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Ezt a körmagyart nézze meg hétfőn A SZÍNTÁRSULAT 
ÉVADZÁRÓ ELŐADÁSA 

SSSSj »'W'IUj "ijLunii^^ m I 

Május 26-án, a jövő szerdán, "A 
táncosnő" cimü látványos ope* 

rettet fogja előadni. 

PÜNKÖSDI SZENZÁCIÓ 

A magyar református egyház ki
tűnő gyermek műkedvelő gárdá
jának előadása. Pünkösd hétfő
jén, azaz május 24-én este a Kos
suth Körben Gerenday Lácszló 
lelkész három felvonásos és kör
magyarral fűszerezett színdarab
ját, a "Czinka Pannát" fogják 

e!6adni. 

Nemcsak a yóungstowni, do ta
lán az egész amerikai magyarság 
sem látott még olyan minden te
kintetben és minden vonatkozásá
ban nagyszabású gyermek előa
dást, mint amilyent a magyar re
formátus egyház kitűnően beta
nult gyermek miikedyelői gár
dája fog bemutatni. 

Az előadás pünkösd hétfőjén, 
azaz e hó 24-én lesz a Kossuth 
Körben és pedig pontosan 8 órai 
kezdettel. A három felvonásos^ 
szinmünek Czinka Pann^ a neve, 

darab szerzője pedig Gerenday 
-László, a református egyház nép
szerű lelkésze. A szerzőről most 
ne essék szó, majd előadás után. 
Magyarországon is elismert, nagy 
nevii irót nem szokás előre sem 
megdicsérni, sem beajánlani, el
lenben a szereplőket: a gyermeke
ket igen, mert hiszen az a sok bá
jos apróság, az Amerikában szü
letett gyermekek már előre is 
megérdemlik a dicséretet. 

Ere a dicséretre nemcsak a pró
bák szokatlanul pompás sikere 
jogosítja fel a szemlélőt, de sok 
más körülmény is, a melyről majd 
előadás után lesz sző. * 

< Addig is, hogy a magyarság 
megismerkedjen a szereplők ne
veivel, készséggel leközöljük a 
névsort, a mely a következő: Kül
lős Margit, Gerenday Laczi, Ber-
zi Jolán, Kvi2 Kálmán, Szabó Esz
ti, Göncz István, Molnár Margit, 
Tóth Pista, Omeiz Vilmos, Geren
day Ilus, Molnár Gyula, Eperjes-
sy Jenő, Szuligán Margit, Göncz 
Annuska, Batary Juliska, Balog 
Sanyi, Gecse Ferenc, Tóth János. 
Oláh Gyuri, Varga Antal, Sebők 
Gizus, Menyhért Ilonka, Göncz 
Piroska, Gerenday Klári, Balogh 
Erzsike és Menyhért Annuska. 
Ezt a névsort sorjában irtuk le a 
szinlapról, a melyet már kiosztot
tak a magyarság között. 

, Az első felvonás közben Kviz 
Kálmán és Gerenday Lászlóné 
fognak négy kézre zongorázni, 
Gerenday Ilus pedig hegedülni 
fog, édes anyja kiváló zongora-
kisérete mellett. A második fel
vonás közben Tóth Erzsike,- Ge
renday Iluska és Vaskó Helén 
fognak hat kézre zongorázni, az 
Ave Máriát pedig Gerenday Lász
lóné és Vaskó Julia fogják éne
kelni. 

Ez a műsor csak igazolja, hogy 
, ilyen előadást a youngstowni ma

gyarság már nagyon régen, vagy 
talán még soha sem látott, éppen 
azért már most kell megvenni a 
jegyeket, a melyeket $1.50, $1.20 
sé $1.00-os árban lehet kapni a 
lelkészi hivatalban, a gondnok
nál és az egyház elöljáróinál. Az 

> előadást tánc követi Rigó Jóska 
muzsikája mellett. "* 

A .szindiu'iibun előforduló "Kör
magyart" Gerenday Lászlóné ta
nította be és előre tudjuk, hogy 
olyan sikere lesz, a mire még nem 
volt példa egy színdarabnál sem. 

