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A legjobb hizó-kur%/ 
ütóhangok egy thta Mtélyről. . 

Két missis találkozik az utcán. I dig tréfás óké ur, tudja komára-
Csodálkozva tekint a sovány a kö-1 aaszony aki nekünk az újságot 
vérre. Nem akar hinni szemének, j Csinálja és ii is szedi be a pénzt, 
Végre felocsúdva ámulatából igy ha nem visszük el'neki, hisz ma-
s^litja meg a vékony a piros 
pozsgás arcu,|$jipl£tt4 termetes 
isftierősét: * 

• tJgyan édes komámasszony, 
ifiért maga bljr Kövér asszony, 
hói tudott ugy meghízni? •' j 

Megelégedett mosollyal felél a 
megszólított. Látszik, hogy nem 
vétt részt a magyar gör. kath. hit
község thea estélyén! Mert ha 
ott lett volna, maga is oly ^rózsás 
színben látná a világot s nem kel-
lefce félnie ebben ,a szeles, liiijeg 
idfcben. Annyi mindenféle szár
nyas, malac és más egyéb , széni-
szájnak ingere került ott az asz' 
tálra, hogy már csak a nézésétől 
i» betelt az ember. Hát még az 
tán mindabból enni. Ezt nevezik 
ám földi gyönyörűségnek. 

Juj, meg közben az a pompás, 
párolgó, illatos tea! Oldalba is 
bŐkölt a misterem mondván: hal
lod-e anyjukora, ha nem volna 
c&áj világ ebben a contriban, hát 
mé? azt kellene hinném, hogy 
ar hamis asszonyok valami fáju-
tos bizsergetőt keverték ebbe a 
meleg vizbe. De én is éjrezteip 
ám, hogy csakúgy ég az arcom 
rúeg< a fülem. Biztosan azért, mert 
Kányáné ^ngem szapulhatott, 
mig én azon a. böjti mulatságon 
voltam. No de azért Sem harag
szom, mert olyan jól éreztem ma
gam azon a barátságos összejö
vetelen, hogy nem bánnám l»a 

, minden hónapban legalább egy
szer rendeznének* azok a derék 
asszonyok ilyen theatrumos estét. 
Ézeken a hosszú téli estéken bi
zony el kellene egyszer-máskor az 

ilyen magunk korú fehér népnek 
való szórakozás. Ha majd össze
jövök az oltár egyleti asszonyok
kal, meg is dicsérem őket, hogy 
ilyen okos dolgot kigondoltak, 
<$e buzdítani is fogom őket, hogy 
csak előre. Már a kikkel csak 
összejöttem a bucsernál meg n 
#fészeristórban, meg is mondtam, 
hogy a jövőben ne maradjanak le 
Ők sem a magyar gör. kath. egy
ház összejöveteleiről. Hisz egy 
kvóderért másutt még látni sem 
lehet annyi sok ennivalót. Az 
angliusok még tenksgivingdén sem 
szophatták ugy az ujjokat* mint 
mi ottan. 

Ezentúl meg még több is lesz, 
mert megfogadtuk a misteremmel 

;meg-a szomszédokkal, hogy mi is 
hozzájárulunk majd holmi egy
mással, ne csak mindig ugyan
azoké legyen a dicsőség. Meg is 
igórte a misterem, hogy ü is meg
beszéli a dogot a burdoeokkal. 

gukhoz is~ elszokott járni, hát 
ismerheti, meg* oszt mindig mond 
valami furcsát, jaj Istenem be 
szefetem hallgatni és hogy fel 
túdja verői Az árát mindenféle 
régi holminak, pedig csak ü tett 
bele a kalapba először •egy kvó-
dért s oszt csak ugy rakosgatták 
a többiek huri öt ceiitet, hun ki 
többet, mig valaki elnyerte, amit 
felmutatott, de érti is a módját, 
hogy kell pávatollból tizennyóe 
dollárt kipréselni, de hát tellik 
is egy vállalkozónak adni annyi 
pénzt, aki annyi házat csinált 
már, hogy maga is a sajátjában 
lakik, meg segitett licitálnyi, sőt 

^ magyar becsület, liogy egymást j hogy eszébe ne jusson Qtirardra 
i^egértsük, szeressük éssa hol menni a sógorhoz. $?erenei|e, 
cfiak módunkban van, támogas- hogy még az olajos kézbe került 
suk. Isten dicsőségét mozdítjuk malac füle megmaradt a végibe, 
elő, meg a magyar névét, ha j mert a sout-sidéra igyekvők tia-
megbecsüljk egymáfet. Mondta marább ittak volna a riverből 

a végén mán csak maga kiábált megérdemli az a templom a se 

i^ az egyik szomszéd, hogy mi
lyen jól érzi magát az ember, ot
tan nem veszekednek és kiabál
nak, hanem békés egyetértésben 
és, vigan, tisztességes szórakozás
sal ütik agyon az időt. 

