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WlS Éva néni levelei. ftSí 
Hiu asszony. Valjuk be egymásközt, hogy mi asszonyok többé 

kevésbbé mindanyian hiuk vagyunk. És ha esak kevésbé vagyunk 
hiuk, akkor ez nem is baj, mert egy kis hiuság nagyszerűen tudja az 
ifjúságát, konzerválni. Vannak asszonyok, akiknek éppen olyan 
Szükségük Van erre a tulajdonságukra a mindennapi életükben, mint 
pl. a professzor uraknak a szórakozottságukra. Nem is volnának a«z-
sfconyok enélkül. 

És aztán még sok mindenre jó egy kis adag hiúság. .Jó az önér
zetünk nevelésére, á szépségünk megóvására, az önbizalműnk meg
őrzésére és sokszor az önmagunk ámítására is, amire bizonyos kor
ban nagyon is szükség, ha nem akarunk boldogtalanok lenni. 

Ne tegyen szemrehányást e miatt önmagának. Az azonban jó 
lesz, ha hiúságát a minimumra igyekszik redukálni. Arra a határra, 
ahol már nem is önzés* hanem inkább megbecsülendő önérzet a 
"hiúság." 

Gaszdasszony. Vannak itt is ilyen iskolák- Most íwiltak meg az 
eSti ingyenes tanfolyamok. Valahol föltétlenül tanítják ezt is. Ér
deklődjék az iskolák direktoránál. Pontosan ott, ahol jelentkezni 
fffcart. 

Menyasszony. Nem helyeslem teljesen, de Amerikában — jól 
irja — általános szokásos ezért nem is kifogásolhatom. Igaz áz is, 
Jíogy Rómában legyen az ember római, Amerikában amerikai. De 
g*e Rómát., se Amerikát ne tessék az utcán keresni. Ez a közmondás 
fciilönben is más jelentőséggel bir, nem azzal, hogy önnek Rómában 
minden szabad, amit a római tesz. A római is tévedhet. 

És most, is tévedett a "római". Ne tessék követni. 
Több levélre a jövő héten ad választ Éva néni. 

Erkölc«i probléma. 
Zsolt "Esti Levele" a Pesti llirlap 

szeptember 19-iki számából. 

Amely országban erkölcsi problémá
kat nyíltan fejtegetnek, az erkölcsös-
Bek mondható. Ahol álszenteskedve 
hallgatnak ilyenekről, írendesen 
titokban burjánzik az erkölcstelenség. 
Ak erkölcsös Amerika sajtóját s köz
véleményét izgalomban tartja egy 
oly eset, amelyhez hasonló ezrével for
dul elő a romlott Európában — titok
bán. Egy Janet Ellison nevű asszony 
cáikágói lapokban hirdetést tett közzé, 
melyben azt mondja, hogy *' 48 órára 
hajlandó magát eladni bárkinek, aki 
2SOO dollárt ad neki, mert ennyi pénz
re van szüksége, hogy tüdőbeteg férjét 
gyógyíttathassa." Természetesen rög
tön akadt férfi, Arthur Morton, ki 
megadta a pénzt, de nem fogadta el a 
kétségbeesett asszony ajánlatát. Erre 
megindult a vita az amerikai lapok
on, hogy hősiesség vagy erkölcste
lenség lett volna-e a nő cselekedete, ha 

Végrehajtásra került volna? Egy pap 
A"nfit védelmébe vette s Ábrahámhoz 
hasonlította, ki kész volt fiát fölál
dozni. Csikágói előkelő asszonyok a-
zonban elítélték ugy az Ajánlattevő 
nflt, mint a férfit, ki esetleg ily aján
latot elfogad. Ha nálunk körkérdést 
intézne az ember e problémáról, na
gyon vegyes válaszok érkeznének s 
nagy ellentét mutakoznék a nyilt vá
laszok és a titkos praxis között. Az 
erkölcstelen Európában ugyanis nem is 
probléma a női becsület eladása. Hisz 
y#n egy egész irodalom, mely csak 
liUmorral és szellemességgel tárgyalja 
«et h beviszi a társadalomba azt a föl
fogást hogy ez többé nem is szociális 
4b erkölcsi probléma, csak "bevett 
gzokás.'' Pedig a müveit középosztály 
nyomorának növekvésével egyre nő 
az a kísértés, hogy a nő, asszony és 
l&Dy, a becsülete, árán is segítsen a 
maga vagy hozzátartozói nyomorán. 

