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Magyar Egyletek Egyesülése 
Már a múltkor közöltük lapunkban a Magyar Egyletek egyesí

téséről hozzánk beküldött cikket. Most itt alább közöljük a nagy 
magyar egyletek összejövetelének jegyzőkönyvét is. Fontosnak tart
juk, hogy minden magyar egyleti tag olvassa a jegysőkönyvet. Nem-
Bokára szönyegTe fog kerülni minden egyletnél az egyesülés nagy 
kérdése. Jó lesz arra előre készülni az által, hogy mindent elolvasunk 
ami as egyesülési tervekre vonatkozik. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V .  

hozzánk hozza mindenkori fiatal- i feladata, hogy a lapokban elhe-
ságnnkat és lehetőséget adjon j lyezendö, az egyesítés eszméjét 
arra, hogy a tagok jogai biztosit- (propagáló sikkekről gondoskod
va legyenek, s az igy összetett jjék. , 
erők ügyes céltudatos felhasíná- ; ^ Buottság tisitélett*! 
l&s« által fokozza egyesítendő j |)izalommal kíri w az ameri. 
testületeink erejét ma meg szm- kft. m yai. . hogy „ ma. 
te ki nem ssam.thato gy«m»R-| ̂  e([yesmetek e?yesitését cél-

j zó mozgalmat jóakarattal karol-

Mely felvétetett Bridgeporton, Conn., az 1920. Szept. hó 20. és 21. 
napjain az amerikai magyar egyesületek egyesitése tárgyában tar

tott bizottsági gyűlésen. 

Szeptember 20. 

Jelenvoltak az Amerikát Ma
gyar Segélyző Szövetség részéről 
Fellegi Emil és Valkó János, a 
Bridgeport Rákóczi Egylet részé
ről Boday István és Troli Vince, 
a Yerhovay Segély Egylet részé
ről Daragó József, Gábor István 
és Bruger Géza, az Amerikai Ma
gyar Református Egyesület részé
ről Dr. Xánássy Lajos és Gyön
gy össy Gyula. 

1. szám. Bandré György, aki az 
2919 évben tartott hasonló cél
ból összehívott értekezletnek tag
ja volt, megnyitja az értekezlet 
tanácskozását, aminek folyamára 
elnöknek Boday Tstván, jegyző
nek Dr. Nánássy Lajos, előadó
nak Fellegi Emil választatik. 

2. szám. Fellegi Emil előadó 
indítványozza, hogy a mult évben 

tések ellenében minél nagyobb 
összegű segélyeket adjanak. Ezen!*18 az alapszabályokban 
elvnek csak mostanáig tudtak e- 1_ 

leget tenni, addig, míg az ameri
kai magyarság átlag fiatal volt. 
Ma, amikor nagy általánosságban 
az amerikai magyarság már meg
öregedett, a jótékonyságot nem York ajánltatik a tagságnak. 

gal megszilárditot és előbbre vi
gye mindnyájunk közügyét." 

6. szám. Az egyesítendő testü
let nevéül "Magyar Segélyző E-
gyesiilet'*-et ajánl a bizottság, 
angolul "Hungarian Aid Associat
ion". A Magyar Segélyző Egye
sület alapitóit az ezen tárgyalást 
folytató négy nagy egyesület 
képezi, de kapuit nyitva tartja a 
többi hasonló testületek előtt is, 

foglalt 
feltételeknek alávetik magokat 
minden tekintetben. 

7. szám. A Magyar Segélyző 
Egyesület székhelye gyanánt 
Bridgeport, Cleveland és New

lehet ilyén nagy mértékben gya
korolni, vagyis nem lehet a köte
lezettséget olyan olcsó befizeté
sek ellenében teljesíteni, mert az 
egyletek tönkre mennek és az a 
tagság, mely befizetéseivel a jóté
konyságot gyakorolja, nem élvez
heti befizetésének gyümölcsét. 
Az egylet, melynek bevételei nem 

^iem emelkedtek, kiadásai pedig a 
tagság öregedésével mindig na
gyobbak lesznek, végre nem tudja 
nekik megadni azt aminek remé
nvében befizettek. Eme hibát 

8. szám. Négytagú sajtóbizott
ság választatik, ami Daragó Jó
zsefből, Dr. Nánássy Lajosból, 
Valkó Jánosból és Vasas József
ből áll. A sajtóbizottságnak lesz 

ja fel és a sajtóbizottság által el-
i helyezett cikkeknek a magyar 
lapokban helyet adni szivesked-

j jék, hogy igy az egyesítésen mun
kálkodó bizottság a sajtó hat
hatós támogatásával elérhesse az 

[ amerikai magyarság érdekeit szol
gáló nagy célt. 

