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Véget ért a szénsztrájk
TÖBB HELYEN TOVÁBB FO LYIK A SZTRÁJK, DACÁRA
A KIEGYEZl::SNEK.
,\z cl

PRÉDIKÁCIÓ KARÁCSONY NAPJÁN

l.: ter. e al.:ipi:ín torti,111 lalnan::,,k mu ;i!lamokbúl "• 11,;y

wd iana[>(•h,i mq;c~·cu:, k0\·ct• (léldfol K:rn~a!i, Mo111a11:i, ,;~
tr.«td, r:i t, ~b államl.,an i,nu:t \\ a,lunGlOn á!lamO..búl. Kan)U•

Jrrll·I.· l.ür( m mnu11nr tr,tnrl'im. l111u11 pridil.rill,ouak ndtt k ,:rnt
knrtitNOny rrguf'i1'n. 1/0fJJI tt:61/muunk lm::tit ol. a btl.tnlu <'• fi 1:irrtct
1mg11 linnrpb,, n "11'gnflt6 ,:üld(U! napjrm.

kcruku dnoktlll, J., arra J.crtc a
l\ar nm:d..-nútt ugyanc;u n.,mC• munl..i~<k;u. h"b') n11d,:,1t mun
lik, a i... n,·,c,cok alOll ckmc. k.ijukl,a , Í5~ol:llt:rnd;, 'irJák tut•i,:
1mch nrk rJ,J1\..ili~ h:iJlam:ii ,·im• ou: Ü \ 1,_.zntH!ét
a.:ik ..lut z<rir.1 mci;:- mindii,: :ilrn•
Jdcnt.::•ck lfound·Cp,
H,·.ir
d,i!v,bl s:a11J.:1.:~tik i>"rJ1te,ni a Crcck e, Kc:d LoJ},:C rnont;rn;ii
bi~,a.n,
nn.mkír,l,;1 ,a]<) ,; .. ,a. ,;úT1foldci.r6l nunJ cg}íorman
ttf~ cl
ban1,un:ik ~s ;11:t m\.Lt:itjik, h,;,i;)
ll,n„11 .'111:uuhan c,ck á radiká- :ezeken a tcrulctckcn a hin}:i. Lok
hsok f,:-~u,1\al.: a.i: mJian:ipoJi,i·~cmmi l.:cd,et nem ereznek •LH·
konfr, ... 11
hatironta. d!cn. ua.illni a munkib:i. ,·:igy dontcni
Funk L,mni:;ton. kcrulch clnu- a sicrvcieu ,cutöi,egtöl kapou
te a l'nit,·,! .Mim: Ei;)esUh:tnck. t,í„irat felett. amely 6kc1 ,·i•~uam11' .. ~ ma vi~~zatért l'prini:fid,1- rendeli a munk;iba. :\ w:i,hingll>•
te, 1. hl• uicnHct ul;ilt. :imeh·ck m sur\'czct ,·czttói szombatra
111-in.Jc.:~ikt"btn clit,·hk a ~unc• CG")" állami komenci<it hínak egy-
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~:11 ~e- .:u,~;•·~~:~\ ,1~:.-i,,k~::~~.~;;~ mt·;.::~~~~~:<h~~:: •:•~'.,1.
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k,·: nm.Jcrn° l't·:Íh0<I~
!t>.iny.i,z i~t1ul1
l'"...i
•ra n u111ds:i, ha1ír,r„z;Hol hru• ,kin~ 1 .\ 1•~11ttl,i. ,':!!amint
la~- E, , hcl~ m111d1i; tu✓ it:~1.kr- nmnhati
nal'""· ,m·!~ 111.-.t,hi
TOil a r,.J,k:íh,c•J..n:ik ,\ JvhnJúll 1:_J-,ir-,1 t·•ik. -,,kan h;i~,.,nihú\, m
Ci.l}h•·· a hr-:~, h:in).1,zok ált11lltt-nwk ,i, ,ca

ku

1,n-

1.utl,c ,c~ii a

l)rn l·mltrni1k t _~!('mn1;tnnlm,:-c-kr1d(i,tik a h,",nap má„vlik
bin},Ll'I, rLmunl.á~1si mt."·netl íelr.
kttir<o;<t.J;,
rl1:~1iktk o~,:L
lnd innn :\llamh:iu r~ak ÍJ;ru kl'rti~n k11·1.1\.k1í,·jNt:~1.A Frank- H•<·n 1frt,:-k vio1.11 munkih., ,1,
li• t· ,111-l,ain lc,i, \"alh,rlK>I J><.· ct'mht'r 13-i~ ni,io,ra ,•f"l,ik
... s1i.r ,11~ lTl.1-"1t·II.
amnl an. hntp· h\!íii re}:')'.!'•·l. 1 ~ 1
tudtul, .,,tj,,k_-;1
dni,\:nck, f:'Ji• •ltrr,nhcr Hi-ikr m.l.r a mun•
Q:u-r ,1 a
"'t•·rntrl <:'l!_,il• ki-ok ln:n:ii::-,·nbh ré~zét mun ká1
~;i~w;
~:~;:
1
,ik 1 31 mlhanaj,,.Ji-, fthét1·k- dal,. J:i•on, ille i~ má~ 1Mzrk<'11
0
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~i\~:nari1!~:t1:~::•·;~
~!~rtn a;~1rz=~i·t•~~!1 ~\ ,:,~~
l,,u
~llcnt ,·aQ annak. hogy Htr:ijk kimondi"D clóu. lndi:rna
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t űlf'm

.lli'nj rn cl {n tiJll'm, nl,.-inrA.· n lrlkl' bikirl', a &:ire mrgt,Ml/ffjtd1rn
felNfitJrl' rrigu ik, 11t ltallgauun rngcm ,rnki, nki mát6I kezd,v: béke,.
,ér,1 t flkor r füld6n fi! l'mb<ri•knl'k. m rrt ú1 nlila11,azt nrm lrli meg.
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l.'11 a b(loitlrn,i'grt, a meu nrm boc"'1jtri1t. az emllkr=é1t nl,;arom
hinll'tni, inti flknrom ,·en11i a 111ng11arok rifmút, n l t11triH!im, n 1'€ll'm
euyült ,:,.giJny, t11101nor11lt tr-itrl!rri111 mi11dr n nyugal,uil, hoi,11111' lcg11en
b(,kibf'n addig tr,yikü11k ,rm. amir, ll'dt·irrink mill{ó ,:cimban élrirk a
rnbsiir,ban.
l:n a bf!keHégl't 1,/rdettrm mitideddiu, t111 a 11~f!rrlctrl' tariitottam
az tmbf-ri,igf!l, l!n azl llirdl'ltl'm, hOflll mindnnn11inn te,tr'f!rck t-ng11unJ.-,
dr ,.,.,,, akarom torúbb n:t hirdetni.
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11
prúllkálak; nll'rl in t.ak azt tudom elmottdani, amit a•zl~,n inz.

az l , t,-n lrr,alma,, aki bün&,ebb /,-,z köztUnk!

kii11ir','1
1
11~~.:::~~naa~:!~'.
lanou ,:yu)t'U>kiin lt1 El()O() bi-

eu11ütt a M,.gtv.fltó ,z11nl ,zilltti,nap}ci,1, h og11 a nt1nm1tJlnkd 1nl'r,halni
Mn• enged/Dit.

::!·"t~:'.t :7
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~1,:-;:;;d:~;: :,.:'!i~-:~t surgonyt
.!Af!.Z:ártakOf kaptunk
f-!imler Coal
;
1

• umnl<áha ,aló ,iiuatN'~•-

a

Co.-t6l, lrogg az ajaxi
lla.<1>nl•• 1ilv,k11i hanJ,!Ok hal• teJepet el~dták. ' .A _ve-1
•-.·----··-·----··--·--- t·ok t6ta1ku banuasz:•
A Mqyar 8'.nyb~lap ue-r- : testvérek.
Az eladáB
bute.tce h ~d6hi•... ula : részleteit
eddig még
lioadoc, WkesMi~ uclld. : .r!em tudjuk, jövő héten
j ,N:vebl;en fogjuk közöl- 1

l&tp::Urk7:v:;:;:,:-

-··· ·············-······· nL

Akkor toudbb t. pJ'fl/lkdlak Mld,-lt, akkor tovább t. ueutld,, a:alrálltdr;, tanltalalt b#lnn.et,-kl't ezutdn hl,, az Urútl'n lrgalmm teu hoz·
zdnll.
Alt/tor
t,-,z "''" ~1/Hl'r az I.tl',el wh#/r,f>e,a, Gllll fi 1~

nazibrk

akarata l'mlwrn.dc iglrve

kil~~~d~:Jji:~:~~i:L IH>Yell.i t 1öbb
cn,deti rajz dilll11. ~1,.-nek
minden YOnal.a I Bany•uruipU,,
n.timira k&riilt. Nmn ,1 n.1púrunkban e11etlen UJUgokból ln
Y.tigott kfp sem. aminthal)' 11111
ucn m.tir rnt&Jelcn1 ,ri,1 ..,_
A tartalom l1 eUrul;., hOIJ' 1
M1r,ar Binyiu11.1pt.i, rnlndrn
cddicl kiadi11 fehtlmul
KilJdje be UClrU!•I a
xcn,
n.tillitúi fa uoinai::ol.bi li.ölnf.

