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ISZONYOK 
POSTÁJA 

.va néni levelei. 

közel sem lesz elég kenyérlis*t és is
mét a iegszigornbb kenyérjegy szabá
lyokat kell életbe léptetni/' 

A Francia Bizottság: egy élelmezé-
központ felállításán dolgozik, ahol f^-
lc.g az éhező gyermekoknek adnak en
ni és szúmos amerikai" jótékony bizott-
s;ig igyekszik ' hozzájárulni az Ameri-

; kaii -Váron Kereszt budapesti íkiü-ciu 
'leltségének munkájához, \* 

T&n&cstalan. pontosan igy teszi fel a kérdést: Össze illek-© ém» 
nagyon jó nevelésben részesültem, polgári iskolát végeztem stb. 

Mzel a derék munkásemberrel, aki nagyon jóindulatu és jószivii 
ein'ber ugyan, de iskolázatlan és nem kapott nevelést ? Attólfélok — 
teszi hozzá a kérdéshez, — hogy a szerelmünk egyszer elmúlik és 
aztán nagyon sok bajunk lesz egymással'-. 

A felvetett kérdés megoldása tényleg ném köűlayíl. A tapaszta
lat azt mondja, hogy boldog házasság rendesen csak egymással har
móniában élő lelkek egyesüléséből lehet. Vannak azonban kivételek. 
És a kivétel nem kevés. Megtörténik sokszor, hogy két' ellenkező 
hajlamú, természetű és eredetű ember nagyon boldogan él egymással. 

El kell árulnom önnek, hogy házasságot csak szerelemre építeni 
nem lehet. A szerelem, muló.. Minden esetben lehiggad. Ennek na-
gfyon természetes okai vannak. A férj egészen máskép szereti a fele
ségét, mint a vőlegény a menyasszonyát. Ez lángolóbb szerelem, de a-
maz forróbb szeretet. A szerelem elsorvadhat, de a hitvesi szereteten 
nem vehet erőt semmi. Ez a szeretet egyenlővé teszi a házasfeleket. 

Ennek a szeretetnek az okai, alapjai azonban legtöbbször olyan 
tulajdonságok, vagy vonzódások is, amik legalább annyira közel es
nek az észhez, mint a szivhez. És ezért, az ön esetében, ne a szerelem 
elmúlásától féljen, ha azt az érzése, hogy félhet valamitől — hanem 
attól, hogy elkövetkezhetek az idő, amikor különbségeket keres ön-
maga és a hitvestársa közt. És egyetlen ilyen-gondolat elég arra, 
líogy megölje a boldogságot. 

Önnek — ha boldog akar lenni — már most kell számolni azzal 
hogy közös életükben igen sokszor fog összeütközni az iskolázott 
eamber felfogása az iskolázatlanéval. Számolnia kell azzal, hogy az 
ön lelke más talajban fog keresni táplálékot majd, mint az övé. És 
tudnia kell, hogy az önök között lévő távolságok kiegyenlítése 
egyelőre csak ugy történhetik meg. ha ön fog alkalmazkodni hozzá. 

Azért mondom, hogy egyelőre, mert ha a választottja csakugyan 
jóindulatu, jószivü, derék becsületes munkásember, akkor az ön okos 
nevelése mellett pár év alatt (esetleg előbb is) miiveltég szempont
jából is ott lesz, ahol ön. És akkor semmi se akadályozhatja meg a 
boldogságukat. 

Mielőtt határozna, ne arra gondoljon tehát, hogy ő nem elég 
iskolázott önhöz, hanem arra, hogy elég iskolázott-e ön ahoz, hogy 
82 önök között levő különbségeket idővel kiegyelithesse. 

Sok szerencsét! 

Útonálló nők. 

Kellemetlen kaland két néger nő
vel. .— A magyar 145 dollárja. 

GYERMEK GONDOZÁS. 

As anya gondolás*. 