Erre megj én ugy gondoltam 
magamban, hogy á hol csak tehe
tem, rajta leszek, hogy legalább 
mi magyar asszonyok mutassunk 
jó példát. Mondtam is mindjárt 
a steeltoni kollektornak, a kinek 
a dupla porció langyos viztül ugy 
a lábába -szállott a" bátorsága, 
hogy éjnek idején ( akart menni 
ist-junksztánba bekollektálni a 
sok hátralékostól a havidijat, — 
hogy ha felénk viszi az útja, hát 
a mi házunkat se hagyja ki, mert 

hoffv mit 

estén 

meg a többiekkel, hát 
is lehetne esi nyalni-. - N ^ 

Ugy felmagasztalta izé, 
hogy is mondják teás kaesás, csir
kés meg tésztás estét komámasz-
szony, hogy már szinté a nyálam 
folyik esak a hiritül is. ígérem 
ám, hogy magam sem maradok 
el, ha összefabrikálnak megint 
holmi mulatságot azok a népek 
Legalább magamra szedek egy 
kit* liust, mert- bizony otthon 
akármennyit is eszem, pedig hál' 
Istennek még jut is Marad is, — 
még sém tudok magamhoz jönni. 

Maga meg koráné egy tejás-
meghizott, pedig maga is 

ö^ak ilyen magamfajta bőrben 
volt az előtt v ;; . 

— Meghiszem alt"' ICénderesmé 
asszony, csak hogy nem elég ám 
a sok ét^l, hogy valaki ne hason
lítson a keszegre, mert hiába ván 
a tálban az étel, még ha étvágy 
is van mellette, ha nines hozzá 
jó kedély. Kn is csak most gyüt-
leju rá ott azon vigságps micso
dán. Mikor láttam, hogy min<J 
csak ugy ropogtatja a szép piros
ra sült töltött "csirke, meg a fia
tal kacsa és a 23 fontos malac 
csontját, meg aztán a tojtott ká
poszta és a sok mindenféle fino-
ntjántos, édes kékszi, >után liogy 
gárgatizáltaJ^,bcifelc azt! a s|i«es 
Gfikros vizet —- mórt hát honnan 
is vettek vóna annyi pohafat n 
sqk népnek meg annak a rengeteg 
gyereknek —' s aztán hallottam 
ufc apró iskolás lányok meg fiuk 
Hfculattató énekét meg verselését, 
no meg mikor felállott az a 

és árulta a felmaradt tóbiszokat 
meg szájdert, meg kolbászt aza 
Gyuri a Sebők, aki télben'szenet 
árul, nekünk is ü hozta, csakhogy 
el is tört Fordba, hát igen mér
ges vöt. Ugy ki tudja ü is "be
szélni a baketböl az ember pén-' 
zit, mintha otthun végrehajtó lett 
vóna, talán az is vót, mert már 
alig is van haja, mán pedig az 
csák hamis fejbül hullik ki. 

Azt is mondta, hogy azért tud 
annyit beszélni, mert ü, ha be
reked, csak rézindzsekkel kene
geti a nyeldéglőjét, de kell is ne
ki, mert ha másnak csinál mele
get, hát ü is megérdemli, meg-
osztán igy akarja megszógálni, 
hogy a templomot csak kívülről 
nézegeti, hát mondom, hogy sza
vamat ne felejtsem, ugy megjött 
nekem is a kedvem, hogy nem 
győztem eleget enni, pedig a 
misztereip, aki inkább csak a teát 
szürcsölgette, mán nem hagyott 
békiben hogy yazt mondja neki a 
munkába kell menni és pihenni is 
akar egy két órát, mert ugy érzi, 
hogy mióta beütött a szárazság, 
még olyan jóizün nem aludt, mint 
mint attul a barna létül fog. 
Mondok oszt neki, hogy ii csak 
menjen a dógára, mert hogy jól
laktam, hát igen megjött a kurá
zsim azokat a gyerekeket hallgat
ni, akik olyan szépen szavaztak 
és danultak magyarul, hogy ott
hun a falunkban se különben. 