sz~~c'l~.Y:RMa!;.1:ve~!~

: :,a~~:=~ :;;~:::: ;:;;~ ~;:,t~;:;t;::.0:,

I:, akkor ahoz if'gl/l'n

mi::J~'t!TUTNÁL. duuuz6
iri• • vi,uavindor16 mauaroknak fs ccben flrcnet me1 fo1a•
dis, ami! velilk klildilnk haza. tna•
lYarort1d&I 1n1vEreinknek.
IRREDENTA HUNCARESE
Hirom eredeti dal növcgc b
kon,ja. Ez a dalpílyhai - mdynck nye1tc:11 dalait ködlljilk. euk
kudete ann•k m mozplomnalr,
ami! a Ma1yar Bány.tinl•p indi1011 mec:- Mert hamarONn tóbb

~:b~o~:n c:!z~·

akartak
Wbb kli.idtlmet, t öbb r,11üWlaiget. ha ti mlndl'riáron, niir, a hazti lak dra-

m:.::,.:;:~;;;,~:•~/::;~·.

AZ
AJAXJ BÁNYÁT.

Ida

:lk~;:::~;::
a lcgff&nyölilbb alkota90lla1 i• 11Sttlri-c1euik.
A MAGY \R BÁNYÁSZOK
BANKJA. Bejdm1& u a1alrul6,.
ban lcY6 OUl~r Wnyiu bankokr-61.
FtNYKi::PALBUM Ma.,ar
banyiu:ok ffflykri,ei
HJJILER COAL COMPANV.
- A matyar b.tinyhzok btny,ja.
Rhzlete,,ldrbuelmuhEv'munUj.lr61 ,zJm11W1 kfppd.
VERSEK A une:r,lui tnal)'a.r

muabbi tc&yil.lr. u
Irrcdcnt,
Hunga.reu. mo111lmat. Tc:11tvf.
l"Cink kör~ben rrntri1 6rlbi u & dekl6dé1 a dalok irint.
BUCSUZÓ
BÁNYÁSZOK.
Buuu a viuzavándorl6 rnap-ar
b.tinyiuokt61: akiket todbbt.1 I•
testvúnckalurunktekin1cni.
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ilferl fi bil;brél , tt·lllrhi-Jig11ill i• 111indent1él jobban a:trtlem fi 11«.f•
ggar,iiuomat , a nem:et,lgllniet, fi fajltimnt, a .:ülflföldemtit, amit rnbbó

trtt,-z. ha Mm akarnlÍtak az i n a:a,~mra ht1llllfllni, hff ti

~=r~~:~zor a le&licwr
A NEVETŐ FALU. Kiirt
1fny,amcly a
annylni.
uctii mmoU1mo,,,lmabt
Is
~11n11. Mccm1m11ja n a kit re·
&fny, boty milyen tredmellrekrt
lehet ell.vii cff jóindulatu, j6z,.n

ut a köny~t., ,mit olyan nagy
íi~adt,iggal, nehh munkival ki u1tcttck.
A Mar,ar B.tinyiulap tnindc:n
sora crcdcll irú & n H Cl}'ctlt.n
napt.tir i-vr61-hn. amit tmerik&i
magyar ir6k azok 1dmtr1 irn1k.
akik nt olvaani fo1j.tik.
A Ma gyar 8'.nyiunaptir i.,.
t~lma_ a n.1pUri r~un. kivül riSv1d varlalb.ln a kovetkn6 :
SZÁMADÁS. Beuimolú a
Ma gya~- B.tinyiulap 191til hi
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1nunkiJul.h<JT.

~;~u;b
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~Y~~~a;~u::'1!:~~\.::?"p:j;~ ;:.;~-::::::;
'61lcc1

1

,enl·i ,,.m, hog11 én odd{g bikl.t. rmben:rrddd.
m f'gb«Mijtli11t hirdf'tel.- majd, mig Cr,uf'lltri rgu maaV"r cmtH-r /degr_n
iuriban i l la nmig rg11rllcn tulpaiatnyi 111ug11ar fljfd ldtr,t•n bilorl6k kl'zin
marad.

dmu•l~·r \

mtl i!~i;i,~n n:~i':'~:~11,: ;oc~.,~~

vet te1tvfreinknc:k.
A Magyar B.tinyáu l,p munkl,.
aa1 ~jje l-napp,J dol&oUak. 11iv•
Ytl-lélek.licl ká.t.i1ct1~k a. ma1yar
\ túnyb_zok Jr.ar.tioonyi aJ.tinMU1
k karacsony napján boldo1an

,a

1

11

1~~~~=-bk~j~:!:-:~nt::.f~~~

,;, n rr rrirJa

1

::~:.ti~b!a:~:anbir~::;:~r:;:
1döt, te.m íáradnago1. "m ~n.zt. ji.lk me g le&johan 11 amtdbi ma-.
uakhoc:y mlnfl ucbb, minel f.r- o-a.rt, n i ,z bitonyi1,-. bo&7 mi

Ml ltatlan rogl/fJk talán ni, llor,11 r:ultin i• l"f!:f't6je lru11d· arin11I tlf'r
embernf'k. nl·il.·nrk a lr ll.·ük mQilt- tudom - a bil·,-HiJgrl' 1víg11ik; d#! ha
ldauitnmik a htl11cmr6I, hn kita1:itonak a Jobb lelkiJ, n Wki,,-bb rmbl'•
rrk közül. ln aJ.·l.or U tlllll· n 111ru1111itl.-olt mag11ar tnt1'irf'k utári tudok
11ininko1rii, ln rikkor {11 tank n mbangba f!itt milli6 mnr,11nrol.·at akarom
mrgrri ltanl.

11 1
1k;~·~~!;

~;:::~;~~=~t1

'.eu::~
. labnU,r. A.1 ammka 1 llUICy.&J'UJ

~ ~~~:!':!t~m~,:::t~~e:;:

:

l• trriMk 1-IIU ll'nnl ahho:. 110011 rvlaki m,:gi>«-,őuon fUOknal· U, akik
kenu t re t,-u/lik, én e,ak er,11 n11umorult ouart6 l'mbl'r mr,11uk, aki Mm
birom i, nem al.·nrom df,-ll'jltrii
elfrltjtl'lnl a:oknak n bünil, fll·iJ: a
n,-nurt,igtmd mrgft'Hitl'tlll·.

•1in:;:;;~(~.~:,:t"

.

,llirlútt p('ili(J bO:rH11r,roi. ,:rrrletrlil, mt:{lboc8ájtri11ról pri'diJ.-6lnék
riektek, bf1 kii/ 1·nllnnom fllú:nttal. l11Jf1U m,1llatlnt1 f:flUI/Ok errr n tU:t•
, ér, ,-,.,• hOflU nrm birok rlegd trnrii o l.·ütrlruiu emnek.

1:n nl'm blro11t, nl'm mrrrm. nrkrm riim:, lt:lktm hoz:á. hO{IIJ n fal•
támbeli mar,1111r emberrJ,rl t,ll,,·,-,11fr,rr k i ril'm,, in nf'm nkarok, éri nl'm
tudok ,, nem fogok mrr,boaájttlat hlrdd11{ a: i n hflllgat61m l.·özött.

a. ).l,<'.hignn

,_

trl.· n N"mln11l.1•dü rmb(<ri•i·gnrk- ..blkr.,ir,rt n jónl.nmtu rmbcrdntk."

l,rg11rn {,n ho:uím n: l"rldrn irgalma, i-, ltr,yrnrk lnintam a béki1
tmbf'rcl.· 111c11bfl('•6JMl,:,'fle • ·· ntm bfrom n bclil1'fté, ltkaltiMt beWitl'ni,
- ln nem birol,.- biJ.:11 prMil-6/ni a: rmberf'knl'k.

