r::, "· 1"'1,l
, . . . . . . _ . . . . _ . _ . _ , . . . (1k
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[MAGYAR~
• Az egyedüli magyar 'bányász/ap az Egye,ült Államokban ·
75 EastlOth Street

HOGY GONDOLKOZUNK MI?

MITIRNAK RÓLUNK A LAPOK

A SZÉP KENTUCKYBAN

IIAGYAR BANFAIJZLAI'

,

EGY MILLIÓ DOLLÁR
BETtTET AKAR GYÜJTENI . A MAGYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA.

EGYNEGYED Mlll.lÓ DOllÁR
már együtt v'an, a hbomnegyed millió
dollárt ·most fogják összeadni, illetve
bankunkban elhelyezni kamatra a magyar bányiszok.

· Ki ,tám~t minket igyekezetünkben
és ki · támogatja ezentul is az idegen
bankokat?
A magyar bányászok bankja hatal1nas.
erös állami bank. A dolgozó tökéje
nagyobb egy negjedmilliónál. - 3 százalék kamatot fizetünk minden betétre.

Pénzt küldünk olcsóbban, mjnt bárki
Európa minden réuébe. Próbálja meg,
miclött pénzt küld, hogy mennyivel több
koronát adunk mi egy dollárért, mint
bármely bankár ebben az országban.
Bányászok támogassá.k a bányászok
bankját.

HIMLER STATE BANK
KENTUCKY

W~FIELD

U~d~~!~~~~n

tei

l-lamburj!Americc1n Llne
NEW Y019í-HA~IBU!,?,G ~7;':i:.='•;Wi;•~~':
S. S. "l\fOUNT CLAY" · ·mNcr:!f"1i1d1Ja1eDua1·
i11d11l
{ S10mbat., Febr. 19 düf 12
) d. •· l o,,.or
O,üiörtök,

Ne" Yo~kb61

Mire.

31, d. u. 2 f ; !!'.'~~,~!~

lll!NOSZUl:Sll(TIJAJ.ATOXAZUTAN
•• s. s. IIANSA (oulolu Vi<io,la lAiN) '" .. olhw luJ4!,.kol
LL".110UJITCA„OLL" t..J>
L L'"IIOUl<TCLll<TOI<" {'Ol)
a. a, "nlJ.11,.AKD IIIJI
L J.. -VOOLAJIO• I-S,

1, 4, .. 1 lJ,-ru nobO n11Hk • lla}611, KIUl11 •"'41011:, doU.Df•OII:
••11•ppDIIHOb&t1'DllD•••HU. ltd,l&alu,
a UJ. 0Nalf11 .,........._

rllnl,-.

l'HlartoU

1eu,k"1. lrJOII aUr ..::1lk iiaeah&IDl.lll&AOll 1,:,-11.ir,01

NEW YO[\K CITY

39BROADW Y

KIVÁNDORLÁSI
ügyekben BUDAPESTI ir1)(!im DIJTALANUL
•1"J• toesfb't 61 ...,.,_ m!•duo.1<&11.11:. U:111: CSA.l.l.DIAIKAT

"1117 11.0KONt\lKAT ,Ut,,Jain hou.tjü" 11.1 11a OIL\ZA.Bót..
AZ OB8ZES 6ZOKSlliOE8 O = ~ T a }f!Srilrldebb ldG alaU

Ez a bank állami' felüuélet alatt ül
P~NZKÜLDEMtNYEK

~~=•,=:2-",-

l>OLIJ.R

na

1

KORO:f"- ATUTALüOK. HMdtll:bVU-, OTL~

VlU.KK

~V,~~m!r.,~

JOHN NEMfiH, Jr., Bohr

437 Penn Ave.,.

Pittsburgh, Pa.

