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TÁPLÁLKOZÁS, AMELY A CUKORBETEGBÉG 
s ÍELÉ VEZET-

" Helyes tiíplnlkoz.ím és tei^yalwwfet''. Irtai Ar 
thur A. MeGovcrn, a ÖoMWll m«wi egjtetetR >«Ü tont-
gynkorlati Lgn 7,gatójíU 

A kövér omboreknok egy nagy hányada kap cukorbe-
tegsógot. Ezt a bajt valamikor "zsidó hologsógirok" no-
vezték- Nom régen azonban kimutatták, hogy semmi egyéb 
köze nincs a szemit a fajhoz, minthogy a zsidók általában 
s o k  k e m é n y í t ő s  é t e l t  f o g y  á r t a n a k -  A z  e u r ó p a i a k  é s  a z  
ázsiaiak általában nehéz testi munkát végeznek- A testi 
munkások számára a legalkalmasabb eledel a rendes ösz-
rzeállitásii vajas kenyér, vagy a kenyér magában. Ha azon 
ban nem végzünk testi munkát, a kenyér elhízást idéz elő 

.Afmérákéiba jövet eizefk az eu
rópai és áwiaL munkások, noha 
kerv^velbib testi munkát végezmek, 
a. kenyfér evést folyt alják ép oly 
mértékben, mint otthon és ez kié
ri elö aztán aat, hogy ugy elhiz-
naík. Neim valószínű, hogy az em
bert arra tereimtette az Isten, 
hogy olyan koncentrált /"teleket 
fogjiasszon, mint a étikor és a 
liszt. Aiz ellhiaottság megrövidíti 
az életet éiq vaKkzitnii, hogv a cu
kor és a lii^zt nani tartoznak az 
t míb°riség jótéteményei közzé. A 
rsir a negyven éven felüli ember
nél méssiz-é válik és a zisir feles
leg az érfaiiak mentén érePmesze-
sedést idéz elő. A 'kövér ember 
nehezen állja ki a tüdőgyvflla'olást 
és állandóan katarus és köhögé
sek környékezik. A legtö'bib kö
vér emolber belebal a tiüdögyu/lla-
dásiba. A biztosit ö tartsa súgok 
nem fogadjak el a túlsúlyban lé
vő embefok biztosítását. Ez azt 
nrotatja, hogy a kövérséget be
tegségként kezelik és a túlsúlyt 
itgy tekintik, hogy redukálja az 
ellenálló kéfpoww'get. A biztosítók 
í'ilnlni azt. mutatják, bo*rv a kő-

Vér enibet* élettartama rövidebb 
és a»z átlag mintegy tiiz évre. tehe
tő, amivel a kiÖvér «mbir íkeve-
sdbbe.t él. 

Két íttédja van cteafc annak, 
hogv a kö\4érsé|gtŐ! &za bad ül
jünk. Hetlyes táplálkozás és test-
gyakorlat távolitjá'.eiSftk el a fe
lesleges zsírt. 

A következő gyakorlatokat 
IdriJtí végwni mé® mielőtt reggel 
f filled : 

1—gyakorlat: Feküdjek a há
tára kinyujtozva, kezei oldalt te
nyérre lefelé. Vegyen <egy nagy 
lálekzetet), fosaifoe ki a mellét-
ha&át -be, forditsa feilfeilé a tenye
reit és a vállát Szorítsa le. Öt 
másodpercig tairtsa vissza a lélek 
aotét, aztán lassan vissza. 

2—gyakorlat,: Feküdjék lapo
san a hátára, kezeit, lábait emel 
jo nnagasra. a. t érdéit merev it sr 
meg, a lábujjait fe-íitse iki, tár;,.1 

S2íét a .kezeit és a lábait és megint 
vissza. 