'
•· . ,a.:l;• Jlli1,01~ "::.,m lt., .11&,,,. ;.onn:in~·~o 11111,.J.,-n cn:c1r.11so<11k lcJ:Tlagyohb ~T.O:-ni.mw· jél·cl ::ir.on v:in •• hogy a bány.itubj·
16 k.-i1puntj,;ibúl. ii;y ,1últ
donOS<lk ~, a binyi,zuk ""toll
"~Ii. marioni b;in)i~,ok, :ima kiegyc1:<i~1 hozzon ktre és 1i;y a
esu• m•·gtar1ou t"meJ:'R'~ ult'.•un• munka miclöhb umcl mci;l.ud•
kiin fi,:-,hangulas;: e!itéltuk a Hcr- hetó lri;ycn
,·urt ;cr.c1(1
ho1-I !-ok h!iny.iu: tCri vi~su mun•
djirul.id.t a Wil"On•íO:-le aj:inl. at- ká_ha 11111'.n".
(:5 _w .. ~t
ilo1, ,,,, 111 amcl'" ii::-:iz~.ig:t:i!anul \"1ri;:-i111:1 allamokhan C'"' néhan~u 1
i,. k!h.,1.1ln,;i1a~- ,:-llrn„rc ncnt. Tc,uuh:1.n ,:-, ma, államokban •~
Eg·yh(r , g~ h.&nJ.:'.U~11: _ad ,, h-tti• 1•\Z ark:in:~~i ."<"nh:Ín)ikMk_ lq;:-

;11•:~;:;1~:1~11t:~ ,:~;:~• 1

, nyc.

/fogy tilmfhnuam a: ii:1•mtrt, rmlit l.tlt:tre~:ltndlircl r:f'lött l.üld-

: !~\':1,,. c~:!:!°':1:ir~'.·:~~~;1c;;l'; ~~~~S~~:. s~:te;~ct~\~:,~~~;~!
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i :~1:1:!iri~:~::■j:~k:~:=:

Ufkru( u n füldl.in ...

j,Jt.,,n,

:~11~~ ~~•~t1~

ca,k olvasni a sok !Dffe$tffV re-&ffly ut.tin.
SZECitNY EM°BEREK.. ~
amc:11 kai ma11:y.u- oubontalan 1...
&fny, •11aionyuW1 ftrJ fletfnek
lnt&ti.i,11- Öt 1ónfnc1 t,i olr;an

JU·

,nci;"
' u a bányamunka '-"~ Uóln a munk.i1uk mcgLczdi,~Crc
rrm d,11-, l '';;) dc,crnbcr l::í-i!,': :i 1..:,.iulJ h;u\).l~zokhoz ci,:y 1,n1ra1
telJc> ut 111 niimlcnuu helyre fo1s úkctctt Ale,..1111Jcr llowaHól, a

li~1hi~clninck

' . M,ro: e aorok IQIY~re,nkhn
Jutnak. mir me1kud6d1k • Ma IY•r B:i.nyúrnaptl,r lriki.ildhc:
M.ir csak u u!olsó rfu!etc:k vanna," h.itra h lr."ien van a Ma i,;yar
IJ.inyás.rnapta.r. • Magyar

":g:cm:t:
amelynek a,.tillitúa 11',lr k.czd6du
Rendez« mindm llttnl&o.
u e16liu1kft h
mlndcn.ki a ba1.tirji1 i-. hol}' f 1.
zes,cnd: el6 a Ma11ar B.inybrl.1pra. ,mely p.tin!lan frd"ek-'
cO 1,ii,,dllioi adel6fi,e1óinek

fieyclmutewM

HAZAUTAZÓK

:::r=.::

11inalr ffoykfpe.
MIKOR A CSÁKÁNY PI•
HEN. Kllzked.-dt Wnyhzmun·
Jtatl,J"Nink irbai.
NOVELLÁK. trdekn tllrt6•
nctek mula!dgos dol1olrr6L
A2 tLET SZÁZ OSTORA.
Egy c,om6 ap.-6 1&1&1« ap.-6
t7q-6di,f;Jrr6L am,dyd: mindennap
mcctörtinhetnck aUrlrlvel.
A kt11ellc:n k ••ndlya ilet
meg1uboft11tja uiÁC" Mtodt
•IY caom,6 el,Jtddt. W:kh - ·
~r feje fölótt h ua.k Uff, ne
u,lyb'51. me1•uhin1 tl)'Ct•kttt:61
tr4c.ka. 1pr6 1 ~ ,miket j6f.

1

"°"• - •""-"',t. a IMOIJOr f6hl,,..,, lnz vdllr,a.
HIIILS& ILUTOK.
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A M,c,ar 8.inyiuotWNI :
: alblmuotta! uuet6 ui.-.d :
kfflnnak dia:eden, ww. :
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~llel6tt Európ,66- mdll/.,
utll'rilrr '"'" u ~
A,annlt .w.-urll• Wfftf
i:uiil. Ha az __,,,..,, lla}d}~II t. ldl. Azok,•
kUt fddl4-at,itúlrl fo,
4a/aal ~zz4.,, Wlt I
~,ut toi:ari,-.J, ..,. Utlecdit .__,...,_., ,...
dtMllwlom orr-dl •• llo,11
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Magyars~s

Az amerikai magyar bányászokhoz!
ZONYOS elérzéke11yedéH és terméazetea megl,atottaág veaz rajtam erőt, amikor a Béke nagy
eaztendejének a kiiazöbén utra bocsátom ezeket a aorokat éa ezen lap hasábain köazönthetem az amerikai magyarságot.
A világtörténelem mindenkori krónikáaa nem jeg;
zett fel még soha oly szönryiiségeaen vérea eseményeket, mint amilyenek az elnwlt háborus esztendökbe11
végigvif,arzott a földö11 és a forgószél perzselö erejéel vágtak végig csaknem az egész emberiségen.
l-1eirhatatla11ul sulyos időkön mentiink keresztül,
és bizony nem volt olyan ország - a semleges államokat is beleértve- amelyet megkímélt volna a háboru
ezer baja, ezer ·sze,wedése. De talán nem volt egy 11épf aj se, amely a,inyi lelki gyötrelmen, annyi aggodalmon és izgalmas · megpróbáltatcíson _ ment keresztii.l,
mini m: Amerikában - a háborus Amerikába11 - élő
magyarság, kiiiönösen a bányászok.
Nem akarom a jóformán m ég be sem hege,lt sebeket a mull felelevnitésével felt épni és ép ezért csak azt
a közismert és eléggé nem értékelhető tényt állapitom
meg, hogy az amerikai magyar bányászok csodála~_os
érettséggel állották ki ezekben a sulyos időkben a tuzpróbát, a szívük, az eszük .megtalálta a gondolkodás és
cselekvés helyes utját és igy példát adó önuralommal
illeszktf.dlek bele a luíborus Amerika megváltozott viszonyaiba.
~ Ezekben a sorsterhes, sulyos időkben minden képességemet, minden t-u.dásomat és minden tapasztala•
tomat az amerikai magyarság nagy érdekeinek a szolgálatába állitottam. Több mint ké! évtizede állok az
amerikai magyarság széles rétegeivel szoros kapcsolatban. Ennek a kapcaolatnak öBBzek~tő szállf!,it'.ne'!i
· a szokásos üzleti érdek, hanem az ÖBzmte baratBag es
meleg együttérzés tiszta ~~ze acélozta meg.1,. "?sszu
esztendők folyamán megosmertem az amerikai magyar bányászok gondolatvilágát ~B ér7é1!it éa ép ,ezért
nem közönséges rtelemben vett rizleti valt.all«>zaanak
tel..·inte~i bo.11kári foglalkozáBomat, hanem nagy, ".!-eo·
tisztelő és felősaégteljes hivatásnak, amelynek focélja: az amerikai magyarságot minden pénzügyi kér-