' Jfem fölösleges tehát kimondani nálunk 
|§ az Ítéletet, hogy a női becsület o-
lyan érték, amit nem szabad áruba 
bocsátani semmiért és senkiért. A csi
kágói asszonyoknak adok igazat. Sőt 
tovább megyek: semmiféle férfi sem 
ér/lemli meg, hogy egy nő a becsületét 
érte áldozza. Mert a nőt ugy nevelte a | 
jférfi-társadalom, hogy egyetlen va- j 
gyona a becsülete, tehát fölösleges ál- j 
dozat azt odadobni. Janet Ellison asz- ; 
tfrony cselekedete nem mártirium, ha-
Hem balekség. S egy kis fantáziával 
lessék elképzelni, milyen dráma fejlőfl-
aék ki abból, ha a beteg férjért csak
ugyan meghozná ezt az áldozatot egy 
hü feleség? Drámaíróknak való kitűnő 
anyag. Első változat: Az aszony elkö
veti a hűtlenséget a haldokló urá
ért. Szépen megírható és megjátszha
tó jelenetek. Az asszony a Monna Van-
na hősiességével megy az áljótékony 
ur lakására. De a férfi megtudja, hogy 
fflesége mily áldozatot hozott érte: 
érre megöli magát. — Második válto
zat: Megöli az asszonyt. -— Harmadik 
változat: ^ beteg férjnek nem mond
ja meg az aszony, hogy honnan van 
í| pénz, — ekkor egy életen keresz-

>1 rettegésben kell élnie az asszony
nak, hogy kitudódik, a férj pedig egy 
petén át gyanakszik és mindketten 

toldogtalanok. — Negyedik változat: 
. férj. megtudja, hogy felesége ő éret

te másé volt s ebbe — belenyugszik: 
erre az asszony megutálja a férjét s 
otthagyja.... Folytathatnám a drámai 
változatokat tovább, halállal vagy ha-

nélkül, ahogy tetszik, de minde-
Jtyik csak azt a tanúságot mutatná, 
Ikogy az asszonynak nincs becsülete. 
Az már nem családi élet. Hisz az egész 
házasságnak és családi életnek alapja 
A női hűség. Az egyetlen, ami elad
hatatlan és megfizethetelen. Az egyet
len, amiért érdemes házasodni és érde
mes a házasságot fentartani. El lehet 
képsel^i jrijgR* bygy, a*J 

asszony föláldozza az életét az uráért, 
utána ugrik a vízbe vagy a lángok kö
zé, hogy kimentse: ez mártirium, mely 
fölemel. De az nem lehet mártirium, 
a mi lealacsonyítja a "®őt. Ezért őrizze 
erényét a nő még az életénél is job
ban. Hisz ebben a világban úgyis min
den eladó. Legyen .valami, ami minden 
vásáron kívül esik, 

TARTSUK A GYERMEKEKET 
A SZABAD LEVEGŐN 

Ha a gyermekinek szamárköhögése 
van, de más komplikációk nem állnak 
be, állandóan szabad levegőn kell tar 
tani, éjjel pfdig ki kell nyitni a háló-
r/.obn ablakait. Jó melegen kell a 
gyeimeket öltötztetni, lio^v meg ne 
hűljön, de azért vigyázni kell arra, 
hogy a ruha né akadályozza a szabad 
mozgásban. 

Amíg a gyermeknek láza van, Agy
ban kell tartanig Ha lehetséges, te
gyük az ágyat a nyitott verandára 
vagy a háztetőre sátor alá. Az ágy
takarót igazítsuk el ugy, hogy a gyer
mek ne tudja lerúgni. 

Ne feledjük, el, hogy a szamfirk'jhö-
gésből nagyon könnyen lehet ttidögyu-
ladás, tehát nem lehetünk túlságos elő
vigyázatosak. 

Hűvös, de nem hideg, friss 1« pgő a 
legjobb. Viharos időben a beteget 
jól szellőztetett szobában kell tarta
nunk, ahol a hőmérséklet körülbelül 
60 rok legyen. 

Miután a por köhögésre in^re* szük
séges, hogy a beteg. körül a földet 
gyakran öntözzük. " . 