3—gyakorlat: Ugyanaz a hely
zet, mint a 2-ik gyakoilatban, lá
bak é«s knroik Meimelve és fel-
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szolgálatunkat 

MINDEN RUHÁJÁT KIMOSSUK 
PONTJÁT 6 CENTÉRT, UGY, 
HOGY AZ KÉSZEN ÁLL VASA
LÁSRA. EZÁLTAL MEGrKIMÉLI 
MAGÁT A NAGY MOSÁSSAL 

JÁRÓ FÁRADALMAKTÓL. 
TELEFON SZÁM 70164. 

The Youngstown 

Sanitary Laundry 

Telephont • 70164 

V ' -

váltva kfití'osoiiya öksée látftkit é« á 
karjait. 

4—(gyakorlat: Tláiton fekve a 
lábakat és a karóikat lálbálni fel
váltva, aim int fesiziesen fe>kiszik a 

földön. 
KezKÍet!bem, haitRzor igimjételjük 

ezeket -a gyaükorlatokat lassan
ként, fokozaltoifsain szajporitva egé-
sfcen- tizenötig. 

A "HELYES" TÁPLÁLKOZÁS. } 

"'éüál!- péW&irf narancw, psepc#zny.>, grapoíruii, 
szilva, batflík, stih. Főtt cereal, akfir rgjrs^riion, nkfir 
íto.jszinnel Pirított l»n.z.a, vagy Orahaam konyt'r, vagy rozs 
poigficía vajjal. Egy esósze Tialcao, vagy csoikolá^l^—vagy 
kAvé pótlék. Két pohár víz reggeli 6s eb<M között. 

• BBÉI>RE: Egy pohár tej, vagy aUult* tej, formillafl, vngv feles tej. Bár
mely gyöttnöks, főzelék, vaffy saláta Rozskenyér, buza-
kenyér és vaj. Rizs, táipióoa, vagy grisz jtudxling. Két 
pohár viz ebért én vacsora közt. 

\* A (BORÁBA: Kevés bab, paradiesojH, vagy főzelék leves. Sült hiis, csir
ke, vagy hal. Kéitféle zöld főzelék: káposzta, borsó, hagy-
ma, sárgarépa, veres répa, koHflafx, vagy egy keményi-
1ős fíizelék, mint. pl riz*, makaróni, tésztta, burgonya. 
Ziikl saláta, franciásan, miig cl^esöertnek, főtit szilva, gyü-
jiiüKI; .pudding, vagy bogyóféie. Gyenge tea, vagy kávé 
pótlék. 

esik caak ezután kerülnek gyár
tásra. Ford megvan arról győzöd 
ve, hogy a nép 95 százaléka az 
ilyen olcsó autókat akar sőa jö
vőben arra törekedik, hogy a nép 
nek ezen vá.gyiát kielégítse. Ed
dig esvik egy esetben gyártott 
a Ford gyár drága koesikat, de 
ez is az u akarata ellenérc volt. 

ITa a tömeg produkció terén a 
Ford gyár 10 ezer autót 'bocsát 
ki egy nap alatt, de ez még csak 
a kezdete az igazi tömeg produk
ciónak s mennél nagyobbá tudják 
fokozni a prodlukciót, annál ol

csóbban adhatja autóit « gyár. j 
/ 

A repülőgép gyártására 
tér át Rfctán Ford s kijelenti,.hogy 
eddig csak kísérletezés volt a gé
pek gyártása s az általa gyártott 
gépek csak előfutárjai azoknak, a 
melyek pár év múlva ellepik a fel 
legek birodalmát. 

Bármint van is az ember Ford 
kijelentéseivel, az tény, bogy sza
vait, terveit tények fedik, ami 
mindenkinek imponálna, bárki 
mond olyat, amit tettei igazolnak. 

Az "laflikoM" szót ft spiritusz 
•elneveziélséire Paranjiaelsiiis hasz
nálta először 1525-íben és arrfb 
nyelviből vette át. 

Soáz örvös köztál — a statisz
tika szerint — 24 éri iraeg a 70 
évet. Száz pap közül 43. 