B

désbe11 azaks=erü, lelkiismeretes és öszintén becsületea tanácscsal ellátni. Ez volt az elvem azon a napon,
amelyen üzletemet megnyitottam és ettől az elvtől 21
esztendő11 keresztiil egy ltajazálngira sem tértem el.
Erről az e/mull két évtized folyamán számtalan
alkalommal meggyözödhetet-t az amerikai magyarság. Aleggyözödltetett arról is, hogy minden tudáaomat, egés= akaraterömet a pénzkiildéai rendszer töké•
leteHitésének a s=olgálatába álli.tottam, mert hiszen
ezzel is az amerikai magyarság ,ragu érdekeinek véltem használni. Csak két ilyen kimagasló eseményre
mutatok rá: a siirgöny és a szikratávirat utján való
pénzkiildéa bevezetésére, mirtt amelyekkel - és e;t
minden szerénytelenség 11élkiil állapitlratom meg, ugy a: amerikai, mint az európai pén:ügyi világban
elösmerésre és tekintélyre tettem szert.
E'gész életenmek, egész mm1kálkodásomnak caak
egy célja volt: az amerikai magyarság bizalmát kiérdemefoi. Nem én állapítom meg, de megállapítja iizlel.em óriási fejldés e és ügyfeleimnek folyton való
szaporodása, hogy ezt a célomat elértem. ·
Ez a bizalom azonban, amelylgel az amerikai magyarság megajándékozott, sok mindenre kötelez. Tudatában vagyok mindeme kötelezettségeknek. érzem,
tudom, hogy amint megfeleltem azoknak a multban,
ugy fogok azoknak megfelelni a jövőben ia.
~fögöttii.nk van a mull, felejteni kell a lelki g11ötrelmeket és felkésziilte11, erős akarattal kell átlépni a
Béke nagy esztendejének a küszöbét. Nemu, mag<UIZ•
tos hivatás vár az Amerikába szakadt magyarBá.gra :
meg kell nyitnia szívét a szii.löltaza rettenetes szenvedései11ek enyhítésére. Nemcsak hirdetni, de követni iB
kell a Karácsony tanitáBá.t. Segíteni kell azokon, akik
megszenvedtek a multért, a jelenért éa a jövendöért.
Ennek a nemes hivatásnak az eredménuea teljesitéaében számithat reám az amerikai mag11araág ú abban
a fohászoa reményben, hogy a jövendő kárp6tolni fog
a mult minden megpr6bá.ltatásáért, azeretettel köszönti Amerika magyar bánuászait
KISS Ell/L, Bankár,
133,SecondAve„
New York,N. Y.
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l-lider uobf.kban hlder Rlvek- ~ a maaar karicaony Magyarorsdgban ......

ÉRTESITÉS.

KarlicMnykor ajándékot ndunk, adjunk ilJ míndenkhwk, akit
~sak 11ZeretUnk. - ta magyar teat,·érek - lephíbb egym.út ne•
rell!étek, his:ten annyian gyUlö!nek ht:!nnünket ok nélkül éa anynyiL kell, hogy gyülőljank mi a legkeisern:sebb, legigauágosabb
t,kkal. Szeressétek magyar test\•C rek egymást, ,·egyetek 11,pró, kedves ajándékot ked\'Cll emllereiteknek, hogy amennyire lehel, mégis
a Szerelct Unncpe legyen - le1,,nlább magatok klnött - 11 Karác1:1onr.
S1.erttnék ujdndí'kol 11dnl kUlön-külön minden embernek,
hogy hinni tu11jnm, hoQ')' igenis a Suiretet ilnnepe n karÍICllQny,
J:o.ry mn mt\g Szeretet. a Wldön elrejtve tnldn az emberi azi,·ekben
h tflh\n~tulfm lesz mfg Ci,,Y!!zcr !!lel - boldog, 11%CrelctlcljCll, ignz,
11z(<p, Mke!IIICges kurill:sony .
Ki \'i\nok mindt- n mai,:ynr tc~t\"tlrnck békét. boldogstigot. nyu1,almat. Kh'llnom, hOb'Y sze r,:tettel lc1n•c11 minden mngytir szlv
Ide, RZCrelettel t;/1 Rcgité;oi ké~l!gt>I.
.·I .1/ayyar /Jd11yd1ttfo11"l'.•ll·irdud; bo/(l()y, .-:rnnrsjs kCtrd-1
nmuut k1Cu,1 "' l.:o/"ÚCI/Qll/11 aj1.111dd·i.1 hifrom dult /;1,ld- l rrtdtttll.'I
J/ ui1yart:11r ......

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület tulajdonát képezö ' 1 Köztelek" cimü Magyarországon m~gjelenö lap kizárólagos képviseletét Amerikában
/Jattala István kapta meg.
Eme lap köz- és mezögazdasági érdekek szolptálahlban áll. Mindazok, kik érdekelve vannak bármely
6hazai gazdasági dofookba11, jól teszik, ha felkere8ik
felvilágositásért akár személyesen, akár levélileg az
a lanti cimct. Ha valaki óhazai földbirtokát cl akarja
adui vagy vételre keres valamit, hirdetését e lap re•
szé re küldje be.
Tisztelettel

"KÖZT ELE K "
Köz- és Mezögazdasági lap amerikai képviselete
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S. HA TT ALA
75 EAST 10th STREET.

NEW YORK, N. Y.

HONFITÁRS!
Ha pénzt akar küldeni az ó-hazába !
Ha utazni akar !
Magrarországba a megszállott terűlo
tehe, Jugo-Sláviába, Cseho-Slovákiába
Erdélybe, mielött utnak indul, forduljon bizalommal hozzAnk.
1/ajójegyét és utlevelét biztosan meg•
szerezzük.
Pelvilágositásért irjon vagy sürgönyözzön

ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz
THIRD AVE. and SJXTH STREET,
NEW YORK CITY.
RIEGER R. JÓZSEF,
a m3C'ar osztály \'eleti,jt!.

t "i kama\ot füetlink ~

FIGYELEM MAGYAROK!

rik be1't.ekre.

Jó magyar családokat és magányos
SL Loui„i m.11:yu lllfVéd
A, U. 11 , U: ►:-r ►: lt .
htt.-. ÜQ .. ~I ,._ .I<>-'•"'"""""•

emberek et kerestetii11k;
Akik jól akarnak keresni és jó bánásmódban részesülni, azok jöjjenek

ln1J1•n t•nAc,,mlndt'nn"mcl lllllh
•AU6 k bBnt„16 11111nkb~n. KOl ·

TOLER, KY.-be.

Mllll U,:ytl!H 91f(IJld ha lt(ltT(lf.
Nbblln e11nt6&. lrlld• 711 T111•
OUll•nlT llld(
Ttl~phOD~ n~n

011 ...

un.

un

Családos embereket a Compár1ia szállit . .

A s:zé11 magassága 4 és 6 suk között váltakozik, de ja11uár utolján elérjük a 7 és R
sukos tiszta szenet.
Bövebb felvilágositást ad

! " ....,......
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i ZEJGLERSTORECo. il THE tom coum em
i ZEJGLER, ILL. i LUNDALE, W. VA .
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J. S. OANVEY. Man.a r;u

Kompánia stórok
Coal City, Ill.
IVest Frankfort, Ill.
Buckner, Ill.
Caldwe/1, ltL
(" ristopher, Ill.
North City, lll.
Pershlng, Ill.
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1834 STATE ST
GltAMT• CITr, IU.

Magyar Testvértk 1

A MAGTAR BANYÁSZOTTBON A IIADFA„
BÁNYÁSZLAP FBLIJGYELGTB ALATT ÁU..
11--,,a: RÓ,VA ÁRIIAND
A lloudn.t irlt.cil t.atoirdlwlt .-wtdM

"'111ff-bo/• tlol(!Uk 1lillllúHIHn uk.-...,. 1, ..._
(IIJutállwtkre#deluúNN.
El6fud6úút n11"9{)dt klldluwrettd

•JáJ..

ktjdJc i&miu6-UtMk • Magl/tlT B ~ u . - t ,
IIWrl binMIIN, ~11 cu lkuUU w.U,ü . . .

::::!/Uflfllo, ""* •

lobaol, a1a1 •

~

llflllll"r llált/Jdszottlton wttdlflll• "
n11r111111Ut, ahol r:iendi1eutk Jobb lltlt l m ~
ol.ra6bb ó.ron, mbd b6rhol.
Á

Magyar Bínyúz Otthon

75 Eut 10th Street,
New York, N. Y.
A, OUlwHt e , .Ut A~. I, 10.Ut .i.e. _,....,. - ·
_.. IU.r/en "BMl/(ÚZ OWtoK• }«lol,wt• .._

_.. A legjobb háziazer a világon .._
/fi inden

házban nélkülözhetetle1L

t, mi caináljuk a legjobbat.

AKorona Sósborszesz
A t.gjobb 1

A lepawosabb 1
.... .$JJ)(J
.. $51)(}

6 üoeo
lZiweg ..... .

· · ·· · · $9.JIO

Rendelje meg e cimen és győződjön
meg lljlját maga róla.

2812 EAST 79tli STREET,

CLEVELAND, 0.
Yilzontelánult6k -"'rl•nek a/6n•
latot.