A gyermeknek még születése előtt 
gondját kell viselni. A gyermek élete, 
éfcés zsége és fejlődése nagyrészt az 
Igiya egészségétől és gondozásától fügSf. 
,-1. Elegendő jövedelem a család szük

ségleteire. 
2. Egészséges szülők és jó.'életviszo-
rolu **-..4 • -.v. . . .fiV.Á4 

A jövendőbeli anyának mentnek 
ill lenni min/len aggodalomtól, nem 
íbad sokat dolgoznia és jól kell táp

lálkoznia. 
•4. A jövendőbeli anya gondos keze

lés alatt legyen. 
5. A betegágyban, nyugalma Ím kellő 

gtondozása legyen. 
0. Ha csak lehetséges, az anya azop 

tjujsa a csecsemőt. ' 
7. A gyermek intelligens gondozása 

születésétől kezdve. 
- Az anva épen olyan sokat árthat 

gyermekének a születése előtti kilen'r 
líónapban, mint a születése utáni ki
lenc hónapban. 

Gyermek-halandóság. 
Az Egyesült Államokban 250 ezer 

gyermek hal meg évenként, mielőtt 
dső születésnapját megérte volna. E 
gyermekeknek több mint fele olyan o-
J(ok miatt hal meg, melyek az anya 
egészségi állapotával fügnek össze. 
Ifinden évben 100 ezer gyermek hal 
lÉeg élete első hónapjában. Legtöbb
jeik tulgyöngén, megsérülve vagy be-

'tpgen született. A kicsinyek közül so
kan azért halnak meg, mert anyjuk 
nem tudta megbecsülni az anyatej és 
azoptatifl fontosságát. 

Anya-halandóság. 
A terhesség természetes állapot és 

fea a7. anya kellőkép gondozza saját 
iiagát mig áldott állapotban van. 
«»ak nagyon ritkán végződik halállal. 
Dacára ennek az Egyesült Államokban 
1918-ban 23 ezer nő veszitette el életét 
•zülés közben. E halálesetnek majdnem 
mindegyike meggátolható lett volna. 
Jegyzet: A Munkaügyi Minisztérium 

Gyermek-Osztálya készséggel kiild el 
bárkinek az anya és gyermek gon
dozására vonatkozó füzeteit. A füze
tekért vagy személyes tanácsért erre 
a oimre kell irni: Children's Bureau 
"Washington, D. C. 

mekok sinylik meg a*, élelmiszer hiányt 
és a középosztály, melynek jövedelme 
a mult év folyamán általánosan csök
kent, mig a pénz vásárló ereje hanyat
lott és a szükségleti cikkek árai meg
kétszereződtek. Mindenki azt remélte, 
hogy Magyarországnak elegendő gabo
nája lesv. az idén a lakósság szükség
leteire, sőt egyes optimista földmüve
lésügyi; szakértők fölösleget is jósol
jak, ma azonban már jtyilv&nvalé, hegy 

Alaposan megjárta a napokban 
Schermondfelt. György nevű er
délyi honfitársunk, aki East Yo-
ungstownban lakik, de legalább 
megtanulta, hogy máskor ne le
gyen olyan udvarias nőkkel szem
ben, különösen ha azok fekete 
bőrűek és éjszaka kérik arra, 
hogy váltson nékik öt dollárt. 

Az east youngstowni rendőrség 
jelentése szerint Scliermondfelt 
hazafelé tartott szerdán éjjel. A-
mint a 12-ik utca és a Gordon 
•avenue sarkához ért két néger 
nő megállította.' Az.egyik,., arra 
kérte, hogy váltson néki öt dol
lárt egyesekre. György udvaria
san elővette pénztárcáját és u 
következő percben szédülten bu
kott a földre, mert a másik néger-
nő egyáltalában nem udvariasan 
jól fejbevágta egy nagy kővel. A 
félig eszméletlen embertől erre 
elvették a pénzt a négernők, akik 
mivel feketék még hamarább be
olvadtak az éj sötétjébe amikor 
eltűntek, mintha fehérek lettek 
volna. Schermondfelt a rendőrsé
gen bejelentette, hogy 145 dollárt 
vettek el tőle. Néhány órával ké
sőbb a rendőrök elfogtak egy 
gyanúsan viselkedő négernőt és 
vizsgálatot indítottak ellene. 

