikus hitközségnek.

PERGYIK MIHÁLY, 
építési vállalkozó, 

a Perdick Construction Co.. elnöke
455 East 9th Street. Northampton. Pa.

Szül.: 1891 február 8-án, Rimatamásfalva, Gömör in.

Az amerikai élete ép olyan rapszodikus. mint 
a magyarországi volt. Épen katonasorbeli ember 
volt, amikor elöntötte Európát a vérözön. A háborít 
első napjától az utolsóig a 26. közös gyalogezred
ben küzdötte végig a háborút. Leszerelése után 
visszatért szülőföldjére, ahol a nagytudásu iparos 
rövidesen a harcos magyar ellenzék vezéralakja 
lett. Titkára volt a Rimaszombati Szociáldemo
krata Pártnak, majd három éven át alelnöke és a 
városi tanács tagja. Mint ilyen nagy tudással és 
erős szónoki felkészültséggel állandóan ostorozta a 
megszálló csehek viselkedését, akik egyre több 
kellemetlenséget okoztak neki. Végre öt is elérte 
a jó hazafiak sorsa. Választania kellett és ö 
Amerikát választotta. Northamptonban élt már ré
gebb idő óta özvegyen maradt édesanyja és hozzá 
igyekezett.

1923 novemberében érkezett az újvilágba és m!- 
után odahaza, önálló építkezési vállalkozó volt, itt. 
is ebben a szakmában talált megélhetést.

Az ambiciózus, eszes embernek nem kellett 
sokáig várni az alkalomra, hogy önálló legyen. 
Első gondja természetesen odahaza hagyott család
jának kihozatala volt és két évvel kijövetele után 
megérkezett felesége és négy gyermeke. Ettől az 
időtől kezdve törekedett az önállóság felé és rövi
desen ismert név lett az egész környéken a Per- 
gyik-név. melyet amtrikaiasan Perdick-re változ
tatott. Számos középület, templom, iskola, a ma
gánházak százai hirdetik az európai képzettségű ipa
rosnak tehetségét. A hatalmas bethlehemi Magyar 
Ház renoválását is reá bízta a vezetőség és köz
tudomású róla, hogy a keze alatt dolgozó 30—40 
embernek mindig tudott munkát adni.

Az agilis ember ép ily aktivitással vesz részt a 
társadalmi és egyházi életben. Az egész család a 
Magyarok Nagyasszonya Rom. Kath. Hitközséghez 
tartozik, ö maga pedig megbecsült tagja a Szent 
Péter és Pál. a Bethlehemi önképző és Dalkör, 
valamint a W. O.W. Egyletnek.

Családi élete boldog. Nejével, a rimaszombati 
illetőségű Drazsgyik Máriával 1913-ban. Budapesten 
kötött frigyéből László. Gyula. Erzsiké és Mária 

gyermekei származtak, akik bearanyozzák a fenti 
cint alatti gyönyörűen megépített családi otthon 
melegségét. László fia már nős és két gyermek 
boldog atyja.

Ft. REPCHIK PÁL, 
a Magyarok Nagyasszonya Róni. Kath. 

Egyház plébánosa
1293 Newport Ave., Northanipton. Pa. 
Szül.: 1885 február 5, Nagylomnic.

A “minden idegen nyelven prédikáló katholikus 
pap", amint Northamptonban emlegetik Ft. Repchik 
Pált, gimnáziumi tanulmányait Lőcsén végezte tel
jes sikerrel, majd a kassai püspöki szeminárium
ban folytatta vallási és bölcsészeti tanulmányait és 
1909 február 8-án. néhai való Fisher-Colbrie Ákos 
püspök szentelte papbá.

A fialnia áldozár ekkor Töketerebesre került, 
ahol hét évig volt, A háború kitörésekor a had
sereghez osztották be papnak, ahol talán túlságo
san is nagy bátorságot tanúsított, mert több Ízben 
sebesült meg és öt érdemrenddel tüntették ki. A 
háború után egy évig Bártfán volt káplán. majd 
Zemplén-Pelejt plébánosa lett. A philadelphiai ér
sek ekkor egy több nyelvet beszélő magyar papot 
keresett és igy érte Ft. Repchik Pált a kitüntető 
meghívás Amerikába, hol McAdoo-n, Pa. lett plé
bános.

Rövid, de sikeres munka után bízta reá az 
érsek a northamptoni hitközség plébánia, hiva
talának gondját, ahol a templomot 1929-ben újra 
építette, ugyanezt tett? az iskolával is. amelybe 
mintegy 670 gyermek jár és közben zárdát és plé
bánia lakot is építtetett. Mindez már készen volt 
akkor, amikor 1934 februárjában ezüst miséjét tar
totta. amikor a hálás northamptoni katholikusok 
mellett a város egész társadalma sietett a nép
szerű és érdemes plébános ünneplésére.

SIMKÓ (SIMCOE) G. JÁNOS, 
a Northampton Sanitary Dairy tulajdonosa 

940 Washington Avenue. Northampton. Pa. 
tár 15-én, Abaujvár. Abauj megye.

Első kijövetelének emlékei a 
homályba, vesznek, mert mind
össze egy éves volt, mikor elő 
szőr "vándorolt” ki Amerikába. 
Öt éves korában visszavitték, 
de 1910-ben, 14 éves korában 
ismét visszahozták a Connec
ticut! Ansoniába. Két és fél év 
múlva Colosaquaban dolgozott 
a selyemgyárban. Munkás, de 

következtek. Élni is kellett, a 
jövőre is gondolni kellett. De szívós akarattal, 
férfias kitartással ezeket a problémákat mind meg
oldotta és 1923-ban már megvette mai üzletét!

Üzlete lassanként nagy teleppé fejlődött, ahol 
ma 35—40 ember dolgozik és 19 truckja van.

A magyar mozgalmakban gyakran és szívesen 
nyújt támogatást. Tagja a Chamber of Commerce- 
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nek. az Exchange Club-nak egy évig volt elnöke: 
tagja a Demokrata Clubnak és Chairmenje a Boy 
Scout Committeenek.

Első felesége elhalálozása után újra nősült. 
Felesége a győri származású Tű Mariska, aki min
denben megértő hitvese és hűséges segítőtársa. 
Gyermekeik közül Aranka Collegébe. Sylvia elemibe 
jár és Judith. aki még csak 3 éves.

SZUKICS LAJOS,
az •American Hotel” tulajdonosa

1004 Main Street. Northampton. Pa.
Szül.: 1891 december 15, Csereinek. Vas megye.

A hamvas ifjúság küszöbén 
húsz eves korában. 1911-ben ér
kezett Allentownba, hol gyár
ban kezdett dolgozni. Onnét 
csakhamar Bethlehembe került, 
hol 1912ben megnősült. Felesé
ge a szülőfalujabeli Korpics 
Teréz, aki mindenben hűséges 
segítőtársa.

Bet!) leltem bő! Allé ntownba 
ment vissza, hol pár hónapig üzlete volt. 1930- 
ban ismét átvette mai üzletét, melyet azóta fele
ségével és leányaival együtt vezet.

A Verhovay Egyletnek tagja az egész család; 
a Társalgó Egyletnek, a Magyar Háznak, valamint 
az allentowni Magyar Háznak tagjai mindketten. 
Tagja továbbá a Demokrata Polgári Körnek. Az 
egész család tagja a Magyarok Nagyasszonya Róni. 
Katii. Egyháznak és tagja volt az allentowni Róni. 
Kath. Egyháznak is. Az amerikai szervezetek közül 
tagja a Jefferson Clubnak és az allentowni Klub 
házak és Hotelmans Assocociatonnak.

1925-ben Terézia leányával Magyarországra itta 
zott rokonok látogatására. Kedves és maradandó 
emlékekkel tértek vissza és azután újra kezdetét 
vette a munka és az alkotás. Gyermekei közül La
jos High Schoolba jár: Teréz. Mariska. Annuska. 
Gizella anyjuk felügyelete alatt szép közös meg
értéssel az üzletben dolgoznak.