10. száin. AÜf egyesités további 
intézésére, tehát a Magyar Se
gélyző Egvsület ügyéinek vezeté
sére a véglegetf sztervezkedésig a 
jelen bizottság illetékes és min
den e tárgyra Vonatkozó levélbeli 
megkeresések a Valkó János cí
mére c-o Hungarian Aid Associ
ation of Amerika küldendők. v 

..11. szám. A if agyar Segélyző 
Egyesületnek - a gyermekosztá
lyok fentartás&ról és fejlesztésé
ről gondoskodlií a szakértő véle

ménye alapján elsőrendű köteles
sége lesz. , , 

12. szám. A szeptember 21-iki 
jegyzőkönyv hitelesítése után el
nök további önzetlen és fáradha
tatlan munkára sarkalja a bizott
ság tagjait s a gyűlést-bezárj*,. 

K. M. F. 
A másolat biteléül: 

Dr. Nánássy Lajos, jegy sző. 
MF. ' 
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Friedman József 
magyar ügyvéd és köz jegyző 

&02 STAMfeAUGH BUILDING 
Az Electric Shop felett 

Y OUN GSTOWN - - - OHIO 

A magyarok mniden ügybea bin* 
lommal forduljanak hozzá. 

A CUNARD HAJÓVONAL 

S A X O N I A "  
iievü tengeri gőzhajója 
Október 30-án indul. 

KABIN jegy ára .......... / fl80.00 
3-ik'osztály: 

HAMBURGBA egyenesen #125.00 
PASSAU, Hamburgon át .. . . . . .. . .$129.20 

és $5.00 'hadiadé. x 

Forduljon a, legközelebbi CUNARD hajóügynöhőz. 

Ékszer-üzlet 
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16JSouth Phelps^ St. j 
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tartott értekezlet iegvzökönyvé- ] 
ben levő pontok fogassanak ei | probáHák pótolni az esyesUletok 
jelen gyűlés tárgyául s azokat 
sorba véve határoztatik. 

a) az 1919 évi értekezlet jegyző
könyve 1, és 2. pontjának körül 

'a korszerinti fizetés behozatala 
val, ami azonban minden igényt 
nem elégíthetett ki. Az életbizto
sítás ugyanis olyan bonyolult tu-

> , * i , j i t dománv, aminek a korszerinti fi irasara es reszletes me«;indokola- ,r . .. 
sara "Bruger Géza, Dr. Xánássy 
Lajos és Valkó János tagokból 
álló bizottság küldetik ki. 

b) a viszontbiztosításra vonat
kozó 3 pont elhagyandó. 

e) a 4. pont két részre válasz
tandó. s annak első fele a követ
kezőképen fogadtatik el: "Érte
kezlet elvben elfogadja, hogy az 

szán 

zetés esak igen kis töredékét ké
pezi. Azon feltételek kijzött, amik 
az. egyesületnek, illetve életbizto
sító társulatnak erősségét képe
zik, többek között kell említe
nünk egyrészről a tagok nagy lét
számát, másfelől az ügykezelési 
költségeknek a lehető legalacso
nyabb összegre való leszállítását. 

eevesiteni szándékolt testületek !•Az értekezlet uKy találja, hogy 
közös pénztárába, az egyesületek ! ^yesiilés folytan az egyesnletek-

• v ! t nek tajrlétszama annvira emelke-ossze ? vagyonai beszolgáltassanak ^ * . 
>i,V ' dik. hoíry ez altal a minden egyes ea a méltányosság, s csalhatatlan i*" ^ 

s^mitás elvét szem előtt tartva '^rt haláleset, segély nsry-
a különböző testületek titkárai-i sz<51™» ketszeri>se" 

* - . ,, , •, - i • ami pedig az ügrvkezelesi koltse-nak lelentese alapban egv hivata- j 1 ^ . , , 
geknek leszállítását illeti, batran sos szakértő által állapitattik meg 

a különböző * egyesületek fizető 
képessége és 1—1 tagra eső va
gyona, s a legmegfelelőbb quótá-
val rendelkező egyesület vétetik 
irányadóul, aminek arányában 
e zközlik a többi egyesületek va
gyonuk átadását. A tagok által 
fhetendő havi biztosítási összeg
re vonatkozólag szintén a szak
értői vélemény fogadtatik el a-
lapul, A szakértő tiszteletdíjának 
fizetése a négy egyesületet egyen
lő aránybam terheli, s Bruger bi-
zatik meg, hogy a szakértő ki
választására nézve a szükséges 
lépéseket megtegye." 

d) a 4. pont második fele igy 
hangzik: "A betegsegélvezést a 
megalakítandó központ végezi, s 
havi 1 dollár befizetése ellenében 
heti 12 dollár betegs^gély fizetése 
ajánltatik s többszörös 1 dollár 
befizetése evsetén többszörös beteg-
segélyi összegre tarthat igényt a 
tag." 