FORRÓ ÉS HIDEG. 

Budapesti lapok szerint Forró Lipót 
gyáros, Visegrádi-utca 4. számú házban 
lévő lakásába ismeretlen tettesek be
törtek és onnan 100.Ó00koro.na értékű 
ruha és fehérnemüeket elloptak. — 
Vgyan-csak ismeretlen tettesek álkules-
csal kinyitották Hideg Miklós favés-
nök Szemere-utca 10. számú házban 
lévő lakását, és. onnan 40,000 korq^a 
értékű fehér és rúháno^utrAop|:nk $1. 

NEM LESZ ELÉG ÉLELMISZER 
BUDAPESTEN A TÉLEN. 

• "Washingtonból jelentik, hogy a té-
i; |*n Budapesten az élelmiszerhiánv 

iMíg sokkal nagyobb lesz, mint ta»*aly 
>• Tolt és elképzelhetetlen nehézségeket 

okozni a lakosságnak, különösen 
§e gyermekeknek, mint James G. Pe.d-
l»w, az Amerikai Vörös Kereszt buda-
jpwrti kirendeltségének igazgatója je-
llnti. A jelentésből, melyet most ka
pott a Vörös Kereszt igazgatósága 
Washingtonban, közöljük az alábbi 
ffcszleteket: 

rs "A Vörös Kereszt által gyűjtött 
" formációk szerint Budapest élelmi-

mer helyzete minden irányban fcét-
SégbeejtÖ lesz a télen ée az éhség még 
lakkal több szenvedést fog okozni, 
üint a mult télen. Legjobban a gy*r-

t.,* J. & ' '' ' , J , "*N i .* 

•  •  *  *  " 1  •  * * -os oltony 
vásár 

teljes erővel folyik üzletünkben. 
Vásároljon egy rendes, gyapjú posztóból készült lötönyt 

vagy felöltőt a rendes áron, $39.85-ért és mi csekély $3.95 
ráfizetés ellenében még egy ugyanolyan minőségű öltönyt 
vagy felöltőt adunk, 

Öltöny vagy 
felső kabát 

mérték után készítve 

$3.95 
Vagy rendelhet egy $46.85-os öltönyt vagy fel

öltőt és egy másodikat kap csak $6.95 lefizetése 
ellenében. 

Ez az ajánlat nem tévedésen alapul. Vüódi 
ajánlat ez. Éppen azt pelenti, amit itt olval. 

A szövetek tiszta gyapjúból készültek a %-
ujabb őszi és téli minták szerint. 

Vegye meg mindkét öltönyt a saját maga ré
szére vagy hozzon magával egy barátot és akkor 
mindegyikük vehet egyet az ajánlat alapján. ^ 

Nyitva minden szombaton este 10-ig. , 

QLENM 
266 West Federal St. 

:iil Copyright Í&20 i»y Glnagoir Wetkl Mill*. 
Reproduction prohibited. 

(Ez a hirdetés törvényesen bejegyezve, utánzása tilos.) 
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MÁR JÖTTEK HAZULRÓL LEGÚJABB LEMEZEK 
RENGETEG MOST VAN ÚTBAN ÉS NEMSOKÁRA 

JJESZ 

Ha még nincsen, ugy vegyen 

BESZELÓGÉPET 
mert evvel szerez legnagyobb örömet magának és csa
ládjának. A legjobb COLUMBIA és VICTOR GÉPE
KET nálunk kapja csekély lefize/tés és könnyű tör-

. lesztésre. 
LÁTOGASSA MEG ÜZLETEINKET 

YOUNGSTOWNBAN 
408 West Federal Street 

(A Pennsylvania állomással szemben.) 