A. wabiall •u•Wlomutól ea ('1

•1ortn

mmm>D

-····································
An.ebo.r Line
S. S. CALABRIA
FEBRUÁR 24-tN INDUL
,r",Eluméba, Dubrovnikba la Trleutbt
Harawloudlra 1eU' án:
Dubrovnikba $125.00
Triaztbt $115,0I
'
Fiumébe 1115.00

...............

V,.,_... na llff Ca&ff-...... ~ ~ IIL

···············-·-···--·········
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Asszonyok és leányok he~e lesz nálunk
Ez a hel a, as•mnvok és h:::inyo:.,. hete áruhi zun kban. Hölgyek és kisasszonyok ~z iiksc\glctc. Minden, ami csak kell at amcrihi
m:11,.~·:ir h:ízia~•zo,;yolrn:tk és lc-:inyoknak. J öjjcnc-k c-1 személyesen nC:tc-getn~ és vi logatni. lrjanak a countryból ingyenes nagy
:irjc~vzékünl.:i:rt.
'

.

FONTOS HOLMIK MINDEN. ASSZONYNAK ÉS LEÁNYNAK.

T:tnilc~adó minden ii!l'}'l'S-bajos dologb:w. Segítség a hht:trt:is k öriil. U1mutató mindrn bctcgKgnél i!s bajnil: Kalau: az é lcthcn, a munk:ih:tn. a 1:trsaságh:m éli a füjhczmcnés körü l. Sc-gits;•g mi11den \cánynal..\ tapaszta latok és tud::is mmdcn a5$r.onynak.

Er ASSZONYOK ÉS LEÁNYOK IDE FIGYELJENEK KÉREM! ~
1-'lln.ünJ<'il' &olc.Gn.
A10 r
u 0111 ere r
• ••uon10 r .
ntl k • uer elem ,·611111ea ai!11rl!d4ly4ne k
4 1do1atatl ctt ol<.
S•• ~e!l'.01 bolondjai. J Okal Mór hlrea roafn,•e .. . . , .. , .•. , . , •.•••.•. 7:S ttn t.
1
~::,::::le:,ci::~1~:•óu:r~lk,!t'" tö~ii~
te. lrla Mórh:z Z1t1mond . .•... 65 ttn,
\'en~crU I< . A b1lnbl!ctett ma111r 1'n rol<
rHén,e. lrtaPUnor.1. rti&d •.•..• 80 ttnt

,\1::::::~~~et

l-'llnön uakltsk6n1Y
me1takarlt.

ut&n.

mert 90kat
hlrtt maa,ar

!Ulla lre r-a11Sial<&e11kll111n. lll rH u6p
kilny,·. 1őbhe1er receotte l. 116p kilt61be11.
él IOk Ué.P raj1u,I ........... , •. f'.J.,30
A• 1.-nl m111• • l<on1ha. Utmul•UI, bO•
gre nfliuilnkmaparel edel eket •.•• 12.00
A h!ru Nlmeth-réle mauar 1u.Ue11kil111 •
l11nl J6m1g,aro11telekkel . . . . . . . , 1.20

_

i,•1lnller """""DJ'Ok.

,

Ha •Ultenl akarnak r6 rJ1ll<n 11: a•1a1dllll:od hba11 . hh1a11S&k m11 eul<et
ai<llnyni<et.
,
K erllnet K,11tlin n-e, Jó utmutatb min•
dcn rarmer 1dmlra. l rtaO•l.l~180ttnt
OazdO. l<lln1re. ~a,form&n Jó aaion,ol<•
oai< "' f~rflall:n•i< ••...•••.••• 70 cent
Tan~c:u.dóHillll,IOlldOUIM.11 • • 80cnit

~!r: E~tf:~~~~~~~'.~ .-.-.-.·:·:·.·:·. ~ ::i
BorJunnelH •.•.•.••••.•••..• Sl-5 - t

f:ttle~"" k ilnr.-e k nerelc n,rlll &
h&uadl(rol.