SZILVESZTER (SYLVESTER) ÖDÖN, 

városi adószedő, hajójegy, pénzküldő és 
biztosítási iroda tulajdonos

105" Main Street. Northampton. Pa.
Szül.: 1890 október 1-én. Tornyos Németi. Abauj ni.

Tizenöt éves korában. 1096-ben jött Amerikába, 
Phillipsburgba. Rövidesen átment Bethlehembe 
és 1918-ig mint tanonc és mint géplakatos dolgo
zott a hatalmas acéltelepen. 1917-ben a Kiss János- 
féle hajójegyiroda vezetésével lett megbízva. Csak
nem tizenkét éven át mintaszerű tisztességgel ve
zette Szilveszter Ödön a kezeire bízott üzletet, 
amelyet 1929-ben saját tulajdonába vett át

Mikor becsületes jellemét, tudását és hivatott- 
ságát felismerték. 1923-ban városi tanácsosnak vá

lasztották. Közben városi adószedőnek nevezték 
ki és ezt a polgárság szavazata is megerősítette 
1936-ban. Szilveszter (Sylvesterl Ödön ugyan re
publikánus párti és a város 70%-a demokrata ér
zelmű. de ennek dacára nagy többség állott melléje.

A magyar életben mindig tevékeny szerepet 

vitt Szilveszter Ödön. Harminc éve tagja a Bethle
hemi Önképzö Körnek. Jó tagja a Sport Clubnak, 
a Szent Péter és Pál Római Kath. Egyesületnek 
és 20 éve titkárja a \V. O. W. Kossuth osztálynak.

1918-ban vette nőül a tnezöberényi. Békés m. 
illetőségű Száraz Juliskát és a boldog házasságból 
két gyermek származott. János fia már elvégezte 
a College első évét, mikor a fényképezés iránti elő
szeretetének hódolva erre a pályára lépett és 
Easton városában szép sikert ért el. Irénke leánya 
n High School szorgalmas növendéke.

PALMERTON
SZUKICS ADAM.

a Szukics Hotel tulajdonosa
Road No. 1.. Palmerton. Pa.

Szül.: 1884 július 20. Csereinek. Vas m.

Az Amerikaszerte hí
res Dehiwater Water 
Gap közelében, a Stoiuls 
burg és Salesbury utal; 
keresztezésénél. Aquash- 
ica tövében van a Szű
kíts Hotel. amelynek 
konyhája messze vidé
ken ismeretes. Nem 
csoda, hiszen azt maga

Szűkíts Ádámné. szül. Samu Juliska vezeti, aki 
Rábagyarmatra. Vas tn-gyébe való és aki 1908-ban 
esküdött jóban és rosszban örök hűséget férjének 
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Szukitsné asszony, aki egyébként a Shephard of 
Bethlehem jó tagja, lelkét viszi a szakácsmüvészetbe 
és az üzlet nagy hírnevét javarészt ennek kö
szönheti.

Szűkíts Ádám 1905-ben jött Amerikába. Allen- 
town és Bethlehem között váltakozva élt. amig 
1927-ben Palmerton határában telepedett le. ahol 
mai nagy sikerű üzletét megnyitotta. Régebben 
elnöke volt a Verhovay Segély Egylet !trt-ik fiók
jának. melynek tagja egész családjával együtt. Tag
ja az Allentowni Magyar Otthonnak is. meg a Róni. 
Kath. Hitközségnek. Bár üzleti tevékenysége na
gyon elfoglalja, minden magyar megmozdulásban 
készséggel vesz részt anyagi támogatása révén.

Szűkíts Ádám kedvenc szórakozása n vadászat 
és halászat, amire Palmertonnak vadban és halban 
gazdag környéke kedvező okaimat nyújt.

A házaspár gyermekei közül Imre nős és Zinc 
Company alkalmazottja. János, aki szintén nős. 
Lajos öccsével együtt az üzlet gondjait látja el az 
édesapa oldala mellett, mig az egyetlen leány. Ma
riska. férjezett Mrs. Emery Correntie. férjével 
együtt New York városában él.

Szűkítsék köztiszteletnek örvendenek úgy a 
magyar, mint az amerikai társadalmi életben, amit 
meg is érdemelnek. A hatalmas Moose Egyesület 
megbecsült tagja.

VLOSSÁK FERENC, 
a Palmerton Coca-Cola Bottling Co. elnöke

450 Delaware Avenue. Palmerton, Pa.
Született: 1S93 február 12-én. ‘Nagyvárad

Vlossák Ferenc mint képesített kelmefestő 
jött Amerikába 1912-hen nővéréhez, aki Paltner- 
Ionban lakott és ott véglegesen letelepedve rövi
desen megvásárolta az egyik sörgyár szódaüzletét, 
majd az 1918-ik év során Károly öccsével társulva, 
aki a vállalat főpénzlárnoka, önálló üzletet kezdett. 
Az 1925-ik évben megvásárolta a Coca-Cola gyár
nak öt megyére kterjedő eladási és gyártási jogát. 
Ma már nyolc saját teherautója hordja szét az 
italt, amelynek gyártása a társulat saját tulaj
donában jevö épületben történik

Vlossák Ferenc hosszú ideig tevékeny szere
pet vitt a magyar közéletben, főleg a Palmerton! 
Magyar Szövetkezet kötelékében és több egyesü
letnek volt tisztviselője Később az egyre növekvő 
üzlet korlátozta tevékenységét, mely a Board of 
Trade, a Palmerton Businessmen’s \ssociation 
és a Country Club tagjain tk sorába vitte, de 
magyar összeköttetéseit mindig hűen megtartotta 
és anyagilag pártfogolja a magyar megmozdulásokat.

Vlossák Ferenc 1911-ben nőül vette a Pozsony 
megye Zavar községéből származó Mochalecz Ilon
kát. aki már kétizben látogatta meg a szülőhazát. 
A boldog házasságból származó gyermekek közül 
Ilonka a részvénytársaság titkára. Ferenc egyetemi 
hallgató. János a cég kötelékében tisztviselő. írón
ké a State Teachers College felső iskola! tanulója. 
Margit és Gizella pedig a palmertoni High School- 
ba járnak.

EASTQN
FERENCY PÁL, 

a Shell Gazolin állomás tulajdonosa

Ifi Butiéi* Street. Easton. Pa., (az II. S. 22-es 
Highway mentén.)

17 éves korában 1909-ben jött az i’jhazába* 
Steubenvillebe. 12 évig a Wheeling Steel Corp. 
gyártelepén dolgozott. Egy időben volt előmunkás. 
Egy kicsit szétnézett New Yorkban is.

Majd Easton-ba került, ahol építési vállalkozó 
volt és egész a depresszióig házak építésével fog
lalkozott. A depresszió fekete tehene azonban öt 
is megtaposta, de azért nem esett kétségbe. A 
gazolin üzletbe fogott és négy helyen is volt gazolin 
állomása. Jelenlegi helyén három éve van.

Tagja a M. Bs.-nek és a Verhovaynak. A Ver- 
hovay 133 fiókjánál több ízben elnökösködött. 
Steubenvilleben az Önképzőkörnek és a Gróf Ap- 
ponyi Egyletnek volt titkára és egyike volt azok
nak. akik ez utóbbinak a Verhovayhoz való csatla
kozását szorgalmazták. Az amerikai egyesületek 
közül tagja a Moose városi Clubnak és a Gasolin 
Dealers Associationnak, mely főleg az ő kezdemé
nyezésére alakult meg és éppen ezért az egyesület
nek bizottsági tagja is.

Steubenville-ben. 1916-ban nősült. Felesége: 
Schuller Erzsébet, a Szabolcs megyei Oros község
ből való. Gyermekei közül Béla, aki High Schoolt 
végzett, apjával az üzletben van Olga pedig elárusí
tóim. Saját házukban laknak a 2435 Victor St.-en. 
Kedvenc szórakozása az írás, olvasás és tanulás. 
Élete szép harmonikus élet, mely érdemes a meg
örökítésre. Életét és élményeit ő maga irta meg. 
igen szépen.