EAST YOUNGSTOWNBAN 
3418 Wilson Avenue 

(A Sheet and Tube hid mellett.) 

^ UJ MAGYAR 
COLUMBIA LEMEZEK 

Humorisztikus felvételek. Előadják Bögrés Lajos és társai. 

_ á7a7)Hogy mulat a magyar. 
* ) 1-ső és 2-ik rész. 

.7AR)H°gy mulat a magyar. 
E 474öj 3 4_jk 

_ ) Nevettető apró hirdetések 
E aBBfonykereső magyar 

) Alföldi magyar lakodalom 
) 1-ső és 2-ik rész. 
) Alföldi magyar lakodalom 
) 3-ik és 4-ik rész. 

Tj, .„n_)A detektív király kalandja 
* ) A detektív király kalandja 

E 4671 

E 4672 

Éneklik Hegedűs Lajos és társai 

íNévrapi muri. 
E 4452)Pedler a burdosházban. 

)A rezervista kémet fog. 
E 4230^ati meg a piSta. 

) Csárdás-egyveleg. 
E 3844 j selyenxkendő, selyemkö

tény. 

£ 3673)A ^^ur^os mulat. 1. rész 
)A főburdos mulat. 2. rész 

E 4018 Rlam^m' ^Rivecském 
) Édes szentem, kicsi párom 

S 4072 >Mit susog a fphér akác. 
)IIa kimegyek a temetőbe. 

Énekli Dobos Lajos tenorista. 

_ .„7fJKit gyászol a fecskemadár 
Mehetsz már a kapum előtt 

.) Sirassatok, ha meghalok. 
)Kék vize. van aBalatonnak 

_ . )Árva rózsa virágzik. 
) Temetőben láttalak meg. 

E 4380: 

)Sujt az átok. 
E 45Ü0)Nincs cserePes tanyám. 

) Végigmenteni az ormódi 
» temetőn. 

!E 4277) JAJ DE bajos a szerelmet 
) titkolni. 

Kapojssy Károly és Bibor Olga cigányzenekara. 

E 4726 )Bol) liprcbií. Keringő. E 4073 >Álom volt a mi szerelmünk 
) Gimbelemi, gombolom. ** ^w,v)Kék nefelejts. 

Dandás Gyula tárogató sztfAi' "v5 1 •• 

Rákóczi kesergő és) Csinom. 
v ) Ká tanyája ez a Nyárfáa és Bárcsak ez az éjszaka. 

Postai megiwrWéseket pontosan tpljo'sitünk. Ne küléjön pénzt, az át
vételnél fizet. 

RESS TESTVÉREK 
408 WEST FEDERAL STREET 

, Youngstown 
3418 WILSON AVENUE 

East Youngstown 

KARÁCSONYRA 
HA EDÜIG ELMULASZTOTTA ELKÜLDENI 

A VÁRVA VÁRT AJÉNDÉKOT, 

sürgönyileg még elküldheti 
és nyugodt lehet, hogy azt idejében megkapják, ha 

Hámory bankjai által küldi 
Ne felejtse el, hogy az otthoni szenvedőknek 
soha oly nagy szükségük nem volt a segítségre, 

mint ebben az esztendőben. 

Kétszer ad, aki gyorsan ad 
Küldjön tehát minél többet és küldje általam, a 
magyarok legrégibb és legmegbízhatóbb bankárja 

által. 

INTERNATIONAL 
BANK 

G. V. Hámory tulajdonos 
sajat házaibátií 

YOUNGSTOWN, O. SHARON, PA. 
19 North Phelps Str<M& State és Dock St. sarkán. 