v 
El is pityeregtem magamat, 

mikor azt dalolták, hogy "Szülő
földem szép határa", mert "tudja 
komámasszony nincs is különb 
falu a mi országunknál. Itt akár
milyen jó dolga is van az ember
nek, mégis osak eszibe jut. az az 
otthuni kis szegénység és csak 
ugy huzza valami az ember szivét 
hazafelé. Mennék is én, csak a 
gyerekeim ne tartanának vissza. 
Igaz, hogy amint veszem észre, 
itt sem felejtik el a szépen zengő 
magyar nyelvet azok, akik eljár
nak a magyar iskolába meg oszt 
az apáik vallását is fogják tudni. 
Hát majd esak meglátjuk később, 
ha jobb világ lesz odáát is, mert 
amint mondják, nehéz sorsa van 
ott most mindenkinek, mert azok 
a cucilisták is segítettek pusztíta
ni az oláhoknak meg a «sehdudá-
sóknak. De hogy kijöttem a sod-
rombul komámasszony, ne is csu-
dálkozzék rajta, mert mikor igy 
rágondolok azokra a jött-ment 
fajtákra, hát szeretném kikapar
ni a szemüket. Szerencséjük,'&eígy 
nem voltam odahaza, 
, Hát csak ne tüzeljen annyira 
Szájasné asszony, mert szó a mi 
KZÓ, debizony amint hallottam is 
a papunk szájából, részben mink 
is okai* vónánk a sok bajnak, 
mert hát engedtük, hogy az a sok 
mindenféle fütyülős a nyakunk
ra nŐjjön. De már nem ugy lesz 
ezentúl, lm ügyelni fogunk arra, 
hogy legalább a gyermekeink 
tanulják meg a jámborságot, meg 
az édes haza megbecsülését. 1 

- De mondja csak kommáuiasz-
szony, hogy rátérjek megint, la 
mirül beszéltünk, hát más val-

\ lásüak is mehptnek arra a tea-
qstélyrf, jö.cmc^ak a a 
járna*! . c . 

Má' hogy beszélhet' ilyet édes 
lelkem? Hiszen én sem oda járok 
és mégis ott voltam. Osztán töb
ben vótunk, akik nem tartozunk 
ahhoz a hitközséghez. Hiszen ma
gyarok vóaink mindnyájan és' az 

gitséget, a hol megértéssel, az é-
des magyar nyelven imádják az" 
Istent. Maga is tegyen igy lel
kem, aztán meglátja, hogy rövid 
idő alatt milyen jó híre lesz $ 
junksztáni magyarságnak. 

Be sajnálom, hogy el nem men-, 
tem azok közé a jó népek kö2é, 
pedig lett volna rá időm, itgy is 
csak a Szappa'nosné asszonnyál 
tereferéltünk, iaki pedig mindig 
csak a magáét fújja, ugy ismerem 
a pletykáit már, hogy behunyt 
szemmel is el tudnám mondani^ 

No ilátja- édes komámasszony, 
pedig a háta" ftiegett meg magát 
veszi ki a becsületéből. Hát in
kább ott töltse az ember legalább 
a vasárnap estéjét, a hol jót, szé
pet tanulhat az ember. Mert bi
zony ugy vagyunk avval mind
nyájan, hogy az idősebbekre is 
ráfér a tanuás, mert az nem szé
gyen. Mimiéi több jót tanulunk, 
annál nagyóbb hasznát vészük. 
Megoszt' a gyermekeinknek is 
példát kell adni. Pletykázással 
csak elfecséreljük az időt, a mit 
sok jóra fordíthatnánk, aztán 
magunknak is meg másoknak is 
ártunk vele. 

mint kóstoltak volna a malacból. 
De már megint annyit ^eszélek, 
hogy szinte kiszárad a torköip. 
Nem is bnsulnéif, ha haza is vit
tem volna abfeut a sok édes koty-
valékból, a mit a két fegyfprt«n 
len őr ugy őraött, hogy alig ma-
rodt vissza egy néhány üveggel. 
Elfogyott ott minden, hallja ko
mámasszony, hogy még a szaga 
sincs már amint tudom. — a 
sok hazai módon készített kol
básznak és töltött káposztának, 
m§rt a mi már nem fért be a sok 
jelentkező magyar gyomrába, el
vitte magával jó árért az okos 
háziasszony, hogy azok is kóstol
janak belőle, akik ott nem lehet
tek, de a két .dollárt előre le-, 
fizettél:. * ^ 