AUSZT BÉLA, 
az eastoni törvényszék hivatalos tolmácsa 

a Mountain Spring Hotel tulajdonosa 
North Delaware River Rd. Easton. Pa.

Született: 1S84 január 29-én. tirdarnia. l'ng megye.

Alig 16 éves ifjú 
volt, amikor Bethle- 
hemben megtelepedőt t 
s ahogy növekedett az 
ottani magyar kolónia, 
ugyanolyan mértékben 
növekedett A tiszt Béla 
tekintélye és magyar 
ügyekben való szerep
lése. Több mint negy
ven esztendeje szol
gálja a magyar ügyet 
és e hosszú idő alatt 
megszerette őt min
denki. egyénisége és 
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munkássága révén. Ott volt csaknem az összes 
nagy magyar egyletek bölcsőjénél és alapító tagja 
volt az Önképzőkörnek, a Testvériség Betegsegélyzó 
Egyletnek, valamint a Magyar Politikai Clubnak, 
és a Szent János Római Katholikus Hitköz
ségnek is.

Természetes, hogy közéleti munkássága nem 
maradt jutalom nélkül. A város legnagyobb magyar 
testületé a Társalgó Egylet öt éven át választotta 
meg elnöknek. Ugyancsak több Ízben volt elnöke 
az Önképzőkörnek is.

Szervező képességét és azt a megbecsülést, 
amit nemcsak a magyarság, de a város polgár
sága körében is élvez, felismerték a politikai té
nyezők is és 1935-ben a demokrata párt sheriff je
löltje volt, mig 1937-ben a Recorder of Deeds tiszt
ségre jelölték. Ugyanakkor egy 600 terítékes ban
kettet rendeztek a tiszteletére.

Politikai érettségét felismerték a megye és ál
lam kitűnőségei is és kérik ki véleményét.

Egyike az első üzletembereknek. Már 30 évvel 
ezelőtt hotelja volt és üzleteit gyakran cserél
gette. Hol New Yorkban, hol Californiálran. hol 
Bethlehemben találjuk. De szive mindig vissza
húzta az ő városába, oda ahol felnőtt és ahol leg
jobban érezte magát mindig.

Mai szép 32 szobás szállodáját három év óta 
vezeti feleségével, az Ung megyei születésű Harkay 
Annával, akivel negyedszázad óta él harmonikus 
és megértő házas életet.

Az első házasságából származó gyermekei 
közül: Irén. Oakland. Calif.-ban lakik férjével. Bö
szörményi Istvánnal; Irma: férj. Lambert Kiteheti. 
Phillipsburg. N. J.; Mariska még édesapjánál lakik. 
Jelen házasságából Róbert fia a High Schoolba jár. 
Viola pedig a harrisburgi kormányzóság hivatal
noka.

FREELAND
BRUGER GÉZA, ügyvéd,

a Verhovay S. E. volt jogtanácsosa és fő- 
pénztárnoka, a Vörös Kereszt Egyesület 
district-a’elnöke, a Y. M. C. A. igazgatósági 

tagja
820 Main Street. Freeland. Pa. 

Született: 1SS2 május 6-án. Kurimo. Sáros ni.

Nagy Amer’ka minden részéből hétszáz ma
gyar gyűlt össze Pittsburghban a Verhovay Segély 
Egylet ótven éves jubileumi banketjére, akik kö
zül jó ha ötven ismerte személyesen és mégis 
mindenki tudta, hogy ki az a Bruger Géza, akit 
ceremónia mesternek kértek fel. Ismertebb ma
gyar név kevés van Amerikában. És becsültebb 
név még kevesebb.

Bruger Géza miután Eperjesen elvégezte a 

gimnáziumot és beiratkozott a jogakadémiára, ahol 
az első két szigorlatot sikerrel tette le, katonai 
önkéntes! évét szintén Eperjesen, a 67-ik gyalog
ezred kötelékében szolgálta le. Mint egyetemi hall
gató. országos hírnevet szerzett a sport terén. 
Az és mértföldes távfutásokban 1905-ben 
egyetemi bajnok, majd 1908-ban Felsőmagyaror- 
szág bajnoka lett, megnyerte az egy mértföldes 
távfutás bajnokságát is és 1908-ban alternate ver
senyző volt a Londonban tartott Olimpiászon és 
több sport érmet nyert.

Mivel az angol nyelvet már otthon elsajátí
totta. tudásának tökéletesítése érdekében elfogad
ta sógorának meghívását Amerikába és 1908-ban 
áthajózott a tengeren, ahol a pennsylvaniai Free- 
landba ment, beiratkozott az egyetemre és ami
kor kinyitotta ügyvédi irodáját, csakhamar a ke
ményszén vidék egyik legkeresettebb ügyvédje lett.

1911 szeptember 16-án Hazletonban nőül vette 
Majorcsák Annát, néhai Majorcsák József és neje, 
néhai Orosz Ilona leányát. Gyermekeik közül Bru
ger Adrienné. Chain bersburgban a Wilson College-t 
végezte és Philadelphiában kormány-tisztviselő. 
Mártha leányuk a Kingstonban levő magán iskola, 
a Wyoming Seminary tanulója.

Az élet során Bruger Géza tehetsége és jogi 
tudása nagy sikereket ért el. Freeland a régi Ver
hovay központ. Hazleton közelében lévén. Bruger 
Géza Verhovay tag lett, majd az 1917-es pitts- 

, burghi konvenció központi pénztárosnak, az 1920-as 
1 konvenció pedig a felügyelő bizottság elnökének és 

később jogtanácsosának választotta, amit meg is 
tartott addig, amíg a központ át nem költözött 
J’ittsburghba.

Ami az amerikai életben elért sikereket jel
lemzi. arra nézve hadd soroljuk fel a követke
zőket: Bruger Géza ügyésze a hazletoni Union 
Building and Loan Associationnak és a városi sör
főzdének. Öt éven át elnöke volt és ma alelnöke 
a hazleton' és környéki Vörös Kereszt Egyesü
letnek. Katholikus ember létére, hiszen egész csa
ládjával együtt jó tagja a St. Anthony r. kath. 
egyháznak, igazgatósági tagja a Y. M. C. A.-nak 
és igazgatósági tagja a Freeland Businessmen's 
Associationnak. Politikai téren az erősen repub
likánus Pennsylvániában két ízben. 1922-ben és 
1929-ben jelölték a demokraták a Recorder of 
Deeds állásra. Hat éven át commissionerje volt 
a szegényeken felügyelő bizottságnak, közben el
nöke a hazletoni Anthracite Athletic Association
nak. A Freeland Boy Scout akció igazgatósági 
tagja és a Freeland District elnöke Tizenegy év 
óta tagja és közben elnöke is volt a Rotary Club
nak tagja az Ügyvédi Kamarának, hiszen mint 
ügyvéd, a szövetségi Supreme Court és az ál
lami Supreme Court előtt gyakorolja pályáját.

E nagy sikerű elfoglaltság mögött egy athléta 
termetű, fiatalos ruganyossága és látszólag szi
gorúan komoly férfi áll. de mindenk' tudja, hogy 
Bruger Gézában ez a komolyság az egyedüli mes
terkélt vonás. ; mit magára erőltet azért, hogy 
jóságos üde lelkének embertársai iránt való vég
telen szeretetét eltitkolja.
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MAGYAR REMÉNYSÉGEK...