•) •; 

SAMUELS \ 
HIRES G YÉMÁNTJAIRÓL ÉS ÓRÁIRÓL 

A korai karácsonyi ajándék vásárlók, akik már most fel
keresik üzletünket, hogy az óriási és remek választékból aján-
kaikat kiszemeljék, jól cselekszenek, mert azok,, akik elő
ször választanak, a legjobban járnak. 

Üzletünk természetes megnagyobbodása mindig nagyobb 
és nagyobb választékot nyújt SAMTJELS-nél, mint máshol 
kajráesoaiyi Ujánlékokat vásárlók szániára. 

A mi U.T HELYISÉGÜNK több alkalmatosságot nyújt 
arra, ítogy';áruinkat bemutassuk és hogy pontosabban és fi' 
gyelméseblum kiszolgáljuk. 

1 Amikor 4rát vagy gyémántot vesz, menjen csakis jó hirii 
^Ifcszerészliez. Olyanhoz, aki minden tekintetben felelősséget • 
vállal mindazért, amit önnek mond. A SAMTTEL cég 27 év 
alatt a becsületesség és megbizhatóság hírnevére tett szert és 
éhben a tekintetben az elsők között áll Youngstownban.1 

Mi jól vásárolunk és mert egyszersmind NAGYKEREft 
KEDŐK is vagyunk, nagyban veszünk, valamint az a köri|$* 
Iflíny, hogy nem vagyunk a főutcán, lehetővé t«szík, hogy 
méltányosabb árakat szabjunk, mint mások. 

Nálunk megtalálja a legszebb és legjobb GYÉMÁNTO
KAT, ÓRÁKAT, ÉKSZEREKET, EZÜSTNEMÜEKET, ' 
EZÜSTÖZÖTT EVŐESZKÖZÖKET, FALIÓRÁKAT, ÚJDON
SÁGOKAT, ELEFÁNTCSONT TOTLET KÉSZLETEK!^ 
stb. Mindezek a legjobb minőségben és exclusiv mintákban. 

N« felejtse el, hogy nálunk találja a legnagyobb jegy-
«rürü választékot. ; ' 

EGY AR MINDENKINEK, ALKU NÁküNTCNINOS 

az iij helyiségben l 

n SOUTH PHELPS STREET 
r A városháza közelében. 

^A^Biegbizhatóság otthona." 

1847 Rogers Bro*. ezüstnemüék í^erakata. 

Emlékezzen 
a cukortartóra 

Hogy mennyire hozzájárul a takarékos
sághoz a magas ár és a csekély készlet, az 
legjobban a cukor utján bizonyult be nem
régen. 

Amikor a cukrot fontonkint 6 centért 
adták, mindenki rengeteget használt. Ami
kor az ára 25 centre ment fel, akkor taka 
rékoskodtunk. 

Abban az időben eltűntek a cukortartók 
a szállodák és vendéglők asztalairól és csak 
akkor tértek vissza, mikor az árak kezdték 
ismét a rendest megközelíteni. 

Az otthonokban még mindig egy kanállal 
vesznek két vagy három helyett. A felemelt 
árak hamarosan leszállitották a cukor fo
gyasztást. Ugyanez állna be a gázra vonal* 
kozólag is. 

Egy fokozatosan emelkedő díjszabás, a 
mely a legmagasabb árat 85 centben szabná 
meg 1000 köblábankint és amely alatt a kis 
házi fogyasztó csak 35 centet fizetne, a nagy 
fogyasztókat hamarosan leszoktatná arról, 
hogy a gázt házfütési célokra használják és 
visszatéríti őket a szénhez. Ez a gázmeg-
takaritás fokozná a készletet a konyhaspó-
rok és vízmelegítők számára és nem emelné 
a gáztársaság jövedelmét. 

A gáz takarítás most sokkal fontosabb, 
mint a cukor takarítás. Az East Ohio Gas 
Company ebben az évben Youngstown szük
ségletének legfeljebb egy harmadát tudja 
szállítani. 

(Nyilvánosságra hozza az Bast Ohio Ga» Company.) 
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