Hn, DF.CUf8F'R 111

!.:--~::L-Ili ... a JVY--OUl:II.
-(Polyutúu.6•1kol4alr61)

Ki II. P 6rult, ak, b,tclt ad
nd
uoluak 1 17irtoH
akna~ cr
percre a., ho(Y Károlyi ll ~ 1
dlopott
birornuáuzer
iY
mennyi koronit? ,l-t.ncn mmden•
ki tudJa, hogy Kirolyi Mauar-onu.1 egyik lc1gudapbb cm·
bcn, volt u nulholJcal rend. elkc-

1111111 n TaJ,n maga Loviu elv-1 Azoka1 u ostoba frlllwlm, ucr doll.ir1. Vqy bor1 clvi1yuiluu huu,.....« fopak tali.lni,t N
ú.ral
hogy a lapok •·fc!haJtOllh: a né- 69 u.u dollárt a íram:1áknak.
hoi:y m11:n ne ,adJan.ak..
ll,kor pár hónappal cicl6tt a lpct a vllioh,dra • abbul a ucn1~t-1 As "Ö1.vc;-yck, Arviknak" a
IUt u.okra 1gaú.n Ur mq a
Tra1111tlanuc 'lru1t Co. ui. dol• 1lapból1anullamci {m,amcly1gu "Si.11H!rv.1 bad1fogylokna.k' ~ a lehcktet 1, vc.,uc1,-:ctm

t•::;1:: :;'

~~J=V~gJ~nt~a:at~n;:1
aiánlott;tm, ho1y Ne vcayc11ek cl
111. dollirt, mert én mer akkt.
sem b1rt.\m clkipzclni, hogy
magyar uh korona v11.Hlnukor,
Cg)' dollart érJen éa hoey Magyarooruágot ~törolJék a fold uml:·
rúl.

•&~;;c:

1é:.:!:i/a~~~~~ai'!:'.

~;:~~;~~

gyaroJ.at a bolsbev1.1m,uon ke•
reutul a megscmmuulu!Je akar•
1a ,nctm Amtl)ik "lcleylcr.tc",
hogy ezer dollári uarolt k1 K:i.•
ró]) ,ból Hát pernc, hogy on u
val<>tlausagokat 1t os.ue, ha attOI
,. 11.tp liruUg1ol tanulja u igai.-

~ ~é:~tti~: :l:r!ü:z~~ ;·~ri~~;é~; ::i! :;:~:~um•~~:~n:t~~t;:;1~ ~~1~:r:~~;, :~~~é~~i:: ~:;~:11~ :::; ;:~,:;:t:,v;;::c:~~~n~~f.'rc~
Károlyi ~:k~lj~~n~: ~;a:~kc~:~a~:J~ ~;~~;e:;i~~;;:t :1~:~!~ ki:;: re ~e n;,.~~~ ;:i~!':~':iakow1k ::'ti: .i;::~:.E~: =~~ j:t~~
tcsségc, cmlw:-rnck t:1.mogatni.

:Y~~;

hog';.>'t':;~

1

, uckrc a célcl.ra un helyeit ial

1;i!!

11

~y;~~ :i~t; :~

::;/:!~zk;;0 :~íl,::~l:~ ': 1;:~1~~n~c;!~"~~;;~:
1~1;;~:1é:~;;:~ :~::;~;n::'.~~~~
Yuatukirtl l::s nem ,s ~ktak
t, mert most I lapokat u1dia Arnt'l)bt-n arT.1 kér1rm ;11 cm•
1
111
rn:;oeny~tol;;;;~go:
;:~1.~rl,:~:;r~e,nl~°';; )0~~ak
~r=t~:1r~°:J t:~~;:~11:~:tc;;~
Hit pcruc hc-gy ar.l e:, m,kor a ne halu Akkor b,1.ony sem on ma,1 Al.-rt !állam a lapban ko1
1
:~:,.m:!1t1g!:ru ::~ki~~~~:~. 11~:;y -~::1:.:~~:klca ;:~\\1~;x1:~~;e~~~'n;~,.'"~~~,:~~

~~:t;~~~~
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u:1::

:1.: J:':1:i' t"~:: 1
11
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~Sln~et~tÁ "';~~~~,erR~;;_\ttl
1

m ~t'1;.;~j~ ~~~:'Ji;~\~J~J 1;_\~c;;

:~v~;;úe~::p::l~~ü~c~~ ,': 1

=~:::,h
~i:!j:~~~!: .:1:,an~:~ tiutenl1

:..":~";-

~~: én.~ ~:~~l~::l h;~ ;~:;5
: z~e;,,,.~~ ~~) ~~~v: ;;;n~1
:r ,;;;,,:::•:~~: :~:l:.tc;lt:::~gc.:,i,~,.:kg:~r::i:
0

~

:!~:;k ::
1

1
1~:vn~go:ter: ti~~n:~ d,.~lt~(, zti:o~c Kimh1 1•~nz('k ~:1!:~:khk~rc:~~~tk

aoi\~:::i:~I vna~~:: f!.:t:,~;r,~t~:

konny~
.
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Ne ingyelJe az u~venk•~~nc.:i::
1
11
dollár!, _mert ne~
g)'U
~O1
615
zc, mm! vagv. u;mceurí •
n
~r U ne go rl~lJ!• ogy a ran·
0
'k ornigos
reudcr.tck, mc~I K
a. r ~,.:~
IO:~i dollarra\. • '\ r;ncia e no
mi~~t.r~~i~~bl:~Jaoae ::~k nem

,~ro~~:t:~
;ri )~

~~': ~::e~::::

11~::~~

:l~;~n
got a mi,ik ostobadg utin irja.
Ha 11. em~r valamit nem 11.1d.
akkor arról hallgauon és ne bp•
kodjon ki nlimolm a leveRóbő!,
ha csak plc1rka után ir.
Ami aa Etóreei.erdolliirját illei. hát az igaz. Amig Amerika
tóbib magyar lapja.inak ci:y csom6 költség volt ll Kiirolri kinn•
;,ru.. mert u. ujságirók ,·clt:
ututak a lapok lr.Öll~cin, addig
az a pisikos bolahcvik-band11 egy
czt:r dollárt 1.saroll lr.i K:i.rolyiból.
Mikt irja kérem I.,o.·iu 11r,
hogy "hát akkor a többi lal)Ok
mit kaphatt:1.k"? Uit van még
qy olyan azcnnylapja ar. amcribi magyarságnak, mint az El6R1
A tobbi lapok tis1.1clt honfitárs egy centet sc.m kaptak! ts
valamcnyinek bclcffnilt t'(Y pár
uú dollirjiba a Kirolyi látoga·

.....t..

miért irja kérern, hogy 1.1
EIITTc leplezte le, hOfIY a Kiii-olyi
pén&t>lll kapott valaki. Dehogy a.1.
Eltlre, dehogy 111. E16re I Lcleplci.•
te az E16r.e · cimii lapot Tarcay
Lajoa ur, aid'annak nerkc111.töje
•oh, 1 aki megírta 11.áz„uor. hogy
mcgtiuta 11.t a pis.1ok l,and,1, és
aki bevallo~ta, _hogy u E\6re lriuarol! Károlyitól ezer df)llbt.
Hát mi volt eicn leleplezni vaEi
u Eltlrének? Meg un magu né•
dúlvt, ktdves Lovin elvtirs?
Hm.? At Eltlre Jcp!ei.ett le va\11ll'lit ~ 1Fnf
Ami a magyar hadikökaőnt illeti, igcnia irták u ö.nca ma17ar ujúg<:ik, tiogy kötclcasége
abból venni minden magyar emb,mk.
Blr a Man--ar pánybElap IOb. eucúen egyucr sem irta,
llogy .-ala.ki minden pén,:ét fck•
iutebele. m·ett j6 kueact kinil•
Dik; hanem mindig ar.t irta,
- . , ea·ki11Whroniirt miindenk:inek kötdenlgt. vennL
2s mi mEg- rnoat ia azt valljuk.
ha u.t irtillr volna. hORY jó
cittetff, akkor arm néce111ea dolgot, mert e.mbc,ri Wmi•
&J.etlnt igenia jó volt a bcfelr-

lotk
IQ merte volna candolni, ho,ty

"'I"'• m..,.m.

11
~; ;:,mh!~aa
11

korona ,,k!IÓ 61 " reméfly~~ RÜ•
k~I hogv U! mfl,! egyner me,:-int
drá~a lc~t.
IU1 akkor ·hugy lehet a lapokl'II
~kni.ni a vot.te•é!'!'ért? Hit :a lapok mp srcmeiCri vették a koronik11, vacy azert, hogy olct-6
volt é, azt remélték, hogy majd
mc,::int felmegy a,: ám? ·

1

ROYAL MFG. CO., Duqueane, Pa.

