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ANCHOR HAJÓVONAL 

S. S. CALABRIA gőzhajó 
indul Október 23-án 

DUBROVNIKBA és TRIESZTBE 
•%í! , ' 

Harmadik osztály ára . $125 

Az Amerikai Magy. Egyesületek egyesítése 

A liadlado iiiiiöu 5 ctollár 

Forduljon á legközelebbi CTJNARD hajóügynökhöz 

IHllUilt 

A világ WALK OVER 
cipőbei 

•/ 

m 

Csinos divatok 
ugy férfiak, mint 
nők részére, mél

tányos árakon 

Nagyfontosságú s az amerikai magyarság jövő sorsára nagy be
folyást gyakorló ügyben tartott gyűlést ez óv Szeptember hó 20 és 
21-ik napján az a bizottság, melyet e célból a négy legnagyobb ma
gyar egyesület, névszerint az Amerikai Magyar Segélyző Szövetség, 
a Bridgeporti Rákóczi Egylet, p Verhovay Segély Bgylet és az Ame
rikai Magyar Református Egyesület küldött ki. Az értekezlet Brid-
geporton az Amerikai Magyar Segélyző Szövetség irodájában folyt 
le, s azon a kővetkező kiküldöttek vettek részt: Az Amerikai Ma
gyar Segélyző Szövetkezet részéről Fellegi Emil é& Vaskó Jábias, a 
Bridgeporti Rákóczi Egylet részéről Boday István és Troli Vince, 
a Verhovay Segély Egylet részéről Daragó József, Gábor István és 
Bruger Géza, az Amerikai Magyar Református figyewüiet részéről 
Dr. Nánássy Lajos és Gyöugyössy Gyula. -

^ INDENFELÉ a világon népszerűek a WALK OVER 
cipők, azért, mert a legjobb anyagbőí készülnek és 

mert divatosak, méltányos áron. Youngstownban is vá
sárolhatja ezeket a nagysbzerü cipőket óriási választék
ban, ugy férfiak, mint nők számára. 

Ha a lába fáj, jöjjön hozzánk és a mi szakér
tő chiropodistánk megszünteti a fájdalma^ és 
kényelmes, cipőt rendet; ' ' 
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Az értekezlet gyűlését Brandré 
György nyitotta meg, aminek 
folyamára elnöknek Boday Ist
vánt, jegyzőnek Dr. Nánássy La-
jios és előadónak Ffcll&gi Emil 
választatott meg. 

Értekezlet történelmi visszapil
lantást vetett a magyar egyesü
letek múltjára: Beigazolást nyert 
az, hogy az a tény, hogy a ma
gyar egyesületek és egyletek a-
lapját, jhárom évtizeddel (ezelőtt 
becsületes, jóakaratú emberek 
rakták lé a jótékonyság gyakor
lása végett, főleg hazafias érzü
lettől és fajszeretettől vezéreltet
ve. Hivatásuknak meg is feleltek, 
kötelességüket becsületesen tel
jesítették, de az életbiztositás te
rén sem tájékozottsággal, sem 
gyakorlattal ner^ birtak. E fo
gyatkozáson későbben a korsze
rinti fizetés behozatalával próbál
tak segíteni, de a munka nem 
volt tökéletes, mert a korszerinti 
fizetést helyesen kell alkalmazni 
s az különben is egyik kis töredé
ke az életbiztositás bonyolult tu
dományának. Mivel egyfelől a 
tagok magas létszáma, másfelől 
a kezelési költségek lejebb szál-

Ha beteg, talál gyógyulást I 

Jöjjön el hozzám | 
53 

Chiropedia biztosítja az idegrendszer természete* mükö- fi 
dését a test/minden részében. Mindegy, hogy aá bántja önt m 
én megtalálom a baj okát és azt eltávolítom. |j 

Egészsége azonnal megjavul ós javulása állandó lesz ha || 
az én Chircpedista kezelésemben részesül a ROSS MÓDSZER Ül 
saerint. |g 

Én megmondom önnek aa igazat, hegy segithetek-e baján 
vagy sem. ' 

TANÁCS ÉS VEZSaÁLAT INGYEN. 

HA NETiT TUD FIZETNI AZÉBT NE MARADJtBtf ML. 