Az előadás tiszta jövedelme a 
hazai árva gyermekek felruházá
sát és a helybeli református egy
ház orgona alapját fogja elősegi-
teni. Mindkettő olyan nemes 
cél, hogy egy pillanatig sem két
kedünk abban, hogy a Kossuth 
Kör nagyterme zsúfolásig megte
lik szerető szivii, megértő, hab
ját szerető igaz magyarsággal^ 

A REF. NŐI EGYLET GYŰ
LÉSE 

Hírek a ref. egyház 
Lelkész: Gerenday László. Ma
honing Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Oéressy Sán
dor, 413 Dakota St. Telefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a lelkészé. 

i Tudatjuk egyletünk tagjaival, 
hogy egyesületünk legközelebbi 
gyűlése most vasárnap, vagyis e 
hó 23-án lesz a szokott időben. 
Sok és fontos elintézni való tár
gyunk van, tehát kérem a tago
kat, hogy lehetőleg teljes szám
ban jöjjenek el a gyűlésre. 

Ne tartson senkit vissz% &Z, 

hogy most melegebbek a napok, 
mert az egyleti kötelességet a me
legben és hidegben egyaránt el 

kell végezni. "if 111! 
Tagtársi tisztlettel 

Géressy Sándorné, jegyző. 

A hűséges színházlátogató kö
zönséget bizonyára érdekli az a 
hir, hogy ,a new vorki magyar 
színtársulat e hó 26^án, vagyis a 
jövő 1hét szerda estéjén, tartja 
utolsó előadását ebben az évad
iban. i Nyáron ugyanis nem 'jár 
a közönség színházba, tehát azért 
a szóbanforgó előadáscsal fejeaik 
be ezt az évadot és ez év szeptem
ber havában kezdik meg az ujat. 

A színtársulat igazgatósága | 
kedveskedni óhajt a kö?zönség-l 
nek ez alkalommal és olyan pom
pás 4ij darabot mutat be, a mit 
még Amerikában nem is láthatott 

•senki. Szinrekeriil "A táncos
nő" nevű bárom felvonásos ope
rett, a melyben a társulat összes 
tagjai fellépnek és előrelátható
lag kitűnő együttesben fogják ér
vényesíteni tudásukat és művé
szetüket. Kitűnően összeállított, 
nagy hatást keltő darab ez, a 
melynek mindenütt nagy sikere 
volt és a melynek előadását több 
helyen meg akarták ismételtetni 
a társulattal. Ez csak annak a 
jele, hogy a darab nagyon tet
szett. 

Jegyek előre válthatók a szoká
sos árban Gagyi Jánosnál, az elő
adás estéjén pedig a pénztárnál, 
a mely este 7 órakor már nyitva 
lesz. A tolongás elkerülése vé
gett jó lesz előre lefoglalni vagy 
megvásárolni a jegyeket Gagyi 
Jánosnál, a kit esténkint a laká
sán is fel lehet hivni ebben az 
ügyben az automatic telefonon. 

r BUDAPESTI IRODÁNK 
VIII. Kerepesi-ut. 1. szám. 
A hazautazó magyarok| 

rendelkezésére áll. 

JL 3G 3E 
Jól jegyezze meg ezl* & címet minden 
honfitársunk - - - * 

Pénzküldés Óhazai ügyek 
Magyarország minden részébe 
gyorsan, pontosan és teljes fe
lelősség mellett. A legalacso-, 
nyabb napi árfolyam mellett. 
Budapesti irodánk utján a leg
rövidebb idő alatt beszerezzük 
az eredeti ó-hazai nyugtát és a 
bankkönyvet. 

ftlekkönyvi hiteles másolatok, 
Irvaszéki ügyek lelkiismere-
tts, szakszerű elintézése. Buda
pesti irodánk ügyfeleinek kész
séggel áll rendelkezésére hozzá
tartozói felkutatásában. írja 
meg pontosan milyen ügyet in
tézzünk el. 