I »udor I leien. perth Aniho) 
Siket Jolatika. New Vnrk 
Tengeri Ilonka, Perl i Ainboy 
Kontár Berta Klára. Trenlon 
' lerglty < Hga. Bethlehem 
Gerglis Mariska. Bethlehem 
Gerglts Írónké. Bethlehem 
Guy Ágnes. Bethlehem 
Jeju y Teréz. Trón tón 
Bálint Erzsiké. Perth Amboy 
Biitchon Mariska. Trenton 
Titka Erzsiké. Trenton 
Varga .Jolánka. Franklin Park 
A tiszt Viola. Eiiston 
Blnskó Rózsi ka. Perth Amboy 
Kovács Viola. Bethleheni 
Lukács Etelka. New Brunswick

Blasko Mariska. Perth Aml>o> 
Toldás Rózsika. Perth Anib<>\ 
Kováéit Mariska. Perth Amboy 
Fnrjesz Evelyn. Britlgeport 
Galamb Laura Beatrix. Biiff.ih. 
Szabó Ilonka. New Brunswlek 
Molnár Betty, New Brunswick 
Molnár I leien, New Brunsw lek 
Szélién.vi Géza. South Kiver 
Pál Mariska, Roebling 
Fazekas Emma. Buffnlo 
Kvso Péter. Keasbev Ibdghts 
Kes«> Rozslka. Keasbey Helghts 
Antal Ilonka. Garfield 
Germán Margitka, (’llfton 
Germán Florenee, (’lifton 

I ’á I 11 ■•len R<>» biliig 
Pál György, Roehling 
Molnár Mariska New Brunsw lek 
|e<>k Mariska. Milwaukee 
Schretier Gizella New Brunswlek 
I lorv.it h Géza. <’llfton

< tszfolk Ferenc. Itoebllng
Bodnár Miklós Béla. Larkawanna 
Poros Vilmos, Trenton 
Bíró Béla. New Brimswh'k 
Bíró Péter. N« w Brunsw irk 
György Árpád. Pt rth Amboy 
I’iekers Irvlng, Perth Amboy 
Molnár Géza, New BrutiHW'lek 
('song rá <11 József. Bridgeport 
P.ev. Fürjész Béla. I/tckawanna



lat kötelekébe lépett, 
szerkesztését vállalta 
Írásai olvasottak.

A BETHLEHEMI MAGYAR SAJTÓ

A bethlehemi magyar új
ság, a Bethlehemi Híradó 
a magyar hazat as érzület
től fütött magyar-vend 
nyómda-cé.t kiadásában je
lenik meg. A társaság elnö
ke és egyben a vend ttjság 
szerkesztője KARDOS SÁN
DOR, aki kitűnő alapkép
zettséggel rendelkezik, mi
vel már a szülőhazában is 
újságírássá I foglalkozol t.

A Híradó szerkesztője 1KAFALV1 DIÉNES 
LÁSZLÓ. Kézdivásárhelyen született 1912-ben ős! 
székely családból. Közép'skolai tanulmányait szülő
városában és Budapesten végezte, ahonnan 1931-ben 

tért haza Er
délybe s be
állt az oláh el
nyomatás alatt 
szenvedő szé
kely harcosok 
sorába. 1932- 
ben lépett a 
“Székely Új
ság” köteléké
be. ahol szép
irodalmi és ál
talános cikkei
vel kedvel tet
te meg magát 
az olvasókkal: 
közben egy jó- 
nevü ügyvédi 
irodában dol
gozott. mint 

titkár. 1933-ban besorozták oláh katonának, de nem 
akarta magára venni az oláh mundért: többszöri 
halasztás után 1936-ban búcsút mondott szülőföld
jének és kivándorolt az Uj Hazába. Itt a “Szabad
ság'' naplap hasábjain egymásután jelentek meg 
érdekes cikkei, versei. 1937-ben a Himler laplánco- 

majd a "Bethlehemi Híradó” 
el. Neve ma már jólismert.

A lapkiadó vállalat má
sik feje HASSAY FERENC, 
ak: egyike a legkiválóbb 
nyomdai szakértőknek és a 
nyomdavállalatot magas 
színvonalra emelte. Mind
két újság törhetetlen har
cosi és vezetője minden 
igaz magyar mozgalomnak 
és a nagy magyar és vend 
kolóniák osztatlan szeretet 
és bizalmát bírják.

LIQONIER
Nt. Dr. NANASSY LAJOS, 

református le kész, a Bethlen Otthon 
igazgatója 

Ligonier. Pa.
Szül.: 1S81 április 13-án, Debrecenben.

Dr. Nánássy Lajos, 
a ritka emberek közül 
való, mert ejéfte a tu
lajdon álmát — árvák 
és elaggottak atyja, 
gondviselője lett.

Életét — két év ki
vételévei. melyeket a 
nagyváradi premontrei 
szerzetes rend gimná
ziumában töltött. — 
minden szál a híres 
debreceni református 
kollégiumhoz fűzi, a 
melynek theologiai tan 

folyamát alig fejezte be. már Angliába. Parisba es 
Svájcba ment, hogy hittudományi tanulmányait 
folytassa. Az Egyesült Államokba 1903-ban hivták 
meg. először South Chicago és környékére, ahol 
mint a református egyház lelkipásztora olyan te
rületet szolgált be egyedül, ahol ma tiz templom és 
lelkész működik. Szorgalmas munkájával önfen- 
tartóvá tette első egyházát.

A siker láttára Perth Amhoyba hivták meg lel
késznek, ahol azután huszonnégy esztendőt töltött 
és közben az egyházmegye esperesének válasz
tották. Dr. Nánássy Lajos ideje alatt épült fel a 
prrth amboyi gyönyörű független magyar refor
mátus templom, három iskola, a parochiális épület 
és ekkor vásároltak külön református temetőt is. 
Dr. Nánássy I.ajos munkájának köszönhető, hogy 
perth amboyi független egyház ma is minta egyház 
Ma gy a r - A m e r i k á ha n.

Perth Amboy.ban érte a megtisztelő meg
hívás. amely álmait megvalósította. 1929-ben a 
Ligonieri Bethlen Otthon, azaz a magyar refor
mátus Árvaház és Aggmenház helyettes árvaatyjá
nak választották, majd annak egész vezetésével bíz
ták meg. Ekkor tűzte ki élete céljának azt. hogy 
általános gyűjtés utján uj épületet emeljenek az 
évről évre szaporodó elaggottak befogadására és el
látására.

A temérdek munkában, amivel a Bethlen Ott
hon vezetése jár. Dr. Nánássy Lajos neje is kiveszi 
a maga részét, mint árvaanya és a háztartás veze
tője. A boldog házasságból egyébként öt gyermek 
van életben: Uj. Nánássy Lajos, mechanikus. Irén, 
aki Novak Lajos. West Virginiai, logani lelkész 
neje. Marian, aki a Johnstownban lévő kórház 
ápolónője. Vilmos és Raymond, akik még iskolába 
járnak.

Irodalmi téren .Dr. Nánássy Lajos erős tevé
kenységet fejtett ki állandóan. Számos magyar és 
angol nyelvű lap és folyóirat munkatársa. Magyar
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nyelven nyolc és angol nyelven egy könyve jelent 
meg. Irodalmi munkássága és emberbaráti ér
demei elismeréséül a debreceni Tisza István Egye
tem theologiai diszdok torsággal tüntette ki. 

-------♦♦♦------

DICKSON CITY
NÉMETH IMRE, 

szálloda tulajdonos, szalonos és vendéglős
421 Boulevard A ve.. Dickson City. Pa. 

Szül.: 1S91 január 10-én. Edelény. Borsod megye.

Fiatalon. 14 esztendős korában követte Ame
rikába három fivérét, akik már előzőleg jöttek 
ki a Pennsylvania államban lévő Dickson Citybe. 
A fiatal fiú azonban nem kegyelem kenyérért jött 
az Újvilágba, maga is azonnal dolgozni kezdett 
a bányában. Ennél a munkánál maradt meg majd 
egy évtizedig, mig a városban rendőri állást nem 
nyert, amelyet négy esztendőn keresztül töltött be. 
1918-ban. 27 éves korában, megnyitotta első üzletét. 
Saját házában lévő szállodáját italméréssel és ven
déglővel bővitette ki. és ma mind a három üzem 
nagy népszsrüségnek örvend.