Látóin, édes flllrefn, ugyancsak 
süti valami a talpát, hogy ugy 
nyugtalankodik. Ki tudja, talál
kozunk-e még karácsony előtt, 
mert ilyenkor minden háznál 
nagy a készülődés, hát csak azt 
akarom mondani, — csak mondja 
•— mondja édes-kedves komám
asszony, mert már ehun gyiin már 
a stritkáré j—• hát ig«i hogy is 
mondjam, -í- ha előbb nem hát 
találkozunk a sz. György magyar 
egyház J iskolás gyermekeinek 
karácsony első napi pásztorjáté
kán. Okvetlenül vegyen magának 
jegyet jó előre, mert azért a cse
kély pénzért olyan jó karácsony-
estét szerez magának, hogv a 
piiszter kriszkindlijének sem örül
het majd jobban. De meg utána, 
ha szomjas lesz, még cukros limo
nádét & fhatik,, amennyi esak jól 
esik. x 

El ne felejtse, amit mondtam 
kománéasszany. Hozza magával a 
miszterjét is, meg mondja meg az 
ismerőseinek, mert a mit én fel
teszek magamban, azt meg is tar
tom. Járjunk elöl jó példával mi 
asszonyok s akkor — gutbaj 
— gutbaj édes lelkem (magában) 
én is sietek, mert hamarább lesz 
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Jaj drága lelkem ugy belemele-' otthon az uram és haragszik lia 
gedt-ünk a diskurzusba* hogy meg 
is feledkeztem, hogy nekem a 
south-side-ra kell mennem egy 
beteg asszonyt meglátogatni, aki 
nek egy kis orvto?sá£ot viszek, a-
mit még a múltkor megígértem s 
már alig várj^, hát most sietek. 
Majd ha megint találkozunk, el
beszélgethetünk egy kicsit. 

Bizony nekem is sietős az utam, 
mert a miszterem mindjárt haza
jön a munkábul és még be kell 
térni a B. Tóth bucsereshez is, a 
ki mint hallom,' öt font finom 
kolbászt adott a teacstélyre, oszt 
mint mondta, a pap ki sem hir
dette a templomban. De meg is 
boszulja magát, mert máskor 
mégegyszer annyit fog adni. Vár
jon csak Kenderesné lelkem, majd 
elfelejtettem megmondani, hogy 
ott volt az a nagybajuszu Sándor 
bá' is, aki mindig a lunch tikete
ket árulja olyan olcsón és a má
sik orosz huszár is, a ki meg, hogy 
nem volt ott a felesége, hát min
dig a szájderes üvegjét nézegette, 
hogy maradt-e még benne és cs^k 
a földijére pislogatott, akit meg 
az assaonya őrizett, hogy vala-

nincs kész idejére a porcsapsz! 

ÜGYLETI OYttUCfc* 

Felkérjük - a Magyar Betegsc-
gélyző egylet tagjait, hogy a va
sárnap délután, 2 órakor a refor
mátus egyház >gy üléstermében-
mo«ítartaiídó havi és tisztujjitó 
gyűlésen okvetlenül megjelenje
nek. Egyszersmind felhívom f*H 
gyelmliket, hogy az özv. Ilenczel 
Jánosné tagtárs "halála után az 
egy dollárok ezen a gyűlésen be-
fizetendők. . 

V '' A tisztikar nmében r 
Menyhért Járnos, titkár. 

SLŐZETE8 ÉRTESÍTÉS. 

Friedman József 
magyar ügyvéd és kösjegyző 

202 STAMBAUGH BUILDING 
Az Electric Shop felett 

YOUNQSTOWN OHIO 

A magyarok műiden ügyben biza
lommal forduljanak hozzá. 
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Küldjön Karácsonyra pénz
ajándékot Magyarországba 
az Otis & Co, utján. Küldje vagy drafttel saját maga 
vagy mi küldjük ÖN HELYETT — «Iesón, biztosan 
és gyorsan. 

Mi beszélünk magyarul ' 

OTIS & CO. 
Bcalty Trust épülel i' Cfentral Squaye. 

Bell felefon: Main 4818, Auto.: 7218. 
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FEHÉR ZOMÁNCOS KERETŰ TÜKRÖt 
v í KARAésONYRA 

, , Épület üvegezések minden fajtájV '  ̂ v 

- Művészies kivitelű üveg és tükrök gyárosai 
Mindepféle üveg munka. Automobil üvegesek. Régi tükrök 

f elfrisöitése. 
0. 655 MARKET STREET, 

Bell telefon: 7988.-
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YOUN CtöTO WN, 
/Autouiatikus: 3608. .: 

' * 'Hl" '.."'f' 

* ff i rv 1V4T 

r X"*.-** • 

J V \.. 

 ̂:sÉ "tói'^ 

y 

- ^ i v " 'n f i r» 

" •••'' .4. v „i.. '* ... • • ."í . t 
, V ^ ' s' t 

' • * 

.<• 

'í- '' >, 

lÁá -b 

/-4 ' 

1918 szeptember 1-én a The Ohio Grocery Co. megnyitotta üzletét Daint társascég 
Struthers, Ohioban, és sikeresen működött az eredeti terv alapján 1920 áprüisT elsejéig. 