Hajójegyek 
a magyarok részére legalkal
masabb hajókra. Permit nem 
kell többé, csak Írjon levelet 
és küldjön előleget a hajó
jegyre és mi aztán értesítjük, 
hogy mikor kell New Yorkba 
jönnie. A vasútnál , jegyár
juk. 

V 
KISS EMIL, 

133 Second Avenue 
i ir H —<S) [•) (efc 

Bankár 
New York, N. Y. 
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OROVOSI BEJELENTÉS 

D R. B B O W N 

United States sebész. Specialist# 

FÉRFIAK BAJAIBAN 
263 EAST FEDERAL STREB* 

a Watt Street közelében 
íradai órák: 10-ttfl 12-ig. 2-töl 4-lg-

és 7-töl 8-ig. 
BEBZÉLEK MAGYARUL 

CUKOR BEHOZATAL 

ÉVI MÉRLEG 

A "Baldwin Locomotive Works 
1919. év december 31-ig bezáró
lag elkészült az évi jelentésével, 
mely szerint az elmúlt év 5,776,-
243 dollár tiszta haszonnal zárult. 

Az Egyesült Államok cukor 
behozatala 1920. évben, előzetes 
számítás szerint, meg fogja ha
ladni a 9,000.000,000 fontot, ami 
értékben 700,000,000 dollárt kép
visel. Az elmúlt 1919. évben csak 
7,750,000,000 font cukrot impor
táltak, 433,000,000 dollár érték
ben. , 

ELADÓ 
hasznait Harley Davidson motor
bicikli, kitűnő karban. Cim: 
Lecky Imre, 448 West Myrtle 
avenue. 

South Side — Parkwood ave. 

4 szobás ház, minden kénye 

lemmel. Azonnal beköltözhet. 

$1500 készpénz séfikséges. THE DIA 

MOND REALTY & LEASING* CO., 

6-ik emelet, Home Savings Bldg. Te 

lefonok: Main 422 és Atoto 3244. 

RTICTULyqR-CLOTHES H,k PaOPUt-«J| 

*» 

Alapíttatott 1901-ben 

JOBB RUHA 
Alacsonyabb úron 

MÉRTÉKE UTÁN KÉSZÍTVE 

$40 - $50 - $60 
A mi üzleteink 

Pittsburgh 
Youngs town 

Canton 
Sast Liverpool 

Lorain 

ygmmsmam 

17-19 West Federal Street. 

A mi üzleteiék 
Cleveland -

Akron 
New Castle 

Niles 
Warren 

•+ 
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A PÜNKÖSDI ISTENTISZTE
LETEK SORRENDJE. 

Szombaton este fél nyolckor: 
előkészítő könyörgés; 

Vasárnap tL e. nagy istentisz
telet úrvacsora osztással, d. u. 
Xilesban a rendes időben az úrva
csora kiszolgáltatása. Este Youngs 
townban fél 8-kor hálaadó kö
nyörgés. 

Pünkösd hétfőjén & e. a ren
des időben bezáró istentisztelet, 
mely alkalommal ^z úrvacsora is 
kiszolgáltatik azok részére, akik 
előző napon abban nem részesül
hettek. 

EGYLETI KÖZGYŰLÉS 

A ref. egyházi egylet 25 dollárt 
szavazott meg a szibériai magyar 

hadifoglyoknak. 

A ref. egyházi férfi bs. egylet 
az elmúlt vasárnap tartotta ren
des havi gyűlését. A bevéjtel ma
ins hóban volt $ 45.50 
Áthozat ápritia ftóról ,1618.89 

/ . inniifc 
összesen $1864.39 

Kiadás vólt május hóban $25.00 
Maradvány $1839.39 

Huszonöt dollár a szibériai ma
gyar hadifoglyok hazaszállításá
ra lett a tagok által megszavazva, 
úgyszintén a Warrenj, O., Egye
sült Magyar Uj Egylet zászlószösr 
költségeihez meglett íBisavazva tfo 
dollár. 

Felfügesztetett egyletünkből há 
rom tag, három havi hátralék 
miatt, névszerint: Baksa Béla, 
Virág József és Mezei János. 