Az ismert magyar üzletember egész családjával 
egyetemben tagja a Saint Mary Köm. Katii. Egy
háznak. valamint a Verhovay Egyletnek. Hat 
esztendőn keresztül egyfolytában töltötte be a 
School Director tisztséget. Egyébként sok meg
tiszteltetés jutott ki számára, igy megnyerte az 
1938-as Nagydijat is. Tagja a Kötelmen’s Associa- 
tionnak.

1917-ben nősült, hitvese. Vécsey Teréz, a Borsod 
megyei Meszes községből származott az Újvilágba. 
A házaspár 5 gyermeke közül Rózsika. Kutka Ist
ván hitvese, a négy fin pedig: Elemér. József. Pál. 
és András, a másedik generáció büszkeségei. 

-------♦♦♦------

BELLEVUE
NÉMETH ZOLTÁN, 

a Verhovay Segély Egylet kpti tisztviselője
517 Division Street. Bellevue. Pa.

Németh Zoltán azon 
a síkságon született, 
ahol utoljára hangzott 
a Rákóczi tárogatók 
küzdelemre h'vó ria
dója. ahol lehanyatlott 
a Szűz Máriás lobogó 
és ahol lerakta a kuruc-- 
ság a fegyvert. Szat- 
már vármegyének eb
ben a részében azon
ban máig is megma
radt a romlatlan, ősi 
magyar szellem, ame
lyet Németh Zoltán ál

dott lelkű édesapja, az egykori tanítómester fiába 
is beoltott. Németh Zoltánt magyarnak szülték, 
magyarnak neveltek. Semmi másnak. Olyan ma
gyarnak, akinek nyelvi zamatját harminc eszten
dőnél hosszabb idő alatt se tudta megrontani az 
angol szó befolyása.

Középiskolai tanulmányainak sikeres elvégzése 
után Németh Zoltán jegyzői pályára lépett, köz
ben a pénzügytan és államháztartásból is levizs 
gázott a közigazgatási jog mellett, majd az élet
viszonyok változása Amerikába hozta, ahol New 
Jersey Államban. Phillipsburg városában ütött ta
nyát és az iskolázott férfi pillanatnyilag se habo
zott. hogy az ttj körülmények között nehéz testi 
munkával, gyári foglalkozással keresse kenyerét. 
Szabad idejében pedig tanácsadója. Íródeákja, okta
tója és vezetője lett a környékbeli magyarságnak, 
amely az igaz magyar táblabirói jellemű Németh 
Zoltánban második apját ismerte fel.

A Verhovay Segély Egylet kötelékében Phil
lipsburg környékén páratlan munkát fejtett ki 
kezdettől fogva Németh Zoltán úgy. hogy hama
rosan konvenciós delegátus lett akit a központi 
ellenőrző bizottságba, majd annak elnökévé vá
lasztottak és végül központi tisztviselői állással 
tüntettek ki.

A törékeny testű, de annál erősebb szellemű 
férfi ekkor már megroskadt a nehéz gyári munka 
alatt évekig betegeskedett Phillipsburgban, ahol 
áldott lelkű neje viselte hitves! hűséggel gondját. 
De betegágyán is szakadatlanul szolgálta a magyar
ság érdeke't és végül orvosainak egyenes paran
csára adta reá fejét arra, hogy a Verhovay meg
bízatását elfogadva, képzettségének, tudásának és 
jellemének megfelelőbb helyen fejtse ki erejét. 
Nehéz szívvel hagyta el ‘második hazáját", Phil- 
lipsburgot, amely ma is a magáénak tekinti és 
úgy ment át Pittsburghba. hogy ott még több 
amerikai magyar érdekében dolgozhat k.

A Verhovaynak pontos, lelkiismeretes, a dol
gokhoz értő tisztviselője. < mbertársainak gyöngéd 
lelkű pártfogója, magyar voltának törhetetlen har
cosa Németh Zoltán, aki kiváltotta egyénisége iránt 
az atnerika’ nr gyarság tiszteletét.

------♦♦♦-------

MORQANTQWN
Nt. BORSOS ISTVÁN, 

nyugalmazott magyar református lelkész
424 Park Avenue, P. O. Box 376. Morgantown. W.Va 
Szül.: 1872 augusztus II. Vajdácska. Zemplén m.

Nt. Borsos Istvánt, akit 
Sárospatak avatott református 
lelkésszé és aki előbb Nagyvá
rad-in hitoktató, majd Szala- 
cson helyettes lelkész volt, a 
magyarországi református zsi
nat első lelkészének küldte ki 
Amerikába, ahová 1905 virág
vasárnapján érkezett és utazó 
lelkész lett. Munkája során 
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14 amerikai magyar református egyház alapításá
ban vett részt, majd a tiffini egyezmény aláírása 
után a Refornted Church of America kötelékébe 
lépett.

Hosszú és érdemes lelkész! szolgálata alatt 
Nt. Borsos István a következő helyeken szolgált be 
mindig magyar nyelvű református egyházakat: 
New York. Windber. Buffalo, New Brunswick. Wal- 
lingfortl. Philadelphia. McKeesport, Detroit, ahol 
tizenhárom és fél éven át nagyra építette egyházát. 
Fljút, Kalanurzoo. Port Húron. Eást Chicago, 
rniontown. Morgantown. Fairmont és West Clarks- 
burg. Egy emberi élet missziós munkájának ez a 
látható eredménye.

Ezt az apostoli vándorlást osztotta meg Nt. 
Borsos Istvánnal családja is. Első neje. Tóth Má
ria. akit Bilim diószegen veti nőül, korán és gyer
mektelenül halt el. Második neje, Kertész Erzsébet, 
akit 2(1 év előtt vett nőül. 13 gyermekkel ajándé
kozta meg, akik közül 12 él. sőt már egy unoka 
is gazdagítja a családot.

Az utolsó három évtizedben Nt. Borsos István 
mindig az amerikai magyar közélet előterében ál
lott. Alapitó tagja volt az eredeti Amerikai Magyar 
Szövetségnek, húsz éven át ellenőre az Amerikai 
Magyar Református Egyesületnek, erős harcosa a 
magyar revízió gondolatának, segítője a világháború 
magyar áldozatainak, akiknek javára Detroitban 
négy magyar papiársávul fél milliót gyűjtött és 
ezért Horthy kormányzó bronzéremmel tüntette ki. 
He mindeneken telül szivének minden érzésével küz 
dött a dolgozó munkás emberek jólétéért.

Hossza és sikerteljes lelkész! működése után 
vonult nyugalomba Morgantownbnn. Nevét, hitét 
örökítik azok a magyar református templomok, ame
lyek az ő munkája nélkül talán nem állanának ma 
az uj haza földjén. 

------ ♦ ♦ ♦------

HUNTINQTON
GYÖNGYÖSI JÁNOS, 

a Logani Ref. Egyház pénztárnoka 
a Bridgeporti 373-ik fiók ügykezelője 

629U—Hth Street. Huntittgton. W. Va. 
Szül. 1872 nov. 24. Tiszakeszi. Borsod megye.

Magyarországi élete 
a regényes tiszai halá
szattal kezdődött. a 
melyről .Jókai és Mik
száth oly remek le
írásokat közöltek A 
legszebb f é r f i korban, 
38 éves korában érke
zett Amerikába, ahol 
azután megkezdődött 
ti nagy és küzdelmes 
élet. Mikor e sorokat 
írjuk: a hosszú, küz
delmes élet eredmé
nyeképpen ép egy uj 

üzlet megnyitásával foglalatoskodik. A szénvidék 
eme veterán üzletembere Hnntingtonban nyitott 
szállodát és éttermet.

