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A KOSSUTH KÖKBŐL 

Vasárnap ,e hó 8-án megalakult 
a Kör dalardája. Az agilis tagok 
ttjból bebizonyították, hogy min
den szép és hasznos dolgokra fel
használhatók. Előző esté megbe
szélték a dalárda felállítását, — 
másnap 14 működő dalos volt 
együtt az első próbán. Ritkaság 

•iámba megy — az énektanár vé
leménye szerint — mivel 5 első te-
Ülor és 5 második bass hazai na
gyobb városok közönségéből te
lik csak ki. De szerencsénkre a. 
helybeli magyarok nemcsak acél 
k« rral, tettel, lianem acél tüdővel 
és acél hangokkal is birnak. — 
Tényleg az acél igazi birodalma. 
Ha már acélról beszélünk, meg 
Itell emlékezni a dalárda vezető
jéről. Ámbár nem egészen acél
ember, de háromnegyed részben 
áz. Babinszky András, aki isme
főse a helybeli magyarságnak. 

;Az acélhangu dalárdának acél 
akaratú, tudásu tanítója és veze
tője. Ilyen kedvező viszonyok 
Szerencsés összetalálkozá,sáliak 
eredménye ugy Egyesületünk 
ezen vállalatának sikerét, vala
mint a helybeli közönség legna
gyobb várakozását is biztosítja és 
kielégíti. A daláda énekórái va-
sárnaponkint d. u. 4—6-ig van
nak s aki még be akar állni, szí
vesen látjuk. 

A szombat esti összejövetel a 
böjti programmra nézve március 
hó 7-re, vasárnapra, egy nagysza
bású kabaré estélyt tervezett. —• 
Érdekes, változatos és a mi fő, uj 
séámokban gazdak és mulattató-
*n érdekes műsort állítottak ösz-
sze. 

A buddhista pápának sürgö
nyöztek Dallába, Ázsiába, egy pro
fesszorért, aki hipnotikus és szel-
Jemidézői mutatványokban fogja 
gyönyörködtetni a közönséget. — 
Ezenkívül sok egyéb más, amit 
jkésőbb fogunk a t. olvasó közön
ség b. tudomására hozni. Március 
végén egy három felvonásos, ka
cagtató, érdekes népszinmii, "A 
yen bakancsos és fia, a huszár" 
kerül bemutatóra. 

CIGÁNYSZERELEM 

Szende Béla társulata nagy siker 
mellett hozta színre a pompás 

operettet. 

Szende Béla színtársulata az 
elmúlt szömbaton meglehetős'er-
í&klődés mellett hozta szinre Le
tér Ferenc pompás operettjét, a 
Cigánvszerelmet. 

A Cigányszerclem, amerikai né
ven a Sári, a legnépszerűbb zenés 
Vígjátékok egyike Amerikában. 
Habár nem volt oly sikere, mint 

Vig özvegynek, hozzáértők sze
rint mégis legalább annyit ér, 
ínint Lehár Ferenc kolosszális si-
^ert aratott operettje. 

Ezt a kitűnő színdarabot mu
tatta be Szende Béla szintársula-. 
ta szombat este a Kossuth Kör
ben. Az előadás keretében Kassai 
Rózsinak és Kondor Mariskának 
Volt alkalma kitűnő szerepben te-
h( tségének csillogtatására. Thu-
íj Ilona és Ilarmath Mariska szin
ten jó szerepet kaptak, mig a fér
fiak közül Nagy Lajos, Kenessey 
József, Lukács Jenő és Heltay 
Miklós léptek fel főszerepben. 

A közönség Jól mulatott és so
kat tapsolt. 

JPOMPÁS MULATSÁG 

tandó hangversenyen fognak £' nyi 
latkozni." 

A rendezőség • gondoskodott 
mindenről, ami a szemnek és száj
nak kedves, s igy joggal megér
demlik a dicséretet. Neveket csak 
azért nem említünk, mert az egy
let minden egyes jelenvolt tagja 
kivette a részét a munkából, igy 
tehát az elismerés egyformán du
kál mindenkinek. 

A szép anyagi haszon azonos 
az erkölcsi haszonnal, a mi pedig 
azt jelenti, hogy az eredménynyel 
mindenki meg volt elégechré. 

OLVASSA EL. 

Ha valódi californiai ASZÚ 
SZŐLŐT kiván hozatni, ami nem 
az aszalóban lesz szárítva, mint a 
mazsola, ahol kétharmad része 
a levének elpárolog, hanem a tő
kén, a napon száritta tik, akkor ír
jon azonnal ár-ajánlatért egyenest 
a termelőhöz: LOUIS ANGYAL, 
712 N St., Sacramento, Cal. — 
Ugyanott jó termő szőlő venyige, 
mindenfajta fiatal gyümölcsfa is 
kapható. 2 szőlőtelep is olcsón el
adó teljes felszereléssel. Száz 
fontnál kevesebb szőlő nem szál
líttatik. (Adv.) 