•Az emberiségnek a fe* 
le Áizisiában lalkiik. 

• Tan egy dudva: a tobozos fti, 
amely gyökereit hat méter nué* 
Jyen boesátja a. földibe. 

HENRY FORD P.2UTÁNRA JÓSOLJA BE AZ 
OLCSÓ AUTÓKAT. 

Ford a Volstea4 törvény előtt is szárú volt és marad ut&aa is. 

A Christian Sience Monitor 
május havi száma Mieliigannak, 
de különösen Detroitnak van szen 
elve s óriási tartalommal tárja 
jlénk Detroit világcsodás nagy

ságát. és vilá g j elent őségét. 
Ford neve, populáritásából ki-

eolyólag minden téren alkotott 
véleménye amerikai jelentőségűvé 
sulyosodott. Amerikában aligha 
van az Bzyesült Államok elnökön 
kiviil más, akinek a közélet teré
re adandó több véleménye van, 
mint Fordnak. Minden mozgalom 
ról, gazdasági krízisről leadott 
véleménviét szerte hordják az 
amerikai lapok s az átlag ember
nek ezen vélemények hitelesek, 
mert Fordnak sikerült alapelveit 
tényekkel igasolni. 

A prohibicid — 
mondja Ford — az ő szemében 
törvény volt még a, Volstead ak
tus előtt. Nála nem ténfereghet
nek részegfejii emberek. Ő nem 
ismeri a *'híT' jelentőségét, mert 
minden ugv van, amint lenni kell. 
ITa a szalon világát újra behoz
nák, ez káros kihatással lenne az 
ipari termelésre. (Szeririle nincs 
kilátás arra, hogy «a nedves életet 
visszahozzák Amerika közéleté
be, mert lehetetlennek tartja. 

S "ha" mégis? 
Ebben Ford nem hisz, mert az 

amerikai nép, az ipari fellendülés 

korszakában kinőtt az Alkohol
nak legális utón való fogyasz
tásából. ' -

A Volstead törvény, fehér-fe
ketén megállapítja a szárazságot 
s abból nem lehet engedni, sőt 
a kivitelét kell szigorítani. 

Még olcsóbb kocsik 

gyártása a főcélja a jövőben — 
mondja Ford — mert az ő rend
szere, hogy a legszegényebb nép
nek is juttatni kell a nélkülözhe
tetlen közlekedési eszk£zökkől» 
— jól bevált. 

Mindaz, amit Ford eddig tett, 
csak a kezdete az olcsó auték 
gyártásának, az igazán olcsó ko-

Télen Autójában 
HASZNÁLJON 

MARWOOD 
GASOLINE-t 

A LEGHIDEGEBB REGGEL IS 

K . Ö K N Y E N  I N D U L  

AZ ÖSSZES VAHEY ÁLLOMÁSOKON. 
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A Youngstowni, Ohio Kiiring Ház 
Bankjai Kereskedelmi Osztályának 

Ügyfeleihez: 

í. Fjmü 
Beszélünk 
magyarul 

Zeigler Ferenc ur, nagy gya
korlattal rendelkező butorelá-
rusitó a Cahn cégnél, ismeri a 
magyar ofc&onok butorszükség-
Ieteit. 

Beszéli az ön zengzetes nyel
vét s nagyszerű alkalmi vétele
ket ajánl Önnek. Sehol másutt 
nem találhatja ezt meg. Ha bár 
milyen bútorra van szüksége, 
keresse fel a Cahn bútorüzle
tet, 238-240 West Federal St. 
alatt s keresse Zeigler urat. 

3 
238-240 West Federal Street 

Youngstown, O. 

*fm 
<•- *• 

- ^  »  • •  ; : -

íté7. jatt&fetél kezdődőleg mindazok a bankok, melyek a Kftrfag Háznak tagjai, szemééi esekksjfámlákntó Mini
mális havi 50 centet, iLzleti csekkszámláknál minimális havi $1.00-t fognak felszámitani mint kezelési költségeket, olyan esc-
takben, ahol a csekkszámla egyenlege keveisebb, mint $100.00. 