Kathollku,akfl&ye!rm!

lllnden UHODT "' lein, ŐHlllll kalaun
1wrel1im be11 I• h&1US&1bae. re.-6111n tlir1,net form&Jlban.
K&ö 1urcl1im. IM a Be11luk1n• BaJn.
Lcnb. !leafll, •.. • ...•••..••. 6,l cc, DI
A nue lmtt lérJ. lrta Be;.-nll< A,rp&d. R•
,,~. , 1 nal&dl 61etrő l ...•.••••. l'IO ttlll
J el.)'Ulei< a u.ertlemr61. lrta Bród1 Sln-

t?;; ~~•~~; ·iCr:.ii~~i;~J~. 73a~":.
kct re1tn1ahlltlenanio111rlil • . ll:'ln,nt
A litél'CICn, N; a mai ldn)"<>k.

A H ~rrl<'m haj111la. E11 modern ue re lem
r/l r1,11 r té. hll ll&n Ferenc .••. 70 N!nt
Né,rynem 1< 01611. Elbn16INl!i< a m ai 11e~lemr(il. Jrta U&no111 ll l•&n •. :. OOcenl
Sdué1u~r. Es, fflat lefonr karrlé r )e. 11 &1~111 .....•.••.•... \ •. • • • • • • • tl(l CCIII
Mit kell

h11tn1•aflrtLakról.

Bctc1 aa1on101<oai< adott utm111.aU.O H
unae1oi<bete&'M!1ei<elblrltau.ra.
NIII beleltffaei< ol<al ft elb &rll.ba. lrta

E;iit~~~;if.t::·.,:~:~;

Tc rméa1ctu ~lel H 116c,mód mindenki
u4mlra . aki patli<anerel< 11élll:lll al<er
('léezff&el maradni . ; •.•.•.•... IHI cent
A í1omor. m&J, nn éa UI c1n11•1·
iaoa..
. •••.•. O:'>cent

M~kell l1n11rn\e a 16rflak tc rm 61&etr1J•
1&t.Me1 kel\tud ~ a11 lc11U1otaeuood&rHllllt6rflrli l.
A lértt 1unilm1. nt,1.nr• t liM6n et form&J&bair lrta SaólCiell Zll1mond .. 1:S ttnt
IUl,toel<al6rllak. !1tl6111 a l<Qliln f6le
lé rflJel\e mei<tlll. lr1a J6i<IIMór •• 7liN!>tt
Au.101111 kla6 rl - Itte ni ltlatrl. Ml lett 11
Mll'U.
férfhiel<. ekl Wl!&Hólllott ,.,
lU.n,t..
••••••••• -60 CC'II

ltl.(!11 k pvl1el1t 1 a j6 lm&dP.10• 1<11111.•• vutr11&plihlt1toi< llrilll:fOrr&u..
l ■ ten llrlaun, llced. lmldUao• U aoal<•
l<llnrY. feb,. eaonti<llt„btn. IIIIIM "
a ran,prffCl,uel. Hl1emll&ttal •••• , '2.~
lmaltll111•. uana,uuml hreut6111ek 11.&'111&,a Al e u
bórll:litHbe.n.
&rallJdliu•

::~~·t,ttfi ·T~;.ithlik ..,;'·i,;.,;,da0 :
~.'i~t1~:a~~;~11,
aranrdlaHf:I •

1
·:':.

==~~J1.::.
. 80 eenl

Minden bizonnyal jöjjön hozzánk j?Zen a héten,
Okvetlen~! v~~nk arra, hogy asszo~ok, linyok e
,•agy irjon levelet a Countr.ttbóI.
heten JOJ]cne-a: h.ozzánk va.~ trJanik.
Ne jöjjön vis,rolni, jöjjön csak nézegetni, beszéJgelni. Ez,1, Magyarok BoltJa. Itten on otthon van_
"A MAGYAROK ÁR UHÁZA'.
Minden
Am;
Szüuéges.!)