3. szám. Első napi gyiilés más
nap reggeli 9 órára napoltatik. 

Szeptember 21. 
4. szám. Elnök a gyűlést meg

nyitja, s a Szeptember 20-iki gyii
lés jegyzőkönyve felolvastatván 
hitelesíttetik. 

5. szám. Az egyesítés célszerű
ségét és szükségességét kifejtő 
bizottság nevében két külön indit-
sány mutattatik be, s azok egye
sítése határoztatik el a következő 
szöveggel: "Az amerikai magyar 
egyleti életnek alapját mintegy 
három évtizeddel ezelőtt főként 
hazafia-s érzülettől és fajszeretet-
től indíttatva rakták le olyan 
férfiak, akik, mint vezetők bizal
mi állást töltöttek be, hivatásuk
nak meg is feleltek, kötelességü
ket becsületesen be is töltötték, 
de e téren sem kellő tájékozott; 
sággal, sem ugy szólván semmi 
tapasztalattal nem bírtak. Több 
évtized tapasztalatja azt igazolja, 
hogy a múltban egyleteink a jó
tékonyság gyakorlása céljából a-
lapittattak. Az irányadó elv az 
volt, hogy minél kevesebb befize-

mondhatjuk, hogy az négyszer 
kevesebbe fog kerülni. E mellett 
nagy előny gyanánt fog szere
pelni az a tény is, hogy az egye
sületek között nem fordul elő az 
eddigi sajnálatos versengés. Ezek 
alapján bizottság az egyesületek 
egyesítését ajánlatosnak és szük
ségesnek véli, hogy az erők egye
sitése legyőzze az eddigi akadá
lyokat, elhárítsa a nehézségeket, 

A gyermekeknek ep 
Ugy kedvence, mint 

fogorvosoknak. 

V 
Kérje az ön 

f»atikusútól 
Colgate'st 

fj 

A "COLGATE" név toiletcik-
ken biztosíték tisztaság, meg
bízható.say és finom minőség 

iránt. Alapítva 1806ban. 
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VOLT IDO, 
MIKOR VOLT 

ELÉG FA 
• Nagyapó és nagyanyó a meleg lég cső 

mellett ülve, amikor alacsony a gáz nyomás 
visszagondolnak a régi jó időkre. 

A városokat akkor erdőségek vették 
körül. Nyílt tűzhelyek vidáman lobogó fa 
tűzzel minden otthonban. Fa volt elég éff 
olcsó Akkor a fűtés nem volt probléma. 

Milyen más most! Elősször jött a szén, 
piszkos és poros. Aztán a gáz tiszta, kényel
mes és hatásos. Most a gáz ugyanabban az 
irányban halad mint a fa. Áldozata lett a 
kcnyelmü pazarlásnak. 1 

< A népek nevettek amikor azt mondták 
régente hogy elfogy a fa. Fognak-e mo?t 
nevetni, amikor a kormány szakértői jelefiv 
tik, hogy a gáz nemsokára elfogy. 

Mi lesz a jövővel? A kis Mari és János 
unokáik nem ismerik a fából rakott tüzet. 
De természetesen gázuk sem lesz ha fel"-
nonek. N "é 

Ők bűnhődik meg szüleik pazarlá
sát mert magasabb árt fizetnek majd más 
hő szolgáléért amely nem lesz olyan jó és 
alkalma*. V • •. 

v Ha meg akarja hosszabbítani az East 
Ohfb Gas Company természetes gáz szolgá
latát ugy meg kell akadályozni a pazarlást. 
Ezt pedig csakis a fokozatosan emelkedő 
díjszabással lehet elérni. 

(Nyilvánosságra hozza az East Ohio 
Ga» Company). 
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Jonas Sons 
(JÓNÁS A. ÉS FIAI) 

ékszerészek 
uj üzlethelyisége megnyílt a 

16 NORTH PHEI STREET 
alatt. -- A magas ház bérű üzleti negyeden kívül. == Hogy uj helyiségünket a 
közönség jobban megismerje karácsony utánig 20% engedményt adunk 

minden vételnél. 

MINDEN 
vadonat uj! 

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