Csakis olyan ételeket adjunk a be
teg gyermeknek, melyeket könnyen és 
gyorsan meg tud emészteni. Husieves, i 5=S 
pasztörizált tej, tojás és hasonló éte- j 

lek a legjobbak. A beteg kezelését [ |= 
bizzuk az orvosra és kövessük utasí
tásait pontosan. 

Nagyon sokszor megtörtént, hogy az 
Egyesült. Állatnok idegeti hyelvii lakós-
sága a legnagyobb lelkesedéssel és 
nágylolkiiséggel áldozoitt valami érde
mes nemzeti gyűjtés céljaira és nem 
kapta meg érté a kellő elismerést.. 
Mindig <'sak "Amerika" adakozásá
ról beszéltek, anélkül hogy megkülön
böztették voltia az egyes nemzetisé
gek részvételét a nemes cél elérésében. 

Ez történt az utóbbi években ugy a 
Lib'frty Loaji aláárásoknál, mint '& 
többi nemzeti adakozásnál. Csak <az 
egész ország kapott elismerést az e-
gész összegért de nem lehetett megál
lapítani, hogy melyik nemzetiség mi
lyen mértékben vette ki részét belőle. 
Sokszor dicsértek egyes nemzetisége
ket, melyek nem is vet]tek részt a gyűj
tésben és nem említették azokat, akik 
bőkezűen adakoztak. A hazafias cé
lokra igazi lelkesedéssel áldozó nem
zetiségi csoportok áldozatkészsége el
tűnt a7. egyes kisebb csoportok lármá
jában, kik túlzott nyilvánosságot sze
reztek szülőhazájuknak és az Amerika 
érdekében hozott csekély áldozataik
nak. 

Novemberbén tartja az Amerikai 
Vörös Kereszt Egyesület évi Roll ('all 
gyűjtését ami nem egyébb mint, a régi 
tagok tagságának megújítása, és uj ta
gok gyűjtése. Ez az évi Roll Call tart
ja a lelket a Vörös Kereszt Egyesület
ben és teszi képessé arra, hogy segítő 
munkáját folytassa a nyomorgó Euró
pában és keresztül vigye óriási béke 
programját Amerikában. Az elmúlt 
években az idegen, nyelvű csoportok 
nagy adakozásait a Vörös Kereszt nem 
hagyta figyelrtieu kivül, de az ameri
kai nagyközönség keveset tudott róla. 
Az idén az Amerikai Vörös Kereszt 
Egyesület különösen szemmel fogja 
tartani az ^pves nemzetiségek adnko-
r.ását. Minden nemzetiség külön elis-

omMm-d foe a ré*i tag.&sji W|>1#k . jör6 #rj >ratiÍ9Í ^ , , 

r ta® * nagyobb ,1 „barjük k-rttol. 
gyűjtéséért. Ugyancsak minden egyes 
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egyletet külön számon Í9tfja tartani 
és minden Város nemzetiségi csoportja 
külön lesz kezelve. Szinte lehetetlen
ség ezt a legapróbb részletekig nyíl-
ván tartani, de a Vörös Kareszt min
denesetre arra fog tárekedöi, hogy a-
zok kapják aft éíistneréftt, fc kiknek el
ismerés jáx. 

Eljben az esztendőben nem fogja a 
gyáros a inunkások j  fizetésétől levon
ni a Vörös Kereszt Egyesület tagsági 
diját, legalább is nem a Vörös KeTeszt. 
tudtával. Szabad emberek szabadon 
kell hogy aljúnak és a köszönet a 
magánosoknak, egyleteknek és egyes 
nemzetiségi csoportoknak fog kijárni 
érte. 

Az Amerikai Vörös K>r«v,t Egyesü
let arra kéri az idegen születésű ame
rikaiakat, akik a múltban nemcsak 
nehezen keresett pénzüket, de életüket 
is áldozták Amerikáért, , segítselek 
most is ugy mint eddig. 

BELGIUM KERESKEDELME. 
Belgium 1920 első öt hónapjában 

hatalmas haladást mutatott ugy kül
kereskedelemben, mint gyáriparban. 
Az öt hónap kivitele kitett 3,M07,263, 
000 fankot, míg 1919-ben a kivitel csak 
276,0.13,000 frank volt. A bevitel 
4,719,937,000 frankra rúgott, mig 1919-
ben esak 1,276,174,000 frank értékű 
árut vittek be. 