ELHALASZTOTT GYŰLÉS 

Tudatom az Amerikai Magyar 
Református Szövetség jroungstow-
ni 22-ik osztály tagjaival, hogy 
havi gyülésünk a ránk jövő va
sárnap lem lesz megtartva, mivel 
pünkösd ünnepe lesz. E helyett 
május 30-án fogjuk a gyűlést 
megtartani délután 2 órától'kezd
ve. 

* P. iBtvfio, jegyző. 

Szoptatós gyerek elválasztása. 
'Ez a kérdés érdekel minden anyát, aki szop
tatja gyermekét. A legkönnyebben fokozato
san leszoktatni a szopásról a csecsemőt ugy le
het, ha kezdve hét hónapos korától naponta egy 
vagy két üveg tejjel is éteti a csecsemőt, min
dig több és több tejet ad, mig teljesen leszokik 
a szopásról. 

jScmhwf 
EAGLE BRAND 

(CONDENSED MILK) 
(TEJK1VONAT) 

Oly hasöliié áz anyatejhez, izben 6a emésztésben. 
hogy felváltva adhat tejet és szoptathat is megsza
kítás nélkül, amig elválasztotta csecsemőjét. 
Az 54 oldalas csecsemő könyvünkből megtudja, hogy 
kell a gyereket elválasztani. Úgyszintén teljes uta
sítást ad a táplálásról magyar nyelven. Ha a szel
vényt még ina elküldi hozzánk, mi postán címére 
megküldjük a könyvecskét önnek. 
EAGLE BRAND a legnemesebb tehén tejből és őr-
lött cukorból van készítve, evéshez és főzéshez a leg
jobb. Vegyen még ma et;y kannával és , használja 
mindenhez, amihez eddig tejet és cukrot használt. 
Próbálja meg Custardhoi 

Kapható minden jó gyógyszertárban é» 
•v , fiiszertlzletben. 

The Borden Company 
108 Hudson Street, 

NEW YORK. 

Eáat Youngstoirn — Prineei 

street, 5 szobás ház. Telek 

nagysága 50x150. Ár csak 

$2,700. Ebből 700 <1 oil ár készpénz, n 

többi .$25 Hávo'rita.1 THE DIAMOND 

REALTY & LEASING 0O., 6-ik eme 

let, Home Savings Bldg. Telefonok: 

Main 422 és 3244. 

G szobás ház, 100x120 nagyságú 
telken, gyönyörű gyep, gyü
mölcsfák és bokrok. Szőlőlu 

gas, Veteményes kert és csirke 61. A 
ház kitűnő karban, gáz, villany, furnace 
fa fürdőszoba. A Glenwood—Mill 
Creek Pork kitűnő vidékén. Az ár 
mindennel együtt csak $6,850 azonnali 
vevőnek. THE DIAMOND REALTY 
& LEASING CO., 6-ik emelet, Homo 
Savings Bldg. Telefonok: Main 422 és 
Autó 3244. 

D FIGYELEM!—4 szobás ház jó 
korban, 36 gyümölcsfa, 6 szí 
lötöké és 8 ribizke bokor. A 

város határán, közel a villamoshoz. 
Ára csak $2,900. Ebből $900 készpénz, 
a többi törlesztésre. Ezen a kis for-
mon van kitűnő kut és a földje a leg
jobb. Ragadja meg ezt az alkalmat. 
THE DIAMOND REALTY & LEAS 
ING CO., 6-ik emelet, Home Savings 
Bldg. Telefonok: Main 422 és Autó 
3244. 1 -rííllW 

6 REASONS WHY 
ECONOMY 
ENDURANCE 
PERFORMANCE 

DESIG 
CONSTRUCTION 
REPUTATION 

Hat okból 
választottuk 

MIKOR egy kereskedő kiválaszt egy árut, akkor sikere attól 
függ, hogy miért választotta. Például a Diamond T— 

|Gazdaságos — az alacsony teljes költség, ami a tulajdonos 
XX tényleges költsége — látható az egyesek és cégek által eszközölt nagy 

rendelésekből. Ezek csakkis pontot költségvetés alapján dolgoznalc. 
Tartósság és Szolgálatképesség található még az olyan gépekbein is, 