Ma • tcmedik.
Lováuy fa vele cgyQn a tllbbi

=~~ ::::\:fo!;
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VIGYÁZZATOK
RÁ/\'YASZOK'
;:, ~~-" 1~:,.,.1,

:o~~ró~!a~~n!~~b:r~;'c~lt

~ U eHl•I • d111re

tc1tvE:r jo1os hana&Jiban • legke•

:;~;:e~~~::~~ho;.r:;;~
~i;;!;,tnkmc:!;::k
1.or.
1~ ' ~ ::e::~~
Kár(>lyi kisebb tehctttgu e~ber p.'n 7 1 ~em m~• ,\kkor a laJ)Okn löm a llu!'><g l.tga cl~dmola•it nrm •,::buer Jla1 maga rn„i; azt
1 5
m,nt a.milyennek hitte
ra •e iuty 11 Jn,nek hantm ,ernfk ho1p 1,,,1.,.. rurg mmrknkt •ei::rt , em tu dia k1 aumoh11, hogy h.i

~iai;

H •M~I 011 •;•~~:i: ~.,/1~:;:t klld•;: :.,1 ;'""

1 11
1
na ._, ~:.~~r:.:0,1. .UldJ„o b~ l dQU~

~;rn•i.0
~c~~;ui;;:~ d,o~:) ::;or':tiaaki mh nevE:t jogtlll1nul
tse.h tcrulctcn lako magyar IP'<"
Er •• b1.tony1t1a, hogy akik oli•
1
tc~:le~~~K:e~; mmtf~d ~u111ol111
u~t:~:~u:!~ol~;~
Mag.i nt'm akar adm, m:aga 1',fo„ nclr fa 1gy nem II CloOdll ha nem

1
1 r::

n}1~ !~\ :0

VIN=KO- t

8 ~!:~r; ;;!;;r~~lr~1.;;;!~~a!~: :r:' /:.

~~'.~~~;~:>?;7-

:,.oun:ke:~:d~:~~:i~
d,!.i:foo~i~~ az~::clik
fo ~~a~~::~-~:a!1:
ho~a~ ,'~::.1;~,c':: n';;;i
ul a,pénue\ ~ot,a '.1em fog t.su- akartak Cs ven1cttrk 1 Hit az nak hivtam ,·ulna. Soha nem ~zj. 1crulc1tn, ami megmaradt
molm, 1 ut a bccsok t ctt 1,: ri,
i~r.l Mert igeni, aki 12 dollá• dalma:.etan1, k, uern ,.-11 hadikol• g')'arors1.ágnal(?
.
1
1
~!~á:iol:ft,nt;ih·~~:1~~!~t:':s'.. ~:::::, \;:;,~l~~~hv;;; ~t:r: ~';;/~;t~~r-~~1:lu:~:
:1v:~~:.

le:~t;1.~:

aa,.

°'

~~:;:1 ,;~:alm~i.~k, ~t

.hogy ho'. a
Mikor l)C'~lf Kb_olyi dört ,heg· .ág minden magyar ember.

,

~~r

;:;:
Múton.
IIA ~1m. ll!W,\ 111•:.1•· f-'C)(,t I IU2D,
1l:/~a
ahcvá szant:i.k ai.okat. senl.1 uokHo&Y hol un a ra.uaklnt Ja•
11 \
M\1.,K, 1"' ' " ' " " ' •T\ W\'
ból eg:y voroa centet nem lr.aµon, lrab Györ17 lriúban1 Lov,uy
11 \ ,u,•,ul', 11 \ '•" TlD • \tttw.n,'1.
eaak az 01.vcgyck, a ~z1W:nában lettvfr e lifrdhlu mmdcnnll fl•
11, 'il.UUU 1U:J)~II~'> ;.;u ,,.:o,
111.czeraz,mra halódó magy11r fog li&oaabban felel Cl)' levf:1, amit
lyok é, a Voro, Kcrcsr.t uegé· ldtilrll.tbm Jakab Oy6t1y, A1h• Vl!OYl'!N A7. OTT.ASI P.\T11Cl..fU.~ VAGT lll!TtHl:n.\.'f KO-T tV,:o
nye1, scbuuhJe1, bctefJt1 ú lrnlo- bnd, W Va dilr'81al kaptunk,
1
nu&e n ;t Buda~esten bkó ucgeny amelyben J.•kab t~tvlr_ a lc1crl•

zc~ hát 111051.,. amerikai ma· t.1!~.11~::::;,11.~r!j:ruiénshi:~; "1;:~i1, mai, mondom, ma is ;:~::tnk, aluk most <!hcn 11ust• 1::~~c!1: :1~:a~:~i\11~~~:~;~
ll'' u!sá.EO~ egy rtne mmdcn: én nem bir1am egy pillai'iatra acm iron1, begy mikor Mafyarorsúg
lts ön Lov:1.u uram nt'm ,gtn 1• nevlt Jo,ialan~I & gyádn
kit _Jckop,
akit ~~on ~~é~~l~m elktcpi.clm Ila.dnk mcgsemmi1i.i• hi~ruban i.llt, s ez :u ors~.ig méltó arra, h?gy a_k:ir u uu·c: haazi, AJ~a fel eay Jellc~telm em• Ha
1

:w~e::rnk,

e va'rJ"on m1·g a'gyha do"I
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1
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rcsui. mrrt oda adt:\I,._ Kirolyinak, v4'1a.!70]jak. 1\kkN magim a ht•
tioi;p h:a w:Uja ki ,·ila,z1á•i ti• lyet i1, mc,:- u id61 i, kar voi.te• 1
. --·"
.. .,_
lokra és 6 azok:at íe!ha,r.nálta. gMm
\ l"l[J'"" 111~~:~~,::':"'•• 11• 11 11·
Aki nem a\c3rc:,. adni, ai: minek
Akik sajn!iljik a tcn1el. akik•
w .. , \ ' lu:tn1 .. ...,-111 •~ ~ b b
:,.d~:a' De e ak a l)O!ondok hi,dk, nck a ni,•iik-kóM! van. :i.ldk ,,.+
l•• 11 1tJ•
h~y Kámlyi, :akinek milliói Vlln· "eotcbben i,i:n:ak. mulatn_ak.
Flr,t f\'nlinnnl llnnk
nak. icijö n ide .-agy hu,i.ei.er dol- , raktu.nak, minthot;:"r clh1g-rjtk a
1','0RTIIFORK, W. YA..
l!ir ki.ilt'lig,::~I épen uak 11.frt, m!isok nyomorud,ir,lt é~ •c,:-it•e•
1
-hOF'.V cllopjon :a ma,t:Jaroktól 30 nek a,:on, ai.ok ,zlh: ilvcn oknt, ,xaximmir t XTTTO'TTI'11J"
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A l(GNAGYOBB
Karácsonyi hangulat.
Tud-e akármi jobbra és szebbre gondolni, ami nagyobb örömet és boldogságot hozhatna, mint egy levél hazulról, szeretettjeitöl, akit otthon hagyott
és irják, hogy a részükre kü ldött élelem
és ruhanemű éppen akkor érkezett meg,
mikor szükségük és inségük legnagyobb
fokán állottak.
Száz meg száz levél érkezik naponta
magyar vevöközönségü nk részére, akik
élelmiszert s ruhanemüt küldtek Kauf•
man nagy department magyar osztálya
által.

Akárminemü felvllágositásért jöjjön személyesen vagy irjon a magyar
osztálynak.
A magyar osztály a basementben,
az 5-ik Ave. oldal bejáratánál a jobb oldalon van.

BOLDOGSÁG

Megtette a kötelességét?

Ezer meg ezer láda élelmiszer és ru•
hanemüt küldtünk Magyarországba és
a küldemények száma napról-napra
emelkedik.
Csak annyit kell, hogy tegyen, jöjjön Kaufman nagy department store
magyar osztályába és mi mindenben segitségére leszünk, hogy a legszükségesebb tárgyak kiválogá_tásában segítségére leszünk, bevásárolt árucikkeit
olyan mérsékelt árban továbbitjuk, a
mit más cég nem képest

F

Hl! BIG STDRE"

?1 AVt. SMITHl'IE.LO fo 0W'QCt STS.

l"ITT8BURQH, P'A.

Mi teljesen dijtalan adunk, külön
erre a célra készitett ládákat, csomagoljuk az árut saját személyes felügyeletünk és New Yorkba szállitjuk express
által saját költségünkön. Mindössze
12 centet fi::et f ontjáért éB biztoaitáaért,
hogy küldeményét elvesztés ellen biztositsa.
ön nem kockáztat semmit. Ne habozzon. Nekünk meg van a legjobb
szállítási összeköttetésünk a legjobb és
lel[megbizhatóbb amerikai bankárokkal.