New York magyar
u h·ében

208 EAST· 86th STREET,

Telephon~: Stuyveant N'J
,h

~ l lll ,.._IJ'ar "'"74&alall
aa Ea:,ealllt Allamokbaa

I

Tbe Onl7 lh111,:arlan Mlnen

.loa.mal Jn tl1c, UnlU!d Slatm

Saerkead-G

Edll<>r

HIMLER /IIÁRTON

MARTIN "HtMLER

EJMlaet&' '-r:

Sal»oiptlotl Rateo:

l. ~~~.~.'-~::l~ ::=,.~ .~:.-.-.-.-.-::
)les.Jel~ ,,,_.Mlen

coil«irtűkiin

Puhll,l>t)d 1-; .-ery Thu l"ldoo7 l

Publi.ahedb11 MARTIN Hl!IILER,

)lunk&. tlHleMfr.
1aoulUH0.1etartia!
f;11erren aJelna'fllllk,
mute1aerltbeo11llaket
c,lör,1baldor111utelt.

c,

Editor

wo,>.O,oo""•

e<lucallon on,!eoupera tluu l
Tht• 1bo11ld be, out ~,otto.
rortht1hel1111111
toward ou r aueceu.

Ha pénzt akar kiildeai
Ha hajójegyet akar ,enni ,
Ha ó-hazai ügyét akarja elintéztetni
Ha u ó-hazai rokonait akarja megkemtetni
Ha családját szeretné kihozatni,

1921. FBBROAB 3.

Magyarország és a nagyvilág

·························································KÉSZPÉNZ-DOLLÁROK
ÁTUTALÁSA EGf.sz MAGYARORSZÁGRA
BUDAPEST
JIBKf:SCCSABA
CEGIBD
DEBRECE N
EGER
E NDROD
GYOMA
GYÖNGYÖS
GYOR
KAPOSVÁR
KISVÁRDA
KECSKEMllT
MEZOBERllNY
! IISKOLC
NYIREGYHÁZA
NAGYKÁLI.Ó
OCSOD
OROSHÁZA
PÁPA
PUTNOK
SOPRON
SZEGED
SZ1':KES.
FEHllRVÁR
SZEKSZÁRD
SZOLNOK
SZOMBATHELY
ZIRC

RENDES UTON lls stlRGONYILEG
BWULYEN ÖSSZEGIG, TEWES
JÖTÁLLÁS MELLETT.
8'rbol lakjHc i, • clnuett. H itt febon,lt ..-'"-ok
val.ainelyikéhez könl van • i1Y netn olto,a tcmm!
nehb-lll&et a kéupbiz.tfollirok itritcle.
A cimntt uemilyetm veui ,t a dollárobt b a
feladó 1&jl.,tke.z01e1 .U:irt nyugd,t Up k!1h1u.

Átutalhi dij lJ dollár minden uú dollár utin. A
lqkiJ:ehb dij 1 dollár. A tá-rirat dija kill!ín fhetend6.

KORONA PtNZKÜLDLS
MAGYARORSZÁG-CSEHOSZLOVÁKJA
JUGOSZLAVIA-ROMÁNIA (LEi)
minden Ic1ki.M:bb köné1bcn is. RominW.ba
postai uton, a ti5bbi orni1oliba.távinti•
lag: is, a LEGOLCSÓBB NAPI ÁRFOLYAM
MELLETT.

C$1k

. HAJÓJEGYEK
minden eur6p1l kilr:öt6be, a LEGOLCSÓBB
EREDETI .ÁRBAN.

DOLLÁR-BETÉTEK
mcg6nbe b lr:amatozúa f uáulabl.

KÖZJEGYZŐI ÜGYEK
valamint minden más hazai Qgyea GYORS,
PONTOS tS JUTÁNYOS ELlNTitzitSE.
Minden lcvllre azonnal, lr:imerit6 fclvlü101l•
tbt kap, ha erre a cimre ir:

VESZPR81\1

KISS EMIL bankár
NEW YORK, N. Y.

