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3*m Éva 

SSZONYOK 
POSTAJA 

néni levelei. 
Kedves Polgártársnőm! 

" E hét on kint jártam a magyar asszonyok között s nagyon elcso
dálkoztam azon, hogy a magyar hölgyeket rendkívül nagy zavarba 
hozta az, hogy szavazati jogot kaptak a nők. Na még ilyet! Mindent 
elhittem volna inkább mint azt. hogy az asszony drukkol a szava
lástól. Mert igy van a dolog, kedves Polgártársnőm. Így van ez 
mással is, nem esak Önnel. Minden asszony gondtterhes arccal, szo
rongó szivvel jár-kél ma, mint a szininövendék az első előadás előtt. 

Mi ez? Miért általános ez a tünet! Miért van ez igy ma minden 
asszonnyal? M,ert — elárulom önnek, Polgártársnőm, — a magyar 
asszonyokat hozta zavarba a választás joga. Minden asszony lámpa
lázzal küzd most, a nagy premiere előtt. 

Ez az "előadás" fogja ugyanis eldönteni, alkamas-e a nő erre 
a színpadra. Alkalmas-e arra, hogy részt vegyen az ország kormány
zásában. Mert nem elég az, hogy Mrs. Pankhurst, Mrs. Carrie Chap
man Cat, vagy Mrs. Upton, esetleg Svimmer Róza tudják (fya tud
ják?!), hogy ki a legalkalmasabb erre vagy arra a politikai állásra. 
Ebez az is kellj hogy Mrs. Iíouswife is tudja. És egész biztos, hogy 
Mrs. Houswife még nem tudja. Sőt azt se tudja ez a jó asszony, ! 
hogy neki is joga van már a szavóurnához lépni és kijelen&eni, hogy j 
kit szeretne a U. S. elnöki székében látni. 

Aztán meg a nők csak nagy kivétellel birnak érzékkel á po-j 
l'tika iránt. Csak 20% talán, akit a politikai harc érdekel közülük. 
A 80% nem törődik vele és — Éva néni véleménye szerint, nagyon 
helyesen,— jóval többet gondol a háztartásra. 

A nő — megjósolom — évtizedek múlva se fog politizálni; Hogy 
miért? Ha a háztartása le nem köti, akkor ezért: 

A múltkor egy barátnőmmel keresztül-kasul játnk a várost. 
Shoppoltunk. Vigan pletykáztunk. Egyszerre a szemünkbe botlik 
egy óriás Harding-plakát. 

Aszonvgva a barátnőm: 
Nézd, milyen csinos fiu ez a Harding! 
Gondolja, Polgártársnőm, elmegy most ez a hölgy szavazni? 
Jó. Hát elmegy. És ha Hardingrn szavaz, miért szavaz Haí-

dingra ? 
Mert "csinoa fin"? Jő. Meglássa, polgártársnőm, hogy ha igy 

megy, akkor Harding után Wallace Reed lesz a next. 
Bizony, kedves, barátnőm, legokosabb, ha most az egyszer meg

beszéli a férjével a dolgot, mielőtt szavaz. 
Szívélyesen üdvözli 

-ú Eva néni 
Szegény leány. Nem baj, kislány, nem kell azért busulni. Na

gyobb szegénységgel is'lehet boldog az ember. Még senkit se tett 
szerencsétlenné, ha nem vehetett minden hónapban uj* kalapot. 
(Az azonban tett már embereket szerencsétlenné, hogy egy asszony 
minden hónapban váltotta a kalapjait.) 

Szó sincs róla, rosszul esik biz az a szegény embernek, ha erre 
se telik, arra se telik ,amig más igy jár meg amngy jár, de egt 
kis gondolkodás után mindig megnyugszunk mi, szegények, mert 
ha kalapjuk szebb is a gazflagöBstak, a lelkünk rendesen nékfihk 
szebb. ' 

Megjósolja önnek, kislány, öreg Évt néni, hogy a tavalyi ka
lapja nem fogja őt öntől elriasztani. Sőt. Egészen biztosan közelebb 
hozza, hiszen — ahogy irja — nagyon becsületes ember. 
......Bánatos asszony. Szép, hát már odáig jutottunk, nogy nenön-
ket, asszonyokat senki se vesz komolyan? Még ön se, aki szintén 
asszony? Mert. tetszik tudni, az, hogy ön ilyen gyerekség miatt 
Mnatos,' — pontosan ezt jelenti. * 

Az ilyen bánat jól áll egy bakfisnak, megboes&jtható ogv; uj 
donsíilt asszonykának, de egy igazi asszony nem busulhat sokáig, 

•«gy óráig se ilyen semmiségen. 
Ezt hizem, ez az üzenet már önt is vigabban találja. Üdvözli 

Éva néni. 

hogy valaki dolgozik a kót moz
dony között, tehát egész bátran 
hátrafelé tolatott. 