AMERIKAI SEGÉLY AZ EURÓPAI 
GYERMEKEKNEK. 

Tárgyalások- vannak <foltamatban 
Herbert Hoover, az American Relief 
Administration elnbke az Amerikai 
Vörös Kereszt, a Y. M. C. A., a Y. W. 
C. A., a Jewish Joint Distribution Com 
mittee és különböző egyházi szerveze
tek között arra vonatkozólag, hogy az 
amerikai jótékonysági intézmények 
közösen viseljék gondját a télen a 
nyomorgó európai jgyermekeknek. Mr. 
Hoover a gyermekjsegitő bizottságok 
vezetőitől kapott jelentésekből meg
állapította, hogy - Ausztriában, Ma
gyarországon, Csehországban, Lengyel
országban és a Baltié államokban leg
alább is két és félmillió gyermek élel-
mozését kell az amerikai jótékonysági 
intézményeknek teljesen magukra vál-

DRÁGA A MEGSZÁLLÁS. 
Marsai a francia pénzügyminiszter 

jelentéséből kiderül, hogv a Rajna 
vidékének megszállása március végéig 
Franciaországnak 18 milliárd frankjá
ba k< 
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A CUNABD HAJÓVONAL 

" S A X O N I A  
nevü tengeri gŐ2hajója 

október 30-án indul 
egyenesen HAMBURG-ba 
3. oszt. hajójegy $125 és $5 hadiadó 

KABIN-JEGY ARA .. .. $180 
Forduljon a legközelebbi CUNARD hájóügynöhöz. 

» 

Külföldi 
I 

Valuta Osztályunk 
MEGNYÍLT 

AZ UJ 
VELIE SIX 

Mindönki az uj VELIE SIX nagy
szerűségéről beszél. Ez esak természetes 
mert a VELIE több kiválósággal rendel
kezik, mint akármilyen több száz dollár
ral többe kerülő automobil. 

Az uj VELIE SIX egyenes vonalú 
térttel, magas finiselésü belsővél, Mmnla-
tos uj motorral, nagy erővel és sebességgel 
és amellett a legnagyobb kényelemmel bir. 

TUDAKOZÓDJON A VELIE IRÁNT. 

Stephens Auto Sales & Service 
Market Street és Indianola Avenue sarok. 

Frank Roberts, üzletvezető. 
Garage telefon: Automatikus 83913. 
Lakás telefon: Automatikus 73036. 

Amidőn ezennel Youngstown közönségének és üzletemberei
nek bejelentjük, lvogv szolgálatukra megnyitottuk külföldi va
luta (foreign exchange) osztályunkat, szives tudomásukra hoz
zuk, hogy mi általunk PÉNZT KÜLDHETNEK BÁRHOVÁ 
és mi 

küldünk az ön nevében 
draftokat, pénzutalványokat, hitelleveleket és utazó csekkeket, 
amelyeket mind nz Otis & CV>. állit ki, és< pedig a LEGALACSO
NYABB ÁRAKON. 

Ugyancsak eladunk külföldi pénzt azoknak, akik MOST 
akarják használni és azoknak, akik azt a JÖVŐBENI használatra 
veszik. 

OTIS & OO. EGYENES SÜRGÖNY DRÓTTAL van össze
köttetésben a külföldi valuta piacokkal és ezért PONTOS szol
gálatot nyújt. 

LÁTOGASSON MEG ÉS KÉRJE ÁRAINKAT. 

OTIS & CO. 

Central Square 
Realty Trust épület 

Második emelet 

YOUNGSTOWNI 
FIÓK 

*+• 

. Jonas and Sons 
(JÓNÁS A. ÉS FIAI) 

ékszerészek 
uj üzlethelyisége megnyílt a 

16 NORTH PHELPS STREET 
alatt.*--A magas házbérü üzleti negyeden kivül. —Hogy uj helyiségünketa 
közönség jobban megismerje karácsony utánig* 20% engedményt adunk 

minden vételnél. 

MINDEN Tétesse most félre karácsonyra szánt ajándékait, 
vadonatúj! csekély előleg ellenében ezt szívesen megtesszük. 

1 'iy • V • 