X% amelyek már hét, nyolc, sőt kilenc évig állottak nehéz szolgálatban. 
Mechanikai összeállítását illetőleg — nézze meg az Európában s*ol-

gálatot teljesített katonai teherautókat, mind a Hotchkiss worm drlve-
X'X ot használták, mint a Diamond T. 
*£*»• Mindezek mögött áll a Hirnév — a gyártás történelme visszamegy 

arra az időre, amikor a motorhajtott szállítóeszközök csecsemőkorukat 
XX élték. Állandóan növekvő termelés 1905 óta. Kitűnő minőség, amely 

a védjegyet oly ismertté tette a truckok világában, mint a nemes férn
ie jelzés az aranyat. Végül minden gép megelégedett tulajdonosa. 

Ez csak egyánehány azokból az okokból, amiért mi elvállaltuk a Dia
mond T. vezérképviselőségét és ezért ajánljuk ezt a teherautót szállí
tási problémáinak megoldására. 
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CHAPEL MOTOR SALES 
219 CHAPEV PIiACE 

BELL TELEFON MAIN 481 AUTOMATIC 5306 

Védjeryflnlr nevünk, 
a jötflllAsunk. 

1' "2i'p">,ír <** 

^e"8O*den"coS^,< 

jjtw YORK U-SA 
A gyermek Jéléte 

A* . mnmm «oe«» Szakácskönyv ALAPÍTTATOTT 1857 
• BORDEJf MAS KfiSZITMftWEIi 

KI SZELVÉNYT. VAGJA 
Jegyezze meg, melyik köny
vecskét akarja éa küldje el 
postán MÉG MA. 

> • • «•••••< 

•  * • • • « • <  

Borden-féle tejkivonat 
Borden-féle kAvéklvonat 

Borden-fMe malfttntej 
Burden-ÍCtc tejcsokoládé 

.m 

UJ ACÉLGYÁRAK 
ACS- ÉS ÉPITŐ-VÁLLALKOZÓK 

FIGYELEM 
Nézze meg a REPUBLIC HIGHTS ALLOTMENTET, amint kiássák egy háznak pincéjét, azonnal 

i&a<l vevője. Ebben a hónapban már $78,000 értékű telkeket adtunk el. Több, mint a feléért készpéuzt 
fizettek. A REPUBLIC IRON & STEEL CO. uj gyárai legalább ezer bevándorolt munkásnak adnak ke
nyeret ós ezeknek ott hon kell. Nekik készpénzük vfm — miért nem csinál magának egy kis tisztességes 
hasznotí Jöjjön el és mi elmondjuk önnek. 

JÓ BEFEKTETÉS. Nézze meg a mi telkeinket mielőtt pénzét telkekbe fekteti, ön tudja East Y 
oungstown hogy fejlődött — látni fogja, hogy a -BJ5-PUBLIC HEIGHTS HOGYAN NÖYE88ZIK1 Itt 
A telkek közelében most épülő gyárak névsora? " * 

Republic Iron & Steel Co.. Lemez hengerművek. ' 
Falson Steel Company. Hengerművek. , , 
The Steel Car Works Company. Acél kocsi gyÉr. 
Cleveland Cliffs Furnace Company. Kohók. .. ' * t 
Electric Alloy Steel Co. Villanyos acél kohók. . V 
A közvetlen közelben jelenleg a következő gyárak vannak állandó ttzembetffW^ 
Trumbull Steel Company. Acé! telep. «_-v 

Brier Hill Steel Company. Acél telep. ; % 

Vegyen egy telket ma fiának vagy leányának: nagy értéke les* néhány év multr^k 

AMERICAN SECURITIES COMPANY 
KB Ala ESTATE 

Telefonok: Béli Main 1241, 1325 éa 16.. Automatikus 6416 és 7265. >> 
Negyedik emelet, 411—414-es szabák, Wick épület. ^ •, .v - ^oUNUjfcOtrW, Q.' 
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