Tgy történt, hogy a mozdony 
meglökte a gyanútlanul dolgoz/ 
olasz embert, a ki persze a kél 
mozdony közé került és súlyos sé
rülésekkel terült el a sinek között 
Segély kiáltásaira összeszaladtak 
a többi munkásokv és kiszabadí
tották veszedelmes helyzetéből 
Csakhamar ott termett az ambu
lance is, a mely bevitte őt a City 
kórházba, de az orvosok mér nem 
tudtak segíteni rajta, mert a sze
rencsétlen sorsú ember csakhamar 
kiszenvedett. , 

A vizsgálat persze azonnal meg
indult aziránt, hogy kit ierhel a 
felelősség, de eddig még nem ve
zetett eredményre. A megboldo* 
gultat, a kinek csak egy rokona 
van Amerikában, barátainak nagy 
részvéte mellett temették el a 
Szent Antalról elnevezett olasz 
templomból. 

«* * xré, 
5 - Uzlet-cimek - i 

YOUNGSTOWNI ÓRAKÓRHÁZ 
31 W. Commerce Street 

Szemben az Erié állomással. 
A legjobb • órák, ékszerek 

órajavitás. A tulajdonos magyar. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására 
hozni, hogy visszatértem az Egyesült Államok hadseré-
glnek szolgálatából és ismét megnyitottam orvosi ren
delőmet a, 

279. E. Federal St.-i házban 
Ezután mindig a közönség szolgálatára állok és 

ugyanugy fogom kezelni betegeimet, mint az utóbbi 20 
év alatt, amióta csak Youngstownban vagyok. Irodám 
a" legmodernebb villanyos gépekkel van felszerelve. A 
betegeket legjobb tudásom szerint kezelem és részesül
nek abban az előnyben, amelyet nekem 20 évi hosszú 
tapasztalatom szerzett. Ugy orvosi, mint sebészi ese-
tekban rendelkezésükre állok. 

INDÁMBAN MEGTALÁLHAT MINDENNAP 

L, . ' 

DR 
RIGALSZKY ÉS ZAJAC 

820 South Avenue 
M A G Y A R  S Z A B Ó K  

Elsőréndii öltönyök mérsékeli 
áron. 

DALBEY 
0. p. APPEL 

Gyémántok, órák és ékszerek. 
Olcsó házbér, olcsó árak 

4-ik emelet, Federal 
10 N. Phelps Street 

ORVOS ÉE SEBÉSZ 

279 EAST FEDERAL STREET 

T. J. ORIEL 
S Z A B Ó M E S T E R  

257 "West Federal Street 
Bell telefon : Main 682 

?0&RAL KÜZDENEK A POR ELLEN 

'.*gi közmondás az, hogy a tolvaj 
tudja legjobban megfogni a tolvajt, de 
uj dolog, hogy porral igyekeznek el
lensúlyozni a por rossz hatáa&t. 

Kellemetlen poros levegőt szívni, sőt 
káros az egészségre, miután a poros le
vegő elősegiti a tüdővész terjedését. A 
kiknek foglalkozásuk követeli meg, 
hogy poros levegőt szívjanak állandóan, 
könnyen sorvadást kaphatnak, ami kü
lönösen a dél - afrikai bányászoknál 
legtöbbnyire halálos kimenetelű. 

Némelyik fajta por sokkal veszedel
mesebb, mitn a többi. Például igen 

' nagy különbség van a szénpor és a kfl-
por hatása között. Ha kőpor kerül a 
tüdőbe, megrongálja a szövetrostokat, 
ugy, hogy azok kevésbbé tudnak a tü
dővésznek ellentállani. A kvarc-bá
nyák munkásai nagyon könnyen kap
nak tüdővészt. Viszont a szénbányá
szok között, akik pedig a lehető leg-
porosabb környezetbe nélnek, nem na
gyon terjed a tüdő vész. 