Ez nem jelenti azt, hogy a bankok nem akarnak olyan számlákat, melyeknek az összege száz dollárnál kevesebb. Ez 
üfek azt jelenti, hogy a kezelési költségek olyan magasra emelkedtek, hogy ilyen számlákat ellenérték nélkül tovább kezel
ni nem lehet. •. 

ífahnely csekkszámlának a kezelése, papir, könyvelés, pénztári munka és egy tucat egyéb tétel, évenkint egy jelen
tékeny összegbe kerül. Az egyetlen jövedelem ennek ellenében, a pénz kikölcsözése után befolyó kamat. így, ha egy üzlet
félnek a pénze oly kevés, hogy azt nem lehet kölcsön adni, a banknak semmiféle jövedelme nincs ebből a számlábéi és an
nak kezelési költsége, teljes egészben — veszteség. 

Régebben ezeknek a ssámláknak a vesztesége viszonylagoSAn nagyen csekély volt. Azonban a legutóbbi tiz eszten
dő alatt, a költségek nagy emelkedése ezt lehetetlenné tette. A bankok ezt a módszert alkalmazzák más városokban is. Tény 
az, hogy a nagyobb városokban, sói sok kisebben is, mint Youngatowzi, a bankok már évek óta kezelési költséget aaíini. 
tanak fel. 

Abban a hiszemben vagyunk,'hogy a kezelési költségek felszámításának szükségességét és igazságosságát senki 
sem kifogásolja, tudjuk, hogy néhány üzletfelünk ennek hasz nálhatóságát kétségts vonja. Ezeknek, bátorkodunk figyel
mükbe ajánlani, hogy a csekkszámlák használhatóságát, valamint azok költségét vegyék számitásba. 

Jl jnodern bank csekk egyike a legnagyobb munka megtakarító és biztonsági találmánynak, melyet valaha kifun
dáltak. Csekket használva, az ember az Egyesült Államok egész területén fizethet számlát, minden kockázat nélkül. 
Pénz használatával ugyanazt az eredményt csak több órai munkával lehetne elérni s nem miden kockázat nélkül. Tovább 
menve, aki csekkel fizet egyben pontos feljegyzést készit és e jy kétségbe nem vonható elismervényt kap. 

A csekkszámla rendre és könyvvezetésre szoktatja a z embert. Az összes találmányok között egyike a leghasznave-
hetibbeknek. Könnyen bebizonyítható, hogy csak pénzben m áfl#gos többet takarít meg csekkszámlát használva, mint 
amennyit mi számitunk kezelési költségek fejében. > v :r/". *'r- . 

4, jni óhajtásunk az volna, hogy üzletfeleink növeljék egyenlegüket, ugy, hogy kezelési költséget ne kelljen szá
mitanunk. Folytatni fogjuk továbbra is a kis összegű csekkszíniiák gyűjtését, ég folytatni fogjuk evvel kapcsolatban azt a 
kitűnő kiszolgálást, amit másokkal szemben végzünk és emel lett a lehető legjobb kiszolgálást biztosítjuk mindenki számára. 

Ha ezt a dolgot nem értené tisztán, a bankok tisztviselői készséggel állanak rendelkezésére részletes és pontos felvi
lágosítással. 

Takarék betétekre a fennti nem vonatkozik. 

CITY TRUST & SAVINGS BANK 
SOUTH SIDE SAVINGS BANK 
THE YOUNGSTOW STATE BANK 
THE DOLLAB SAVINGS & TRUST CO. 
THE CENTRAL BANK CO. 

FIRST NATIONAL BANK 
SECOND NATIONAL BANK 

COMMERCIAL NATIONAL BANK 
MAHONING NATIONAL BANK 

"Members Of The Youngstown Clearing House Association." 
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