Ingyen!

lng11en l

REMEK NA.P1'Á.R 1'10..RA.
JllJJlln 61 v:1aan hau 6nnel ea n.mü ll1fp f&ll nap.
~rt ma11ar out.Alyunkb61. Ha DUi Jöhet ueme..,_,
UIJ' kOldj• b. aevM. .. cimi6t N mJ elkOldjllk 0nnö ,-tb
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SZABAD a hazautazás
SZABAD a pénzküldés
AKAR HAZAUTAZNI 7
AKAR Al. ÓHAZÁBA PtNZT KllLDENJ 7

Transatlantic Exchange, Inc.
203 TENTH AVE., (22-ik utca sarok)

NEW YORK, N. Y.
Ttl.pboneWa.11rlu 7232

HOLDEN, WEST VIRGINIA
1919 November 7.
Tekintettel azokra a hamis állításokra, melyeket a Unio tisztviselői a Guyan szénmezökre vonatkozóan tettek, ki kell jelentenünk, hogy a tényeket elferditették. Tizenegy bánánk van, már tizenöt éve müködésben vagyunk és ez idő alatt soha nem voltak munkászavaraink. Öuzes bányáink nem uni obányák. Az életviszonyok kitünőek. A szón magahsága 6 és fél lábtól 7 lábig. Alant kimutatást közlünk 12 munkáaunknak 1919
októberében kézhez veti fizetéséről :
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Nb

l.oodoc

siave Banch
Bill Suku

Loodu

William Workl,7
Mike Burlle
.lnd7 B7cak

Jon.BuU
Bianle,ButeheT
Peter lkmeld

Jno. BIOI
Jno. JlfoluJoblth
12 lll\koo.111

...........

Oeo Jtobub

-

Loodu
c-lu
Lo,du

...
""""
e-,.,
Lo,du
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Több üres lakóházunk van jelenleg, negyvenöt uj házat épitettünk, amelyek már néhány nap alatt elfoglalhatók lesznek. Több jó bányáazaaládra van szükségünk. - Jó iskoláink vannak, kilenc hónapos tanidóvel, van jó vizünk. - Legényembereket szintén haaználhatnnk. - Hozzánk
szándékozó munkásokat arra figyelmeztetjük, hogy a vonaton és az állomásokon olyan, emberek fogják megazólitani, akik más és esetleg romabb i
helyekre akarják csábitani. Nem kell rájuk hallgatni, a mi bányánk Hold.en West Virginiában van és máshová ne menjaL

ISLAND CREEK COAL COMPANY
W. 0. PERCIVAL, General Superintendent.
HOLDE~. W. VA.

1,1, DEaauu •

MAGYAR BANTASZ.LAP

"NEM, NEM, SOHA!"
FIGYELEM MAGYAR BÁNYÁSZOK 1
lJot.4,w cu oruó,' több rluln bá1111anuu,ka ufiltkvil•
dili H, mW abban a Mlrutkn t.'0#1/IUÚt, andl mm tár.,,.,, nw11 ,..,,.. _ , kodd.datnl.
(_

UNITED STATF.S COAL & COKE CO.
LYNCH MINFS, KY.
bdn"'° td1t~i td}e1 1tr6tvl l}Jd-nappal dolgodk. Munkcz.avnr ntm úmtntl':1. AIIP.HT1 ltl•rl mintlf'!llkl mitt1
Vl'llldégfflw.
A bánjfdlnk rf/Jlena IM}dratuak. Gd.1, pis nlnc,, 11a•
bad ldmpdl hounálnak. A Mllnl,el.•, 1."1lamlnl a nunok
vlllan11c,U.dglltiual von ld•Hrf'!ke.
,tiv 16() eealddo. f'!mbf'!rre i..Sr 160 uÍ ldUönllle ttOIJII·
Mlvu ltá.1 3 ,:obd,t6112 • ~ ·
A bán11m:nd6#11lutk a lffffffll•IMrlebb nwq,,ar pá,.

Carpathia Exchange, Inc.

toldlt.
1 6}}6,i nwnkára lcl.u~n. Flmiink 6() "ntt6l 70-lt,
drd/1.b!nt. Z t!HIIIIU C1W lk-16I IJ.Z!-ltJ. Tkffl h box
e6rl 1toplw6, ho , eaaldd ptJJcoJ 1'!1111 cdrlba n a kiiltwv
a mu.n.kdbdl let.Wt0Nl6.
J IJJ}IM ,,aq11 lr}011 ntt a

New· York. N. Y.

clmn:

STEVE LUKAS
Lynch Mines, Ky.

P. 0. Box 55,

Minden c:ifány a maga loTát cliaéri !
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TÁRSA

423 East 5th Street,

New York,N. Y.

MAGYAROKAT KfRfSUNKI
C...lád010kat és m1gányt,90kat tgyfonnin. Söt jobW:n
1UretjCik a culádoeokaL f:d:or nem hati,01. A hi,om
aermek\Cil u öh·en é\·es einbuix u.lvnen \·eszünk
mindenkit.
Olyan józ.an fel!ogúu, komoly irondolkOWu mqyaro.kat akarunk, akik tov&bb litnak a na! napnil; - akik
nemcuk önmA.KUk kedvéért élnek, hanem a caalAdjuk boldopigát és, birtonúrit i1 u.em elölt tartjik.
Ilyen m.t.JtYarokat kere&Cink tairnak u Ame ríhí 1/11-r,,o, St{lil11:d S:6rd.eir,be. amely na a l~jobb H lerblt~
ubb ee,tl,z6 t.estlllet.
~
M A111fflkai Magyar Stgil11:6 S:ö11t1,tr, a krds6 H
le,-rqibb olyan maarar tetitület, amely eur doUir halil•
eeet.l l\llet!ket fitttett•& filet tarja! után. De ert u. uer
dollárt nemeuk meri.Kéri, hanem biztou.n ét uonnal meg
l.t flutl, mikor ánnak Ideje elérkezik.
Ax AmnikGl /tlo911ar Stgtl11:6 S:iivetlig 11.ll'Y huuon•
hét évet, klpróbilt Mgélyi6 testület, mely huuonhét éven
kereertlll mepu.klll.a nélkül uolgálta az amerikai m1i)'a rai,ot. 'Eze nhuu.onOt év alatt minden tarjlnak pontosan
klfb:et:te • uab6Jyaur0 Mléb·eket k u OrökötOknek j'ró
haWeeeU illetékeket.
At Áfflfflkoi Mag11ar Stglly:6 S:öi;ttalg a legpon~
ubban fiut6 .erf,lr.:6 tesUllet. A a,gtlyeket & haWMetl
IIJeté.keket azonnal fiaU. Minden bónapt.n kifizet minden bejelentett kOvml&t, UJJ', holJ' aoha Hmmlféle klfl•
ret.nl valója Mm marad hitra a k0vetka6 hónapra. A h6,.
n,,p 29-ó beJeJ.entett haWeHt 30-lkin mir ki van filetve.
~ Afflfflkal Monor Ser,il'Jl:6 S:/h1ttffg a ~I~
ubb alapon mllk0d6 .edlrd tatQleL &erveut.e & ue•
bl.Jyuta a left.6Jú,~. ami a j6v6j6t bi.stoaltja. Nlnca
k!W,·1 annak, hov •ID' vqy két éT mulva ujra kell épltenl
é,.-ea

A Szo,·etaég mir minduokon a megpróblltatáaokon it,.
H
auiknak • tapau.talatoknak u. alapjin viltozott • lerjobbi.
A s~lh·etMr u. eaetlen amerikai m.gyar klklnt.hm.iny, amely nlnca tekintettel aenkl forlalkoúalra, valliúra \•agy politikai p6rU.llbArt. b így té.n7leg u OUzmanar•
aig lntb.ménye, amelyre kivétel nélklll minden m:■.ID'lt
aúmlthat.
A S&OvelM!g aohMem lehet rour te.tlllet, mert tényies'eMn lllaml felll1Y11let & eliitn6n& al,.tt mllk6dik. tvt
uimadiaalt minden évben fel kell terjeut.eni Connecticut
Állam J111urance Commluionerjéh.er j6dhaaú vllett,
Er.enklvOI minden harmadik évben fellllvluglljik a mllk6d&ét a Szövet.és közponU lrodijib-.n.
A SzOvetRgnelc tagjivi lehet minden rendQ, ranru él
vallúu, fltikallas aullem.lleg ép, S éa 50 év köiöttl, mindkét nembeli e1Yén. A &övet.ég illaml törvény lltal blrtoeltott Jo,on vehet fel S a 16 év k6si:lttl 11')'11rmek11ket. Tehát azegyeth,n, egész; Amerika területére klter Jed6 olyan
nu&.l)'&r lnth.m6ny, mely tl)rvényeaen foglalkorhat IJYermekbldoaltúaal.
A &övet.érnél a felrite:U dljak minden U,n né&ve
eaformik. A ! & 16 év köt.Mti 17ermekek fa l ~ di.la
16 cent, havi dlja u.lntén 16 cent. A feln6UO: havidlJ•
blrmll.yen koru tarra néitve S dolü.t. A felMttek i.Jlúl
on'Wl viuplat dijit a Wvetafs' pirm.ln. filelL,
A 8Mtvet.a6a'Mi a be!izet&i dJjU eobuam. 't'il\otn&k
& NmmUüt k(U6n ldv.U.U ninc:aeuk. Akiknek a rita
aerinU havt beflaeUIN 1 dollir, u ec dol1ut fiaet teU•
&té:ben. A tarok vluuvindorlúa eNtin la t.U• Joru la·
,ok maradnak minden k&lOn rendnabib' n a ti.fiMt.6a
né:lklll.
esett, amJkbe a többi t.estllletek e1:után kerülnek bele -