HITKÖZSÉGI BÁL 

Hétfőn este tartották a Szent 
István egyház javára a zeast 
youngstowniak az, idei első mulat 
sőgot és pedig á magyaroknak 
igen szokatlan helyen, a Hamrock 
hallban. Talán a hely és a rossz 
idő volt az oka annak, hogy a 
mulatságon a közönség nem je-

ELADÓ 'LOT 
A Dearborn streeten, Brier Hill, 

a nagy gyárak közelében. A lot 
méretei 40x130. Olcsón megvehe
tő, mert tulajdonosa meghalt. 
Éredklődjön Puhalla Györgynél, 
21 N. Whitney street, Steelton (a 
hegyen). Jöjjön este* 

lent meg oly számban, mint azt 
a rendezőség remélte. Be akik 
ott voltak, jól mulattak. 

VERHOVAY GYŰLÉS 

sok idő van már hátra a konven
cióig, amelyet ez évben Cleve
landban tartanak és pedig május 
17-től kezdődőleg, de addig sok 
ügyet kell megtárgyalni és ajánla
tos, ha a tagság résztvesz a vitá
ban, hogy mindenki tudhassa, 
hogy miről lesz szó a nagygyülé-

Vasárnap délután tartotta a 
Verhovay egylet 108-ik fiókja 
rendes havi gyűlését, amelyen már jsen és hogy mindenki hozzájárul-
megkezdették a konvenció elé j hasson a fiók véleményének ki
kerülő ügyek tárgyalását. Nem domboritáxához. A jövő havi 

'-T 
gyűlésen megválasztják á 108-ik 
fiók delegátusait és folytatják a 
tárgyalásokat. Erre a célra áp
rilisban rendkívüli gyűlés is lesz. 
Négy uj tag jelentkezett felvétel
re. 

ELADÓ 

ELADÓ 
egy négy éves tehén, borjas. 
Cim: John Dűlik, 71 Silliman St. 

60 akeres farm, a várostól ha< 
mértföldnyire délre, csinált ut 
mellett, 8 szobás házzal, nagy is
tállóval és jó szénréteggel. AU 
kalmas parcellázásra is. Méltányos 
ár azonnali vevőnek. Cim: W. C, 
Little, 45 E. Glenaven ave., vagy 
Woodworth, Ohio. Telefon: Autó 
8751. 
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FARM BÉRBEADÓ 
8 aker, szép kerttel. Hét szú-j 

bás ház és nyári konyha. Sok 
alma, körte, szilva és barackfa. 
Két aker földi eper és málna ,me
legházak, csirke ólak és csirkék, 
tehenek, lovak, bugy és más fel
szerelések. Biztos jövedelem. 
Mult évben eperből 1100 dollár 
bevétel volt. Csakis betegség 
miatt bérbeadó. írjon magyarul 
erre a cimre: Frank Timár, R. F. 
D. No. 3, Box 50, Leetonia, O. 
Csak egy pár lépés a Southern 
kárétól. 

Jövedelmi Adó 
Bevallási ivtk, amelyeket mi állítunk ki, 

helyesek 

INCOME TAX SERVICE CO. 
301 303 STAMBAUGH BUILDING 

Bell telefon, Federal 2838 
James P. Lyden Milton A. Warnes 

Ne kísérletezzen 
Szemevilágával! 

Szeme sokkal értékesebb és fontosabb, 
semhogy találomra válogatott szemüve
get hordjon. 

A szemüvegeit, amelyeket mi készítünk, megiclwiiiek 
egyéni kívánalmának és minden tekintetben pontosait. 

Mi megbízható szemészeti szolgálatot nyujtunk. 

R. H. MORRISON, szemész. 
9 Market Street, Tod House épület. Youngstown, O. 
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BEJELENTÉS. 

DR. H. H. BEANE megnyitotta rendelő
jét a 115 W. FEDERAL STREET alatti 
Davis épületben. A doktor nemrég tért 
vissza a new yorki szem és fül kórházból és 
a háború előtt Berlinben a hires német egye
temen tanulmányozta a szem és fülgyógyá
szatot. A doktor csakis SZEM, FÜL, ORR 
és TOROK bajokat kezel és ezen téren 16 
évi tapasztalattal bir. Szakértő szemüve
gek irányában és azokat saját maga egye
nesen adja a betegeknek méltányos árakon. 

§=HAZAI ÜGYEKET—# 
poutosan és szakszerűen vég?,ek ós az okiratok jogérvenyes kiállítása 

után a konzulátus által hitelesíttetem. 

Young'stown és környéke 
magyarságát egyben arról is értesítem, hogy a svéd konzulátus által 
kiállított utlev öleket, valamint a vele járó távozási engedélyt (permit) 
megszcrzen). Tehát ebben az ügyben is teljes bizalommal fordulhatnak 
hozzám. 

Pöatos cimi 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IBODA 

SÉAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWN, OHIO 
ROOM 0. 

Automatic telefon: 78710 Bell telefon: 431 

KORONA! KORONA! KORONA! 

református női egylet bálja 
nagyszerűen sikerült. 

Hétfüu este nagyszeriicft "sike
rült táucwulatságot rendezett 
^ református egyházi női beteg-
^ipgélyzö egylet a Kossuth Körben. 