Tagja a Verhovay és Bridgeporti Szövetségnek, 
pénztárnoka és ügykezelője a Bridgeporti 373-as 
fióknak és pénztárnoka a Logani Református Egy
háznak. Minden magyar megmozdulásban részt 
vesz. A Woodmen of the Worldnak helybeli osztá
lyánál szintén pénztárnok volt. És tisztviselője 
volt a Verhovay 284-ik fiókjának. 28 évig lakott 
Loganban. 191(1 óta van üzletben.

189(1 május 24-én nősült, a Tiszakeszi szárma
zású Nagy Lídiát vette feleségül, aki minden küz
delmében mindenkor hűséges segítőtársa volt. 
Gyermekeik: Lídia. Zsófia. Erzsébet és Margit: 
mind férjnél vannak. Dezső fiók Detroitban dolgo
zik. György pedig bánya-bősz az Etlieli bányában.

BECKLEY
TARACZKÖZY ISTVÁN, 

cipészmester
4(i MeCreery Street. Bevkley. W. Va.

Ezelőtt 3l> évvel született Amerikában, szülei 
Beregszászból jöttek. Megmaradt nagyszerű ma
gyar érzésű, vallásos gondolkozást! embenek. ami 
a szülei neveltetésén Idvül főleg a trentoni magyar
ság körében eltöltött néhány esztendőnek tudható 
be. Trentouban élénk részt vett a hitéletben, lelkes 
tagja, műkedvelője, rendezője volt a Szem István 
Lovagegyletnek, a Magyar Társaskörnek, stb.

Evekkel ezelőtt isméit nevű hoxoló volt. Isme- 
tik és ő is ismer a városban mindenkit. El lehet 
róla mondani, hogy személyes jóbarátja mindenki
nek. Hitbuzgó és áldozatos tagja a róni, katli. 
egyházközségnek, tagja a Chamber of Commercenak 
és azon keresztül aktív részt vesz a társadalmi 
és kereskedelmi élet minden mozzanatában.

POCAHONTAS
IFJ. DOBOS ANDRÁS, 

a Verhovay Segély Egylet igazgatója
P. <) Box 914. Poeahoutas. Va.

Szül.: ISIIG április 2<». Abara. Zemplén megye.

Fiatalon. 1913 augusztus 9-én 
jött Amerikába, ahol előbb t 
pennsylvaniai Duqtiesne váro
sában dolgozott, majd bányász
nak ment Ohio állam Congo 
telepére, ahol 1918 január 12- 
én nőül vette a Zemplén me
gye Veke községébe való 
Tóth Erzsébetet, aki három 
gyermekkel ajándékozta meg. 
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József fiók Collegeiül jár. János és Ilonka az 
elemi iskola növendékei.

Huszonkét év előtt költözött át Poeahontasra 
Dobos András és a Pocahontas Fuel Company mo- 
tornienje lett, majd amikor baleset folytán a bányá
ban elvesztette egyik karját, Supply Clerknek ne
vezték ki, amit tisztességgel és sikerrel lát el. 
Dobos András nejével együtt rendkívül élénk te
vékenységet fejtett ki minden magyar akcióban. 
A pocahontasi református egyháznak presbitere és 
pénztárnoka, az Amerikai Magyar Református Egye
sület 49-ik osztályának jegyzője volt, de igazi 
tevékenységet a Verhovay Segély Egylet keretében 
tüntette ki. mint a 23-ik fiók ügyvezetője.

Jó munkájának elismeréséül tagtársai 1935-ben 
a konvencióra delegátusnak küldték, ahonnan a ko
moly és józan itéletü ember mint a központi igaz
gatóság tagja tért haza Poeahontasra. Mikor a Ver
hovay Segély Egylet 1936-ban tagszerzési versenyeit 
megkezdte, az első győzteseket Dobos András igaz
gató vezette az óhazába és az amerikai magyar 
bányász, a munka embere elismert dicsőséget hozott , 
a szülőhazában az egész amerikai magyarságra.

Dobos András páratlan szorgalmának és aka
ratának köszönhető az. hogy a West Virginiában 
lévő Bluefield városban székelő rádió állomás Dobos 
vezetése alatt külön magyar órát ad a híres bánya 
vidéknek.

ALLIANCE
KÖRÖSFŐY JÁNOS, üzletember 

a Verhovay Segély Egylet ale’nöke 
647 South Webb Street. Alliance. Ohio.

l’dvarhely vármegyé
ből. székely földről jött 
Amerikába. Mikor a 
szülőhazában eleget 
tett katonai kötelezett
ségének. megnősült, és 
ifjú nejével az uj ha
zába vándorolva Ohio 
állam Alliance városá
ban telepedett le. ahol 
gyári munkával keres
te kenyerét. Igazi 
székely szelleme azon
ban önállóságra vá
gyott és pár év után 

iüszerüzletet nyitott, amelyet nagyra növelt. Kő- 
rösföy János vezette be Amerikában az automobi
lokra épített mozgó fűszer és húsáru üzleteket, 
amelyekkel nagy sikert ért el.

A fiatal házaspár Alliance városában erős 
gyökeret vert. Utánuk jött előbb Körösfőy János 
áldott lelkű édesanyja és öccse, mert hiszen a 
nagyanya vágyva vágyott arra, hogy az uj világban 
született unokáinak nevelésében résztvegyen. És 

nem kis dicsősége Körösfőy Jánosnak az a szép csa
lád. amelynek minden egyes tagja College-ot járt, 
ha ma mindjárt nekik kell viselniük is a nagyra 
nőtt üzlet gondját.

Az amerikai magyar közéletben Körösfőy János 
nejével együtt mindig áldozatkész tevékenységet 
fejtett ki. A Verhovay Segély Egylet kötelékében, 
hosszú éveken át a nagy intézmény fegyelmi bizott
ságának elnöke volt Körösfőy János, majd az 1935- 
ik évi konvenció a központi alelnöki székbe emelte. 
Eme hivatásának teljesítése közben beutazta a ma
gyar kolóniák nagy részét, mindenütt híveket sze
rezve egyletének, barátokat magának.

------♦ ♦ ♦-------

MARTINSFERRY
SZÉKELY JÁNOS.

i Bridgeporti Szövetség p. központi igaz
gatója és a 160-ik fiók ügykezelője

803 Zane Highway, North P. O. Box 441, 
Martinsferry. Ohio.

Szül.: 1883 január 27. Mucsony, Borsod megye.

Székely János IS 
éves korában indult 
útnak. 1901 március 
15-én az uj haza felé, 
ahol előbb Home- 
s t ea d o n dolgozott, 
majd Ohio államba 
ment át és izzig-vérig 
való bányász lett, 
('(ingóban kezdte és 
R a n d vilién folytatta, 
majd visszatért Penn- 
sylvániába, ahol Bar- 
nesboroban és Midlan- 
dón dolgozott, hogy az

1903-ik esztendő visszavigye ismét Ohioba. ahol 
még ebben az évben nőül vette a Zemplén megye. 
Nagy Ráska községbe való Szlanyinka Erzsébetet, 
akivel két évtizeden Hollistereu. majd Clevelandbun 
élt és 1924-ben Martinsferry-ben telepedtek le.

Harminckét évi boldog házasság után súlyos 
csapás érte nejének korai halálával és fokozta a 
veszteségét az. hogy aránylag rövid idővel később 
1938 novemberében János nevű, 25 éves fiát is el
vesztette. Vigasztalást leányaiban talált, akik kö
zül Erzsébet. Kovács István bányász neje, az ohioi 
Deep Riin telepén. Margit. Kaudrács Péter bányász 
hitestársa Martinsferryben és Mariska. Magdaléna 
édesapjának háztartását vezeti.