litása lényegesen hozzájárul ah
hoz hogy a minden tagot megil
lető halálozási összeg kétszeresen 
biztosittassék, bizottság szüksé
gesnek és ajánlatosnak véli a ma
gyar egyesületek egyesítését, 
mefft igy a tagok létszáma tete
mesen emelkedik, az ügykezelési 
költségek pedig négyszeres mér
tékben fognak" csökkeni. így biz
tos alapokra épitve, az egyesüle
tek között a versengést teljesen 
kizárva felépülhet azon alkot
mány, ami a tagoknak járó köte
lezettséget minden időben képes 
lesz teljesíteni, magához vonja 
mindenkori ifjúságiinkat és ma 
még ki nem számítható gyorsa
sággal előbbre viszi a magyarság 
közügyét és érdekeinek biztosítá
sát. Bizottság abban állabodott 
meg, hogy minden testület tar
tozik összes vagyonát átadni az 
egyesítendő közös szervezetnek 
Egyesületnek, még pedig a mél 
tányosság elvét szem előtt tartva 
a titkárok által készítendő jelen
tések alapján egy illetékes szak
értő állapítja meg minden testü
let fizetés képességét, 1—1 tagra 
eső vagyonát s a legmegfelelőbb 
kimutatással rendelkező egyesü
let kvottája fog figyelembe vé
tetni, s ennek alapján tartoznak 
a többi testületek Js a közva
gyonhoz hozzájárulni. A szekértő 
állapítja meg a tagok létszáma és 
kora arányáhaz képest a tagok 
által fizetendő havi dijak össze
gét is 1000 dolláros biztosítás 
alapján. Természetesen az, aki 

' ma több testületnek tagja, annyi 
1000 dollárom biztosítást kap, a 

i hány testülethez tartozott. Gon
doskodni fog az Egyesület a gyér 
mekbiztositó osztályokról is és e 
tekintetben is a szakértő véle
mény ét kéri ki. íl 

zös megér tés««l nagy lelkese
déssel elültették a magyar egye
sületek egyesülésének- drága mag 
vát). Á küitMihögö testületek elöl
járóitól és tagjaitól függ, hogy 
mindnyájunk örömére az elvetett 
mag sugár törzsébe szökjék ék 
gazdag gyuittölosöt tesemjen* 
"tlgyesüLésb n vaai az erő", ez a 
közmondás soha sem állatti előt
tünk kötelesség.- ze®ii parancs a-
lakjában, mint a tervbe vett e-
gyesitésnól. Vajha e jelszótól ve
zéreltetve meg valósulhatna az a-
mérjlkai magyarság régi, szép ál
ma az egyleti tagok életbiztosí
tásának biztos alapra Ukte-
téteel 

Náwásy Lajos, j*gyz0. 

A, L. & E. REES 
BdOE.«»«. FÉNYKÉPÉSZ. Auto., 

143 West Federal Street, YoungstowB, Qk 
Nagyított kép*k, családi képek, lakodalmi felvételek, peataukiHyóik rtk 

Elsőrendű munka, mérsékelt árak. 

Bulgár Vértea " 
A világ legjobb házi orvossága. Azt hallja-, egy embertől, hogy megszün

tette hiiíését, a másik elmondja, hogy megmentette a tüdőgyuladástől, egy har
madik elmondja, hogy megszüntette a reuma kínjait, a negyedig, hogy megti#* 
titotta gyomrát és beleit. Nem csórja, hogy ax emberek miliői használják. 
gyen egy doboz Bulgár Vérteát még ma a gyógyszertárban és nemsokára öo ia 
dicsérni fogja bámulatos gyógyhatását. Ha a gyógyszertárban nem volua, ugy 
irjon és küldjön be $1.25-t egy nagv családi dobozért, vagy $3..15-t 3 dobozért, 
vagy $5.25-t hat dobozért és postafordultával biztosított csomgban megkapj*. 
CJim: B. ® Von Schliek* elnök, Marvel Prothicts Co., 354 Marvel Building 
Pittsburgh, Pa 

D. EVANS 
CHIROPRACTOR 

*7—219 WICK AVENUB (A TRI STATE MOTOKS FELETT OLDALT FELJÁRÓ) 
Iroda órák: 10—12, 1:30—4:30. Hétfő, Szerda és Péntek este 6:30—8-ig. 

•H t 
T 
T T T 
T 
T 
T t 
T T ? T 
• 

A 

4. o. ^ 

Teherautó-árak 
A 2 annyira hangoztatott nyilatkozat, hogy a hábortre árakat csökkenteni kell fe* 

iyes. De nem helyes ott, ahol nem, voltak háborús árak, hogy azokat I» lehetett 
i volna szállitani. 

Z ' 

- •ám utóbbi öt ér alatt mig mindennek aa é#* rohamosan emelkedett a Wbite 
teherautók ára csak 16.0 százalékkal lett magasabb. Bnnek ol&t a csekély bdsaoft é» 
nagy forgalom ielszó amelynek alapján vállalatunk működik. 

Máa teherautók ára ugyaae*eji iéő aM 3^ f), 7$ 
salékkal emelkedett. 

DIpQbb i*i-

HA 

Bármilyenek legyenek is a piaci viszonyok teherautó vásárlók biatosak lehet
nek abban, hogy a White felszerelések ugy a múltban mint a jelenben és a jövdften 
is biztosított befektetések természetellenes befektetések ellen. Ár ÁLLANDÓSÁGBAN 
fcüsz a mfc vállalatunk és igazolja nagy értékét ugy a társulatnak mint terményének. 