13.3 SECOND AVENUE,

...........................................................
MAGYAR

-• •"-

UNGARISCHE

JELZÁLOG;HITELBANK ~ HYf>OTHE KEN-BANK

r

SOCIErt dc CREDIT FONCIER
ROV"°"" do HONO>UC

lapn::1 :~:~~t&~:P~~!~~l:11't6=t:;::.

Budapeatrdl.

A11U11nn budapmi
ea

Nyolcvanöt dollirol ca,ekktlnk a Jea'mapabb Jtaúli troa, 110 koroún. J.\t ba'rihft
el a bevilt.6 buk cuk eon,o1oa4 uúaJék ju t.a16kol, uu 61,000 ko?oaa ·"" 111 dollirin
cak 11 á m ci1atet. uimit • ~ Urranas nap• TimM ueria.1. a llft' ,arkl Jeaá
1Sc..uuD28I.voli. Tlhüa~6071Korom..
A.ti tehit AJIIBJUCi l KXP1U8 dollk chckkn ltO.ld, u biztOlin'a 't'IIA ur61, Mff
eljuttathatja po1ti.n a ci.uuetthu a 'tilic bú=ely ri:l,dbc 111 .-eribi dolllr llalal•u dúrW
ere~t. -;- Jtllldje púát. lla,JarOr-'rbl. na a mepúlloU wrilctekn u ilO&IOil
llPllSS OOJIP ANY utjia.
Uatalmu aurveutü.nk bifl.oaHja ~den vesz\al!t ellen.

. AMERICAN E~RFSS COMPANY
rore1,p. lloa.ey 0rur ~ "A''

' 65 BROADWRY

NEW YORl, N. Y.

Kül(!nféle furcsaságok

. k az olvaso'ink?•
MBV"':=""""I
,.,._ M"t
1 ima
B:::1:1.::t=. ~.'!:::t!!~,~:~

llDt BZAZllllDB
ouOBEK•~

.t. HIDEOViR ~TOVAB~•k tarjta magira is •. fi~fi de::r:!t~~gl~ n:~~o:~~te~t ~ ; BOY