A nagy Bridgeporti Szövetség életében Székely 
János mindig tevékeny szerepet vitt. A Szövetség 
160-ik fiókjának ma is ügykezelője. 1936-ban a kon
vención Chicagóban delegátus volt és a komoly 
szavú mély meggondoltságu férfit p. központi igaz
gató tisztséggel tüntették ki munkásságának el
ismeréséül.
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SZŰCS (SZEECH) JÓZSEF, 
grocery és butcher üzlet tulajdonos

500 So. Zane Highway. Martinsterry, O. 
Szül.: 1880 október 17-én, Vas megyében.

A férfikor legelején. 1905- 
ben, 25 éves korában érkezett 
Amerikába: Wheelingbe, W.Va. 
mint szakképzett magyarországi 
hentes. Kiváló üzleti érzékét 
dicséri, hogy nemsokára üzlet 
tulajdonos lett. Egy ideig 
Connersvilleben lakott, majd 
ismét Wheeling. W. Va.-ban. 
Végül Martinsferry. O.-ban te

lepedett le. ahol jelenlegi saját helyén már 32 
éve tartózkodik.

Mielőtt az óhazából utrakelt: tanult hentes mes
terségén kívül már a szombathelyi 11-es huszár
ezred kiszolgált katonája volt. Olyan emlék ez. 
amit sohasem lehet elfelejteni és a huszárélet em
léke még ma is sokszor eszébe jut.

1908-ban St. Clairsville, O.-ban nősült. Fele
sége a Nagy Kesző, Vas megyei Tungosz Julin, aki
vel igen szép, egymást megértő boldog házaséletet 
élnek.

Egyetlen fiók: Károly József az üzletben segit 
atyjának. Az egész család közismerten szorgalmas 
és nagy népszerűségnek örvend.

HARRISBURQ
BALABÁS BÉLA.

autó alkatrész, javító telep és gazolin 
állomás tulajdonosa

603 \V. Poplar St., Harrisburg. Illinois. 
Született: 1902 április 13. Nagyrozsvány. Zemplén in.

Fiatal. 11 éves gyer
mek volt Balabás Bé
la. amikor 1913-ban 
szüleivel egyiitt Ame
rikába jött és nyomban 
Harrislmrgba került, 
ahol véglegesen megte
lepedett. Mikor csak
nem egy évtized előtt 
szülei hazatértek Ma
gyarországra. Balabás 
Béla Amerikában ma
radt, mert hiszen egész 
neveltsége az uj ha
zához kötötte és az 

amerikai viszonyoktól eltérő helyzetben már nem 
tudott volna sikerre jutni. Kora ifjúságától fogva 
erősen érdekelte Balabás Bélát az auto-mechanika 
és ezen a téren keresett pályát magának Mikor 
alapos szaktudást szerzett, akkor megnyitotta sa
ját automobil javító műhelyét, amelyet automobil 

alkatrészek és gazolin állomással szerelt fel és 
folytat szép sikerrel.

Ha sikert ért el Balabás Béla, azon nem lehet 
csodálkozni. A mindig barátságosan mosolygó em
ber rokonszenves és udvarias modora megnyert 
részére mindenkit, akivel csak dolga volt valaha. 
És ha ehhez hozzávesszük azt. hogy szakmájának 
igazi mestere és a kezéből k kerülő munka az 
igényeknek mindig megfelel, akkor már tudhatjuk 
is. hogy ilyen viszonyok mellett a siker nem 
maradhatott el.

Bár amerikai iskolában nevelkedett, Balabás 
Béla ma is jó beszél, ir és olvas magyarul és 
előszeretettel jár magyar körökbe. Jó tagja a 
Verhovay Egyletnek is.

KISS SÁNDOR, kereskedő
Harrisburg. Illinois

Született: 1891 február 22, Abarát, Zemplén in.

A legismertebb magyarok egyike Harrisburgban 
és környékén Kiss Sándor, mert hiszen alig van 
ezen a vidéken magyar, aki ügyes-bajos dolgával 
ne őt keresné fel.

Az életet a föld mélyében, bányász-kenyéren 
kezdte. Hosszú évek óta virágzó üzletet nyitott, 
amelyet ugyan tönkretett pár év előtt az árv'z, de 
a hullámok ereje Kiss Sándor férfias akaratát 
megtörni nem tudta. Alig tért vissza az áradat 
medrébe, Kiss Sándor megfeszített erővel látott 
hozzá üzletének újraépítéséhez, de ugyanakkor lel
ke és vezetője lett annak a mozg dómnak Is. amely 
az árvízkárosult magyarok felsegéiyezését tűzte 
ki céljául.

Az érdemes magyar üzletember 1916-ban nőül 
vette Tóth Borbálát, aki két gyermekkel. Magdus- 
sal és Sándorral ajándékozta meg.

------♦ ♦ ♦

H A R C O
BÓNA GYl’LA. kereskedő 

Harco, Illinois
Béna Gyula is nincstelen kivándorló gyanánt 

érkezett Amerikába és a föld mélyén, bányászattal 
kereste kenyerét, de többre, magasabbra vágyó lel
ke az üzletemberek sorába emelte. Szűkös anyagi 
eszközökkel, kis arányokban kezdte üzletét, ame
lyet vasszorgalommal növelt egyre nagyobbra, ami
kor a végzet súlyos csapást mért a törekvő üzlet
emberre. Háza és üzlete leégett, de e súlyos vesz
teség nem kedvetlenítette el Bóna Gyulát, hozzálá
tott az építkezéshez és ma szebb az üzlete, mint 
volt.

Az élettel való küzdelemben páratlan segítő tár
sa neje. Szabó Károly néhai öreg magyar bányász 
leánya, aki egy derék fiúval ajándékozta meg. aki 
amerikai iskolázottsága dacára magyar szellemben 
LÁSZLÓ. Kézdi vásárhelyen született 1912-ben ősi 
lett nevelve és jól beszél magyarul.
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BEMUTATJUK:
1. KOVÁCS GYÖRGY, 392 Bruck A venue. Perth 

Amboy, N. J. Szül.: 1894-ben. Kisráth. Ung in. 
A Szt. György Szöv. kp. elnöke. Neje: Szi
lágyi Mária (Ujfehértó, Szabolcs in.)

2. TÓTH IMRE, füszerkereskedö. 3G High Sir., 
Keasbey Helghts. N. J. Szül.: Hetyén. Bereg 
ni. Neje: Vass Ida (Újkenéz. Szabolcs ni.)

3. LINT JÁNOS. 8 W. Front St. Trenton, N. .1. 
Testápolási és szépészeti műterem tulajdonos. 
Szül lS95-ben, Mezöpetri. Szatmár ni.

4. SAMUDOVSZKY MIHÁLY. 906 S. Broad St. 
Trenton N. J., az Am. M. Népszava iroda
vezetője. Szül.: 1893-ban. Márk, Zemplén ra. 
A háborúban mint tiszt. 5 évig vett részt és 
öt k tüntetéssel szerelt le. Neje: Egry Pi
roska (Viss. Szabolcs in.)

5. NOVAK GYULA ÉS NEJE. 106 Ashmore St. 
Trenton. N. J.

6. OROSZ GERGELY ÉS NEJE, néhai Teleky- 
I Iánké Amália, 200 Genessee St. Trenton. N.J.
Mrs. J. WALDROFF. 91 Ray 
Brunswick, N. J.

Street. New

S. ANTAL LAJOS. 58 Guilden St.. New Bruns
wick, N. J Szül.: Borsosgyör. Veszprém m. 
Nejt: Hosszú Margit (Pacsié. Bácsbodrog ni.)

9. Nt. ORMAY JÁNOS, evangélikus lelkész, 
Bethlehem. Pa.

10. LEY JÓZSEF 1228 S. Broad St.. Trenton. 
N. J. Szül.: Tatatóváros 1885-ben. Neje: Ger
gely Mariska (Sátoraljaújhely).

11. TAMÁS ISTVÁN. 111 Guilden Street. New 
Brunswick. N. J.

12. GYÖRGY IRÉNKE. Perth Amboy. N. J.
13. Nt. KALASSAY SÁNDOR, ref. esperes. L!- 

gonier, Pa.
14. Gl'Y TIVADAR. Bethlehem. Pa. (Élet leírását 

más helyen közöljük).
15. Ifj. MIZSANKO FERENC. Trenton. N. J.