Azelőtt azt hitték, hogy a kőpor az
ért olyan veszedelmes, mert éles és ke
mény. Viszont azonban a szénpor 
legtöbbnyire épen olyan kemény, mint 
a kőpor és mégis, ha kőport szénpor, 
ral vegyítenek össze, nines ártalmas 
hatása a szervezetre. 

Az orvosi kutatás megállapította már 
ennek az okát. Nagy különbség van 
a között, hogyan távolodnak el a kü
lönböző porok a tüdőből. A belélegzett 
kőpor bent marad a tüdőben, viszont 
a szénpor olyan ingerlő hatással van a 
tödőlrekeszekre, hogy a tüdő elávolitja 
azt magából. Másszóval a szénport ki
köhögjük, vagy más módon eltávolít
juk szájunkon vagy orrunkon keresz
tül, mig a kőpor bent marad és gyen
gíti a tüdő el len áll áfát a tüdővész ba-
cillusok ellen. 

Tény az, hogy a szénpornak valóság
gal jótékony hatása van, miután a tü
dővész a szénbányászok között nagyon 
ritkán fordul elő. Nem lehetett még 
megállapítani, hogy a szénporban van-e 
valami tisztító vegyülék, vagy pedig 

Bcsak megeu5aiti a tM& elkpiiló ké
pességét. . *'V' 

KIADÓ 
bútorozott szoba közel a villanyos
hoz. Esetleg reggeli is. Hívja 
78301-et M automatikus ^telefo
non. .. - - -

Eladó 

FARMÁK 
48 aker a McGuffy uton, 

street car mellett, 5 szobás 
ház és jó istáló, folyó viz 
Csekély lefizetéssel megve 
hető. 

25 aker a hubbardi uton. 
Uj 7 szobás bungalow és 
nagy istáló, Cserébe elfo
gad east youngstowni vagy 
youngstowni házat vaky tel
keket is. 

\ 

70 aker Cortlandban. Ol
csó és mégis jó. Hét szobás 
ház. Jó istáló és egyéb mel
léképületek. Kukorica sa-

f Ékszerüzlet 
SAMUELS , 
16 Sonth Phe!ps_ St. j 

, . ELADÓ 
Gyors cipőjavító üzlet eladó a 

tulajdonos betegsége miatt, igen 
olcsó áron. Gim: 1125 West 
Rayen avenue. 

Tanulja meg hogyan kell étni 
a szavati joggal. 

Minden hétfőn este 7:30Lt • 
8 :'í0-ig. 

October 4-től kezdve 
Y. W. C. A. 

25 West Rayen Avenue 
és minden kedden este 7:ií0-t »i 

9:.'}Q-ig. 
a •pJBjfii ^l^RARY^. 

INTERNATIONAL BANK 
G. V. HAMORY 

YOUNGSTOWN, 0. SHARON, PA. 
£j| GjíJSSSBflBSaSEBGSSSEa 

Theodor fiam 
MEGÉRKEZETT 

Nagymennyiségű Betétkönyvet, 
Hadikölcsön-Kötvényt, Nyugtát, 

•tbit hozott magával. 
Ha akár hazai ügyekben 

Családtagok kihozatala miatt 
Vagy Hazautazás tekintetében 
Hiteles felvilágosítást óhajt, 
Forduljon Bankjaimhoz, 

Mert személyes tapasztalatok ut
ján szerzett tanácsokkal szol
gálhat 

Theodor fiam, 
aki szivesen fog felvilágosítást 
adni bárkinek, aki őt irodánk
ban meglátogatja. 

' Címem a régi: 

International Bank, G. V. Hamory 
Youngstown, Ohio Sharon, Pa., State és 

19 North Phelps St. Dock Street sarkán 

Ezeket a tudományos meg&llapitfao-
kat most gyakorlatilag is igyekeznek 
felhasználni. Kísérleteket tesznek, 
hogy há niár nem lehet teljesen meg
akadályozni, hogy a kvalrc-bányákban 
a bányászok beszívják az ártalmas 
port. legalább keverik a kőport szénpor
ral, hogy annak, rossz hatását olleu&u-
lyozzák. 