TUT.
-.
nem111 nétve, hogy egy ulli biró töl;ib ceee:aemőt nevelt fel egéu__
Dr. M. S. George baltimo~i fo. lu!letének vesse • 1'- magiL.
. llég:es !Ufiak~i b nlJkU, miut az l:U.\yu tiutelt Iliinler testvú!
10rvoenál egy dagadtképil fiatalLeibiU mabC11kodba most ~-- 6M&t9 többi gye~tipuerek Olvutun a múodik Wma Japembtr jelentku.ett. u.r:-1 • kérés- mét uilnyegre bort&_ Michigan 61- együl'tesen.
.
.
ban Joc H. Kj._ testvér levelét,
.el, hogy. buiza k• Ujós fogit. 1 lamb,an a régen vaJudó k,!':1b~, Gall Bordeu Ulbb ~ t hatvan melyet a Ktreutntnil cimü cikk•
doktor nuelóbb, fllert m6r -~ Cili• hogy a nók hetöllhetnek-e ko:th.1- e.utend6ve.1 eiel6tt k~te_tte u: re· irt, mely cikk I naptirb1n jclagokat látja. Dr. George leu_ltette ,·11talt joguerlle.n vagy 11em. Ha II e\16 U•eg Eagle}lnmd 1ur1tett te• Iont meg. Már én ia hou! akartam
a sdkbe és éppen a fo~ót il~z.- hiró-6g igennel dönt, akkor Lei- jet ~ az.óta_ uAmta_lan aok anya uólni ehea I kérdésbe&, 'mert 11
tette a beteg fogi~?~ mikor ~~rte- bitJ: kénytelen kdlcllen ugya_n, de ro_nd1in baJ!n aeg1tett tdr u. a iD figyelmei;.et aem kerlllte ki éli
Jen megsz.ólah a ~~elz.6,,k~ulék mégis cu.k kötclu le.u megJelen- t eJtermfk, még olyan esetekben~ cuk az.ért nem tettem meg eddig,
éa kuua hangok t!l_z.et kiáltot- ni II nili békebir6 e16tt.
a~ol nunden mb gye ~ ekt!puer mert egy neh,ny levelem ho:uAllk. Tényleg az épille~ alsó két
meg nem fel~l6nek. hiwnyult.
iszólbaim révén belekerült már a
emeletei kigyult. A beteg u.(.m~an
A LEGDRAOABB B11LYEOLnpun~ b1rdetélu rovati~a.n lapba & egyes honfitinak ut
mtr,ragodta "- doktor kc1:H_es igy
OYOJTEM:tNY.
mcgtal~J~ H Eagel Bra~d ~uri- mondog11tt.6k, hogy feltiinéai viuuó]I: Akár h11: vnn ekir nm~JI,
....._
telt teJ hinlet~t. v,gJa ki a kctegségben ncmedek.
•
most mir csak elób_b hu:r.u ~1 1
A ,·ilág legdríigibb (,s le(ltök6• ue\vinyt, kllldJe _el még m': h
Tiufelt Ilimler testvér! 8'n lel•
foga~at doktor, maJd es7: k_ita: ldesebb b6lyel!'gyüjtcménye · m01t azonnal _ipegkapJa ~ n taartAat, jeacu outom Kiss testvér néutét
lunk mnc_n valahogy nz.u n 1•·
Ernut R. Acke r1n11nn new jeneyi mely uenn_t-ceecse~~Jét u Ea(l'~e k a:r. indit\•.6.nyt is pártolom, Ne
doktor m!t tcllel_~lt mht, f~~~ e; ~· ,kll)viaolóé, oki nemrégen mcgv{I- Dran'.I l!Ü ritett t.eJJCI tipl_í.lma engedjünk he iclC1'Cn tir.111\atoknt

'

:a:•_,;

11

1

~g.vi :~

1

1

caemök nevelhérlll.
dilyonuk e1:t meg és ne ~ngedjlil:1
_
--o-ki a jó alkalmat kcz.eink kör.ül.
• OO"NAB.D•ANOHOR VONAL I Meg ngyok gyllzM,·e róla, hogJ,'
~ T FIUME FELj, lba mostani b:\ny{mk me,ll'ke:r.di n
1
1
A h"b~n1 óta I Cala_hriÁ nz cl~. ~;~kk!:~:~• 1~;~::11
1~a~
1
mely február 24-én chndu\ ll new többiek is, akik id/ti~ féltek dolrorki kiköt6b61 és 1-~ium!ban fog Járjaik11t ko~kblatani, bátn1bban
kikötni.
i\Jlannk a Himler Coal Company
A C1marJ.J\nell~ Liue eme je- ré.uvény&einck táborába mert be

~~::~::~::J

~~k ~:1~!1~:'.~~t:1~1.:lk;~;;::;~j~~- ~~cii::ii:::~:~!!:~ :::;i~:\e~~~ ::~~~:i:;~1:~~e:!.\\1:: r~~áb~:~: \!.:!j:r~!t~; 1:i°:~e:v:~;~~:~ :~
1

kötélre kot\'e kit c1te n1._mll'nrb~. ho~y bosior~i\n~~ok {,,,, lidércek
kimenJcnek belol~:
A bir6ság el 1a ,·ilautott egy
házaspárt, dc a hílrom i?ycrmckct