16. SZILVESZTER ODÓN. Northampton. Pa. (30 
évvei ezelőtt készült ez a fénykép).

17. RADICS JÁNOS ÉS CSALÁDJA. 50 Louis St. 
New- Brunswick. N. J. Szül. 1884-ben. Neje: 
Férőért Katalin.

18. FRONCSAK ALBERT ÉS CSALÁDJA. 309 
G nessee St.. Trenton. N. J. Szül.: Rád. Zem
plén m. Neje: Dűli Róza. (Szül.: Trenton. 
New Jersey.

19. KJSH JÓZSEF, üzletember. 345 Woodland 
Ave., Trenton. N. J. Szül.: Vanyalán ISSO-ban. 
Neje: szül.: Nagyiméit (Veszprém ni.)

20. A IÁNOSSY TESTVÉREK zenekara. New 
Brunswick. N J.

21. A VÁRADI GROVE belseje, melynek Váradi 
László a tulajdonosa. Fords. N. J. Szül.: Kis- 
tárkány. Szabolcs m.

22. A WOODBRIDGE FÜR SHOP helyisége, a 
melynek Toké Lajos a tulajdonosa. 522 Am
boy Ave. Woodbridge. N. J. Szül. Keinenö- 
semjén. Vas m. Neje: Tóth Ida. K svárda 
(Szabolcs ni.)

24. BALABAS BÉLA garázsa. Harrlsburg, 111.
756 E. State St.. Trenton. N. J.

24. BALABAS BÉLA, garázsa, Harrisburg. Hl.

25. A MILLSIÜE FARM látképe, mely Lászlóczky 
István tulajdona. Riverside, N. J.



ZEIQLER
KISH RAFAEL.

fűszer ós husáru üzlettulajdonos

Walnut and Church Street. Zeigler, Illinois.

Szül.: 1SS9 október 24-én. Pápateszér, Veszprém ni.

1906 májusát Írták 
akkor mikor egy 16 
éves veszprémi gyerek. 
Kish Rafael meglátta a 
Szabadság szobrát. Sok 
tervvel, reménységgel ér
kezett az újvilágba és 
most megérdemelten szép 
anyagi sikerei között 
visszagondolva fiatal ko

rára, józanul és bátran néz a szemünkbe mikor 
első job-jai iránt érdeklődünk. “Ditchet ástam" 
mondja nyugodton és ehlten benne van egész ko
moly lénye és gondolkodása. Mert szakadatlan 
munka volt az osztályrésze Kish Rafaelnek, ki 
most is esak egyet kér a sorsától: további egész
séget — a többi, mint mondja, magától fog jönni

Bradley. O.. Muddy. Ledford. Wasson. 111. stb. 
bányatelepek voltak amerikai életének első állo
másai. Bányász lesz, mint annyi sok más fiatal 
gyerekember. de 11 évvel kijövetele után már üzlete 
van. Lengyel Gézával társul, de 1917-ben Wasson- 
ban már önálló lesz: később Zeiglerre kerül és 
azóta is itt van. Kedveli, becsüli, tiszteli öt és 
családját mindenki — olyan kivételes ember akinek 
csak barátai vannak.

1922 augusztus S-án nősül. Zeigleren. Neje a 
Zemplén megyei születésű és most is Bentonban élő 
Novak János és neje szül. Nagy Mária leánya. Mar
git, kivel megértő és boldog házaséletet él. Felesége 
kora reggeltől késő estig segít üzletében. Bájos 
modorú, szorgalmas élettárs, ki gyermekeit. Ra
fael Jr.-t. Bettyt. Józsefet és a kis Mary Margaretet 
magyar szellemben neveli. A "bébi" nem is tud 
másként csak magyarul...

Szép üzletének forgalma és vevőköre, külö
nösen régebben, olyan volt, hogy hitelt kellett ad
nia vevőinek. A depresszió beálltával a kollektálás 
lehetetlenné vált és az ő életében is elérkezett az 
a bizonyos “fekete nap" mikor egész életének 
munkája összeomlani látszott. Munkája, főleg jó 
neve az üzleti világban ismét talpra állította Kish 
Rafaelt. Egy tekintetben ma is ugyanaz, mint 
mikor Amerikába érkezeti: a munkának meg csa
ládjának él!

Kish Rafael régen amerikai polgár. Zeigleren 
szép háza, a közelben farmja van. ahova ki-ki járva 
megfeledkezik az élet apró bajairól.

ELDORADO
NÉMETH JÁNOS, 

kereskedő, volt rendőrkapitány
Eldorado. Illinois 

Született: Edelény, Borsod megye

Eldorado bányaváros. Illinois állam déli részé
ben valamikor erős magyar központ volt, de idők 
múltán inás vidékre oszlottak onnan a magyarok 
és fajunk hirét-nevét a csekély szánni magyarság
ból oszlopként kimagasló Németh János tartja 
lent. Hatalmas, erőteljes termetével, egészséges 
leikével csakugyan h'vatott is arra Németh János, 
hogy a magyar fajnak méltó képviselője legyen 
a körülötte élő amerikai társadalomban

Mint minden e vidékre került magyar, Né
meth János is a szénbányában kezdte életét és a 
nehéz testi munkán keresztül ismerte meg az 
életet, amelynek kezeiből kiküzdötte a maga jól 
megérdemelt s’kerét. Mestere lett az angol nyelv
nek és úgy belenőtt a sajátos amerikai viszo
nyokba. hogy idők múltán a bányaváros rendőr
kapitánya lett Ebben a tisztségében South Illinois 
egész magyarsága benne látta természetes párt
fogóját, körülötte csoportosult és becsüli ma is 
változatlan tisztelettel.

A közhivatal biztonsága nem elégítette ki 
Németh János igényeit. Önállóságra törekedett és 
ezt nejének. Németh Rózának segítségével, akivel 
boldog házasságban él. meg is teremtette azzal, 
hogy üzletet alapított, amelyet kettőjük szívós 
munkája sikeressé fejlesztett.

A magyar léleknek azonban van egy veleszü
letett hajlandósága, amelyet semmiféle üzleti siker 
nem tud elfojtani. A földvágy ez. amely idők múl
tán kitört Németh János lelkében is. Üzlete mellé 
a magyar földvágytól hajtva birtokot szerzett és 
azt azzal az igaz szeretettel vette művelés alá. 
amelyet csak a magyar lélek tud megadni a ta
lajnak Ennek eredménye az. hogy Németh Já
nost Eldoradoban “minta-gazda" címen emlegetik. 
Pompás birtokát szívesen keresik fel és igyekez
nek ellesni azokat a titkokat, amelyek annak 
hozamát olyan magasra emelték, hogy az a kör
nyéken versenyen felül áll.

Az idők és körülmények változása folytán 
Illinois állam déli részében elhalványult az egy
kor élénk magyar élet és a kis számú magyar
ság során Németh János se fejthet ki már olyan 
közéleti tevékenységet, mint a korábbi időkben. 
De lelkében igaz magyar maradt, aki érdeklődik 
minden magyar esemény iránt és nyelvéhez, fa
jához híven ragaszkodik.

A mindenkivel szemben jóindulatú, nyájas sza
vú férfi abban a társadalmi körben, amelyben a 
sors akaratából él, osztatlan tiszteletnek és be
csülésnek örvend. Tudják róla, hogy magyar szár
mazású. Tudják róla, hogy az életet legalul, a 
bányában, nehéz testi munkával kezdte és éppen 
azért becsülik, hogy önerejéből magasabbra tudott 
emelkedni és igazi értéke lett az amerikai életnek.
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Az amerikai magyarok küldöttsége 1932 juníus 28-ű.n jelent meg WJlliam Borah szövet »<•«! szenátor előtt, hogy átadja neki Budapest és a többi magyar városok ajándékait.
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