„

A Szih·etaipB u uJ tq ör&me.i uonnal Josauk •
telju h&WNetl llleté.kn.. Nem kell ! \-ek.ls tepall: lenni.
hory te!Jea Joru le1Yen u llr6köl. Súmtalan INl bbonyitja, hol7 u ea b6napoa, aót mii' u qy betm fa ea
napoa tesnak u 6r61diMi l.t megkaptá.k a teljN uer dollirt
A Siövet.lér" ewr dollir 'haWnetl 9elélyt nm a baJi..
lozás utin uonnal. minden levonta Mlk:fll. Fbet aeD·
kh'\11 u er,letl é:letben uoU- fé.1 é:t caon.ku.LW ~
kel it, 500 dolláris terjed6 6uu,bo. A 70 "9l -af.rt
ta,ok tvl 100 dollár ankori Rrf,l,t 11:apn,.k. amit qy ma,rar lelllllet •m ad. As tvi betepfrf -,fly 100 doU.ú.

Tarok be~bet.Mk a ~ u EIJ9ilt ÁJJa.
mok N C.nada b6.nnel1 riaBJ6l. Ol1an helyen, ahol mfs
ontily nlnca, ~17, 6t tas la alakjthat uj OKtit,yt. llindea
&önlMII lai', aki tlJ' uj tasi,t behoa. 1 doUir IUnbW
k6llM,.t kap minden tq uti.n.
A Szövetaé:1 j6ú.lJ. merbiihat.6úa" & vaaonl tu,,pot
tekintet.ében u llauea e111etek kWtt a ktpt.6 bei,,.n van.
Aa ill.tml bKa.161 uerlnt ab peramtetné:I l.t jobb. A 5116vetaér taol,i olunln,111 q,s-n olyan jók ._ é:""'-11:, mint
a lerjobb N lepqyobb bl.atol.ltó Unaaqok Pol.Lt.y.._
Ebbln a j6
bldoa, tel.)tM!I mac,a.r taatO.lilt.ba br.
allnk t.a,obt. TGm6rillJ4n bele aa Qal amuib1 .....,.....

„

............ . _........................... !.
Ubn6rO.U6n ba1e utrt, boa &uMp.nall: a CMlidJiaall: J6't'6JM t.ecYti blstoeltotti.
trdekJ6d&.: lrja.nak W-.LW lútM titlwnak. a ~
a &onteq MJM M&ibaa

aés k(lcpooU l~&b.. me17

„

,..n, Ull Stau Stre,t, B ~ ~. COIUI. AaoemJ bpaall:
vilaut, falrililo,aft4

a,obc

a ~

•0.W.-

ayoatatri,.
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP

Egy bitang

VIGYÁZZON A· DOLLÁRJAIRA

.W ,

MERJ

ma aa tgbl Yil1gon a

DOLLÁR

1

áldozatai

a

.

cg:!;in,:1

~ hau. keuul euk annyit vilt.on be, r.mennyint utja ala\t
milrffgea lehet!

LEOtRi'tK.F.SEBB pbs!

500 MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZRAVAN SZÜKSÉGÜNK
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a Bányán Otthonba. Mmdcnki
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itt, mint Európában - Maradjon
itt. - Ktreasen boldogulást
Amerikában!
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nm1. hf>f/11 CSE..LEKEDJEN, J,lVITSON HELl' ZETEN l;s JiJJJÜ.\' 1/0ZZANK DOLGOZNI.
NJr ér nótlt n tggén,:kntk tgglormán kivónato, munkaa/Jrolom tz.
Nt iitu:e el a köllöd;ődér! 1/árom hónapi munkr, ulrin utlk6llrigdt du:atirit/iik.
Saját magn é, eralódjn inint larto:ik kött/('uJggd, hogu hdu:etin Jnl'illHJtt. Ila megll•
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Megvan már!
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.Jlagyar Bányászok !
Közeledik a szent karácsony ünnepe. Nalunk mindenféle szép és ha sznos
ajúndéktá rgy megvásárolható.
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Jöjjön dolgozni a Penn•Mary Coal
Company, Preaton County, W. Va.
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PARTOS PATIKA
Vágja ki!

160 SECOND AVENUE,
NEW YORK, N. Y.

Vágja ki!

REfllDELÉSI IV.

T. PARTOS PATIKA, 160 Second Ave., New York N. Y.
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Vetőmagot

küldjön haza Magyarországba, nem pedig Koronákat!

Magyarország gerince és ereje a mező

gazdaságban VOLT. Ez az
MEGGYÖNGÜLT.

erő

rettenetesen

Az clsö négy évben Németország és
Ausztria requirálta a termést s a pusztitást
az ötödik évben bevégezte Románia, elrabolta a lábon álló vetést az utolsó magig,
ugy, hogy még az Öszi vetésre sem maradt.
.T élire nincs mit enni s a nélkü lözésteljes zord tél szenvedéseinél még rettenete-.
sebb lesz az elgyöngü lt magyar faj sorvadása,

ha nem lesz mit aratni a jövö évben.
Az európai pénznek nincs vásárló ereje.
Annyi Jancsi bankó' van forga lomban, anynyi papirpénzt nyomnak, minek nincs fedezete, hogy a népek nem képesek vásárolni,
mert nincs mit és r,incs mivel.
Magya1·ország mezőgazdasági ország.
Ha terménye-nincs - nincs fedezete-nincs
hitele.
Jövő távaszszal nem szabad egy hold

földnek sem ugaron maradni Magyaronzágon. Még a homokbuckákat iJ le kell kötni
a jövő termelésre és füvei kell bevetni.

Gabona, buza, krumpli, kukorica, lóhere
és fümagra van szükség odahaza. Magyarország földjének ontáni kell az áldást.
ön hazaküld 10,000 Koronát, fizet érte
100 dollárt. A 10,000 koronáért odahaza 20
dollár igazi értékü árut sem lehet venni.
Száz dollár ára vetömag megér otthon ma
20,000 koronát. Száz dollárért körülbelül
e l ege nd ő vetőmagot kap 25 hold föld beültetésére. 25 hold földö n a termés átlagosan
megéri és meghozza a négyszerest, 80,000
korona termést.

MIT FOG INKÁBB VETNI - KORONÁKAT VAGY VETŐMAGOT ?
Lehet most már teljes biztonságban küldeni haza bármit. Garantáljuk a pontos kézbe,itést, vagy a pénzt visszaadjuk.'
Ha van önnek gazdálkodó rokOna vagy
ba rátja, küldjön most haza vetni való magot, hogy az

idejében otthon legyen a tavaszi' vetésre.
Ha többen vann8k egy helyen ~gy fa_~ubeliek mind összebeszélhetnek és egyutt
küldh~tnek haza vetömagot és cimeZzék elosztás végett a községi elöljáróságnak vagy,
a helyi banknak. Megvehetik saját maguk

is a vetömagot, de mi aztitanácsoljuk, bizzák nzt reánk. hogy itt vegyük meg.
Elsösorba11 megtakaritják itt a vasuti
költséget s nincsenek kitéve annak, hogy a
mcgtorlódott rossz vasuti közlekedés miatt
az utközben elromlik vagy megfagy.

Másodsorban mi garantáljuk azt, hogy
az általunk vásárolt és küldött bármely termény mag megfelelö és terem Magyarország
ama földjében, ahová ön ezt küldi.
Más minöségü mag kell az Alföldre,
más a felvidékre, más jóformán minden
megyébe.
Irjon részletes felvilágositásért azonnal. Az idö rövid.

Mi jótállunk, hogy minden küldeményt és
rendelést, melyet JANUÁR 15-ike elölt kapunk meg, MÁRCIUS 15-ike elött kézbesítünk otthon.
KJ MINT VET - UGY ARAT !

•

T,gye lehetövé véreinek, hogy legyen mit

VETNI, az ARATÁSTÓL fügr véreink sona
és rnegerösödése.

INTERNATIONAL SALES & EXPORT COMPANY, 270 West Broadway, °'' ··" New York, N. Y.
..•.........................................................................................
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