The WHITE COMPANY, Cleveland 

The MAHONING BUICK Cd. 
GILBERT JOHNS üzletvezető. t v * 

TEHBRAUTÓ OSZTÁLY 123 WEST RAYSN AVBNyZ -

Az ekként egyesÜeii^S íijwvo-
zet neve MAGYAR SEGÉLYZŐ 
KGYE8ÜLET lesz, angolul HUN-
(ÍAR[A$ AID ASSOCIATION 
közpoiít gyanánt Bridgeport, Cle
veland és New York ajánltatik, 
c tekintetben a tagság szavazata 
dönt. ' 

Bizi>ttság négytagú sajtó-biaott-
sAgot küldött ki, ami Daragó 

| József, Dr. Nánássy Lajos, Valkó. 
|-János és Vasas József bizottsági 
tagokból áll. A sajtóbizottság kö
telessége lesz, hogy az egyesítés 
eszméjét propagáló cikkekről gon 
doskodjanak, s a lapok utján ké
szítsék a közvéleményt az egye
sülés elfogadásához. Bizottság bi
zalommal és tisztelettel kéri a 
magyar sajtót, hogy az e tárgy
ban beküldendő cikkeknek he
lyet adni szíveskedjék, hogy a 
bizottság és a sajtó közös munká
ja által elérhető legyen a tervbe 
vett nagy cél. Az egyesítés to
vábbi intézése a végleges szervez
kedésig a mostani bizottság ke
zében maracfc s miadwi e tárgy-

I ban I iranétó Írásbeli megkeresés 
; a vkIkó János eimére c-o Hunga-
í riaii Aid Association of America, 
j 1412 State St., Bridgeport. Conn; 
| k üldendo. 

j A tervbe vett HagyÉr Segélyző 
alapító tagjait a négy nagy 
egylet tagjai képezik, de bizott
ság nyitva hagyja a kaput min
den más egyesület és egylet elolt 
hu tudniillik az alapszabályban 
foglalt feltételeknek^, magukat 
alávetik. ? / 

A betegsegélyzést a kőzpaat. 
utján véli elintézendönek a bi* 
zottság. Miudenki havi 1 dollárt 
fizet a közj^witi e .en
nek fejében" lieti 12 dollár beteg-
segélyt kap. S ínincteaki annyi 
12 dolláros heti botegsegélyt kap 
ahány havi dollárt befizet,* 

Tehát Bridgeporton 1920 szept* 
20 és 21. napjai^ % né^ mtgy 

Ékszer-üzlet: 
SAMUELS 
t6 aoHtb Phelps St 

HOOSIER. 
a  A  V  E  S  M I L E S  O F  S T E P S  

- h. I 

íVhert. WOT-fc momrs-
finally end. 

A HOOSIER 
Kiért hagyja fogai által életét 

: "ílkesoritem|;v v ... vy 

Ksjxn tanácsot 

DR. LYMAN 
; roaoKVQaxőt, 

Nem ba|, hogs b toy sósai 
munka van % szájában, ne ve
szítse el bátorságát. Jöjjön el 
irodámba/ én megvizsgálom fo
gait és megmagyarázom kezei 
lési rendszeremet. Én rendbe
hozom fogait, hol az másoknak 
nem sákeriátó ó» jótállok must 
káméct 

DOLLÁR BANK-ÉPÜLET 

4-£k emelet, 4X2. számú szoba, 
Bell telelőn, 6945 
Auto. telefon, 4772 
YtoangsfeMRii, Ohio 

>!• 

fáradtságtól 

A 

és a házáBan 
• HOOSIER 

Z átlagos asszony teljesen kifárad, mire munkájának 
végére ér. Fáradsága miatt még a pihenést sem 
tudja élvezni, ha ugyan van ideje a pihenésre a 

munka közben. 
De a Hoosier tulajdonosok nem fáradnak ki a nap 

végével, hanem megtartják nyugalmukat és hidegvérüket. 
A Hoosier mértföldekre menő lépteket takarit meg 

minden nap. 
A Hoosier kiküszöböli a tobotolást a fionyhából és a 

munkát könyüvé teszi. A Hoosier előtt ülhet munkája köz-
Ben és minden ami kell kezeügyében fekszik. 

Jtöjjön he bármikor és mi bemutatjuk a Hoosiart. 

THE MICHIGAN 
FURNITURE COMPANY 

220—222 EAST FEDERAL STREET 
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3* 
Kérje a« ö* 
Pátiku^át# 
Colgate^ 

foléogrok v&gymk, aieris*tói^öb 
é Collates Ribbon Dental CreaM 
Re Hemes izét. Tisztán tart.fa a fo
gakat — jó eg&zscs-et scg-it el 4 "QtytfUTZ" név 

btetonlték w«f 
blahatéaig <i8 íiDom ninoséj 

iíáat. Alanitva 1806-ban. 
. í'--7' 
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