A vállalat meginditói nem sokkal az üzletnyitás után belátták, hogy nem becsülték 
elég magasra az üzlet értékét, 

Az üzlet rohamosan emelkedett és nem sokkal # megnyitás után alapitók belát
ták, hogy okvetlenül meg kell nagyobbitaniuk üzletüket, hogy /üzletfeleiket elláthassák. 
Ezért 1920 április 1-én kivették a The Ohio Grocery Co. charterjét és az uj céget $200,000 
alaptőkével bejegyezték. •' \t^ 

Ugyanakkor megválasztották a vállalat vezetőségét, amely ma is sikeresen veteti az 
üzletet. Ezek a következők: D. K Scali elnök, Emil Toriello alelnök; Edward R. Carfora 
titkár és James M. Modarelli és John Toriello igazgatósági tagok. 

A vállalat sikeresen úszta meg az utóbbi két év nagy bizonytalanságait, melyek az üzleti 
világot érték. 

Mindjárt a megalakulás után megkötötték a fegyverszünetet és ez az élelmiszer piacot 
teljesen felkavarta. A vállalat ügyes vesetés alatt nemcsak, hogy nem vesztett ,hanem 
nyert ebben az időszakban is'. 

1919 őszén az üzleti életet az acélsztrájk; Stiajd később a izén sztrájk és as azt követő 
szénhiány befolyásolták. 

Dacára a rossz munkaviszonyoknak és a k ísedelinc: fizetéseknek, a vállalat vezetősége 
nagyszerű eredményeket ért el és haszna te emes volt. 

Az Ohio Grocery Co. elháritotta mindezeket az akadályokat és olyannyiba fejlődött, 
ho<ry dacára, hogy eredeti helyisége mellett 02ég három házat bérelt raktár célokra, a helyi
ségek teljesen elégtelennek bizonyultak az e jyre növekvő forg alom mellett. 

A vállalat vezetősége mindig nagy óvatosságot mutatott a bevásárlásoknál, igy például 
a cukor hirtelen áresése sem okozott veszteségeket, mint -más nagy füszerkereskedőknek. 
Inkább szükségleteit napról-napra szerezte b 3 és igy nem szenvedett anyagi kárt. 

Ujabban akkor tettek tanúságot üzleti éleslátásukról, amikor gondos körültekintés után 
megvették a 96 és 98 Bridge street alatt Struthersban található három emeletes épületet és 
ezáltal oly tágas helyiségre tettek szert, hogy a nagy forgalom által okvetlenül szükségessé 
vált nagy raktárt kényelmesen /elhelyezhették és még helyük is maradt a további gyara
podásra. 

Az uj épület ezenkivül avval az előnnyel is bir, hogy a Pennsylvania  ̂vasút társaság si-
nei mellett fekszik és a Struthers Furniture Co. otthona volt ezelőtt. A vMttt azt jelenti, 
hogy a vállalat évente ezreket fog megtartani automobil fuvaron. 

Az Ohio Grocery Co. eredetileg csak Stru'hers és környékén birt vevőkörrel, de jelenleg 
már utazói egész Ohio, Pennsylvania és New York államokat bejárják és J>edig nagy si
kerű eredménnyel. f 

a 

Ahelyett, hogy csak egyfajta üzletágra szoritkcslak. mint eredetileg, most a vállalat min
den olyan árut bevezetett, amelyeket a fűszer rereskedek általában tartanak és ezáltal el
érték, hogy az 1920 év első hár<?« bóa^ftáb^q astte eladjsa»k <pzege ssq» túlszárnyal
ta az 1919. év haaoiüó időszakát. " - / { £ 

A jelenlegi szűkös helyiségben a havi' éíadasok összege $4Ö,ÖÓÖ, mig az uj 
helyiség által nyújtott előnyök legalább |50,000-ral emelni iogjáJk a forgal
mat, amely most már $90,000-ya rug. -.,V: 

Hogy üzletlinket még megnagyobbíthassuk és hogy forgó tőkénk "megfe
lelő legyen, elhatároztuk, hogy a még meglevő $57,000 értékű részvényt da-
rabonkint $100-ért áruba bocsátjuk. 

, Itt egy befektetés, amelyet érdemes inegvizisgitni. 
' írjon és mi felelünk. 1 

Jöjjön el és mi rendelkezésére állunk. 
: 

BELL TELEFON: STRUTHERS 317. ' 
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