Fél kilenckor alig voltak ötve
nen a teremben, a mely azonban 
fcilenc órára színültig megtelt vi-

• dám, táncoló párokkal. Régen 
Ríttunk annyi szép leányt együtt 

' * igy nem csoda, hogy a fiatat 
j emberek szorgalmaséin táncoltak. 

Meglátszott a szökő év ihatása, 
. ínért az ifjak közül egy sem áll
dogált az ajtóban, hanem kézről-

^lézre adták a táncosnőket, akik 
l-áoubiui ebük p i'ebfuáj: tar-

Még olcsó. 

Pénzküldésünk tökéletes. t 

Átutalásunk biztos. 

Kfftettésünk gyors éA a mi fő: 

Áraink legolcsóbbak. 

Tegyen egy kísérletet és meggyőződik. Kérjen ajánlatot és meg 
lát ja  mennyi t  takar í t  meg,  ha pénzét  á l ta lunk küld i .  Legyen öu  i s  

egyike ezer és ezer megelégedett ügyfeleinknek, Pfcleslege# pénaéfe E -

turtsu Qtthon. Bitftoa helyen lesz nálunk laíűt 

m BANKBETÉT m. £ 
I'énzct nemcsak hüség<?sí?n megőrizzujp, dft íiainatot ia fizetünk Ön-

mik. Betétkönyvét azonnal elküldjük és J»énzét kívánságára feájnníkor 
kamatostul viasiafUetjük. 

Hajójegyek a legjobb vonalakr» jU| ^eredeti lkakon nálunk kapha
tók. Útlevelét költségmentesen megszeretzük.A 

Felvilágosítást éá tanácsot bármely ügyben sCfresOn líd 

NÉMETH STATE BANK 
Németh János) elnolc 

Pöüzlct: 1 ' * ' ;• Fióküzlet: 
10 SAST 22d STítEST ., ^J1597 8BOOWP AVENUE 

A bankpalotában KÍW y^KTKT*. Cor. 83d Street 
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BELLE-BRIDGE OIL & GAS CO. 
(OHIO ÁLLAM TÖRVÉNYEI SZERINT BEJEGYZETT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG) 

Alaptőke $125,000 
2600 TÖRZSRÉSZVÉNY, $50 EGYENKINTI NÉVÉRTÉKKEL, TELJESEN BEFIZETVE 

I g a z g a t ó k 
JEJMIL A. F.ENNER 

B. A. ZOLLNER 
WM. M. ANDREWS J. V. MURPHY 

Í-aW-Í. •' • M 

JOHN W. KUHNS 

TÁRSASÁG HÁROM KÜLÖNBÖZŐ HELYEN FEKVŐ BÉRLETTEL BIR A SNAKE 
HOLLOW. BELLE BRIDGE GAS TERÜLETEN — AMFLYET ÁLTALÁNOSAN Mc-
KEESPORT GÁZ ÖVNEK ISMERNEK. 

TERÜLETEK AKERESEK ÉS KÖRÜLÖTTÜK IS 
TELKEK. 

AKERESEK — NEM VÁROSI 

KIPRÓBÁLT TERÜLET, KÖRÜLÖTTE GÁZT ADÓ HATALMAS KUTAKKAL. 

NEGYVENÖT A TERÜLETEN LEVŐ ÖTVEN KUT KÖZÖTT NAGY MENNYISÉGŰ 
GÁZT AD. t ' 

A TÖKÉBŐL NEM FIZETNEK EGY DOLLÁR FIZETÉST SEM A TISZTVISELŐKNEK. 
! 

AZ ELSŐ KUT FÚRÁSA RÖVIDESEN MEGKEZDŐDIK ÉS A MÁSODIK ÉS HARMA
DIK KUTAT IS MEGKEZDIK, MIHELYT ELEGENDŐ PÉNZ FOLYIK BE A 
RÉSZVÉNYEK ELADÁSÁBÓL. MINDEGYIK KUT MÁS TERÜLETEN VAN. 

1ZER ÉS EZER EMBER ÉLVEZ MA HAVI $100-TÓL $3,000-IG OSZTALÉKOT, PEDIG 
" BEFEKTETÉSÜK NEM RÚGOTT TÖBBRE, MINT 100 VAGY 200 DOLLÁRRA. 

IGY; KIS BEFEKTETÉSSEL ÖN IS SZERT TEHET ILYEN JÖVEDELEMRE. 

HA ÉRDEKLI ÖNT AZ AJÁNLAT ÉS VAN MEGTAKARÍTOTT PÉNZE BEFEKTETÉS 
V RE, UGY NE HABOZZON, MERT A RÉSZVÉNYEK ROHAMOSAN FOGYNAK ÉS 
; Á VEVŐK SOREENDJIST SZIGORÚAN BETARTJUK. 

THE BELLE-BRIDGE OH & GAS CO. 
D. F. ZOLLNER, titkár 

SELL TELEFON, MAIN 707. 
AUTOMATIC, 6035. 

7-ES SZÁMÚ SZOBA, DIAMOND ÉPÜLET, 
•v, A SQUAREN. 

IRODA NYITVA ESTÉNKINÍ 
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