H. W. Davies, ausztráliai orvos, 'aki 
most Londonban kisérfl«tezik a por 
belélegzés ártalmatlanná tételével, 
mondja . a kővetkezőket: '' Öntözéssel 
és szellőztetéssel lehet ugyan védekez
ni a por ellen a bányákban, de azért 
m$g mindig elég por marad, hogy a 
munkás szervezetét tönkretegye. Ha 
azonban a megmaradt kőport szénpor 
ral vegyitjük, nem lesz többé ártal
mas. Ahogyan kőport használnak a j yanyítÓ (SÍlo), folyÓ VÍZ és 
»,énM„ylkha„ arra hogy rnegaka.14 ^ dg f  Az elgö 

lyozzák a szénpor felrobbanását, epugy V1UW 

lehet szénport használni a kőbányák
ban arra, hogy a bányászok ne essenek 
sorvn'lásba. 

BORZALMAS HALÁL 

Az Ohio Works egyik munkása 
két mozdony közé került 

virradóra Vasárnau 
eset történt az Ohio Worksban, 
afiol számos honfitársunk is dolgo
zik. 

Nicolas Sciro 23 éves olasz 
munkás, a ki mint "boiler maker 
helper" volt alkalmazva, azzal 
foglalatoskodott, hogy két el
romlott mozdonyt javítgasson. A 
két mozdony egy sinen volt és pe
dig három lépés távolságra egy
mástól. Sciro gyanutlanul néze
gette, hogy mi a baja az egyik 
mozdonynak, a mikor váratlanul 
egy jó mozdony jött a sinre, hogy* 
az egyik elromlott mozdonyt ki
vontassa. A jó mozdony vezető
jének sejtelaw sem volt arról, 

lefizetés igen csekély ennél 
a jó vételnél, 

80 aker Willowmaryben. 
Gazdája hajlandó elcsehélni 
akármilyen városi biztokért. 
Kitűnő 7 szobás ház. Jó is
táló és melléképületek. A 

tragikus j farmon kivtil az egész élő és 
holt felszerelés is eladó. El
fogadok csekély lefizetést 
és kényelmes évi törlesztést. 

F. C. MADICK 
Real Estate Company 

TELEFON, AUTO 5965, 
P. O. BOX 416 

A postaépületben. 

EAST YOUNGSTOWN, O. 
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FELSZERELÉSEK 
1817 és 1018-ban és egészen oddig mig a katonák hazatértek Franciországból több mint két millió dollár értékű 

felszerelési cikkeket szállítottunk a katonák és tisztek részére. A cikkek nagyobbrészt cipőkből, alsóruhákból és ruházati 
cikkékből áltak. j 

A katonaság hazabocsájtása óta rengeteg mennyiség ben vásároltuk vissza a saját gyártmányainkat és mások gyárt
mányát a külqptnböző táborokból. Most aztán mélyen leszállított árakon kiárusítunk mindent, a.nagyközönségnek. 

Nem akarjuk feldicsérni a*mi áruink minőségét csak arra kérjük 

JÖJJÖN EL 
NÉZZEN KÖRÜL 

AZTÁN VEGYEN 
Olvassa el, hogy mi mindent kínálunk olcsó megvételre: 

SVETEREK — KAZSMIR KATOJíA HARISNYÁK — NEHÉZ GYAPJXJ HARISNYÁK — KATONAI TAKARÓK. 
TENGERÉSZETI TAKARÓK — GUMMI MAGAS CSIZMÁK — GUMMI TÉRD CSIZMÁK — O. D. GYAPJÚ KATONAI 
INGEK — KHAKI INGEK — KÉK MUNKÁS INGEK — SÁTRAK — FŐZŐ EDÉNYEK — LÁBSZÁR VÉDŐK — BÁ
RÁNYBŐR BÉLÉSŰ BEKECSEK — VÁSZON MUNKÁS KEZTYÜK — BŐR KEZTYÜK — SZIJJAK TISZTA GYAPJÚ 
ALSÓRUHÁK — KHAKI NADRÁGOK — BRICSESZ NADRÁGOK — VÁSZON NADRÁGOK — HERMAN KATONA BA» 
KANCSÓK — MARINE CIPŐK — MUNSON MUNKÁS CIPŐK — VAKONDBŐR KABÁTOK — ESŐKÖPENYEK — BÁ
RÁNYBŐR BÉLÉSŰ HOSSZÚ KABÁTOK — VÍZMENTES K ABÁTOK STB. 
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308 * West Federal Street 
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