;:..:~~:~i~~~:::::~1C::!_

l)egtöl egllueu a lcgujabhan ki• f r kc1:ö hajók sdmára. A Calabria la a mi u ttör6 táborunkhoz eaat•
hoealilolt zarjnd0k ünncPIMi bt(. a kön~kuG hc~yfk re ..-lu magá.- 1lako:mi.
•
lycgekig minden kiadb meg van vll] ~taaok,at.c Vii,,:. Patras, Dub• 1 A,a kére,m tehát kedvu Dimler
benne lcgalAbb e,y tökélcte~ ,r,,. ro,·mk! 1'rieBZt P, F1,~me.
. jlet1tvért, teuék jelen leveleiict a
1
hibfilllln példAnyhnn.
A hab~ru ~l~U ~ mme _ell'J kc lfliml er Coal Comp11 ny igazgatód·

ka:ld~

k a biródg a ~londok ház.aha u

0\110 1úrg&, bogy juliua a.,ig ne
d rh1tdn1k a rúzvényeaek lll•
nak eldi!nt&hel.
-

BIZTOSITSON GYERMWNEI 805ml t.s

B.úZLETZI EGY 6.BAZAI
L.EViLBOL.

BOLDOG ti.ETET llil.TAL, HOGY
"EAGLE BRAND"-ET AD Nm
AMINT TEJE ELAPAD.

Bodnir Jóuef test..-érühk leve•
Jet ttai.att nz abaujmegyei Szcpaib61 Margit leinyí.t61 éa ebblll a
civélböl veuük o követke:r.ll réuleteket:
Kedves apa, a multi le..-Uben
au irt11, hogy pénzt megint fog
nekem kiildeni, l'lí.t nekem no

73oniMi4

EAGLE BRAND

1

Winatedl"n Cm_m .. ~lrs._, ~larie . ;c~~~:~~l?í:~clm:~,~,;'.:ile::~.::;;;;
Brazee 1 i!6pcrt mditoll f•rJe cl: IXndhnm-Aekermanu
~yiijlemé•
len k pedil!" ~:r.on ar. 1118 ~~: hoi,.-, ni•ck értéke mc::hnlndjn a Ulmilférjének Mllnbm '"(J\Ó cir;~e le!e ufl dollfirt (,s 111. l'.Sl''·cdilli ,ll'yüjle•
,·an lidércekkel á 1011.or nnro • méu,· n maga n cm~ltt:n, melynek

t,.

dr \\inCICn, mert u a Urdb nem

~t~.!;i:n~~~ ::~l t:-rt:f;a:~:::~:k:n~t~:: :a~;.~~e~·h:c:~ ~ch:~:~cac:~:~ ~:::j~:r:!:e:o,~é~~t~~:~:r.t.kfi~~

8

k~ ~:~:g:cl
~::~:~ e. :!~thamg~·
1
• a 11mlé1rí.n lit t(l,or.ott a,,; égó llye)2"t,:yíijlö I gyüjtem6ny6t is
épúlctbl!I.
__
jt117á.0004rt, ua:r. ~fl'y~Wheh·en.
OB CIPOK
iött"1.er dollárfrL Eddig az aul:'ol
A BOSZORKANY
· kiníly gy(ijlemé11yét emlegették
:::~~

u min n&•
Rendkivüli körgyülht is ismer
a tör-,ény, da term&zeteaen ilrnntk u ON.Zehivúlra aemmi azük•

-A LEOSZOMORUBB JOB.

heri mi e\llbb. Itt nagyon nehh a
mcgélhetk, me~ 11 mi élffJ, lt>rmett a:r.t clrekvuillák a c.~ehek,
pén1:t ~cm 11dtak érte: S:r.emélyen•

~~~~~i k~:~ c:rt~~~~e:k

\CONDENSED MILK)
Könnyen clkisilhetö, - & bébije ol,an kön.1e11
cmb;:tl, tiszt.a, táperós eledel, ePechtlisn.n gyen:iekdl•
nck kés:r.i.t.ve, mint snjál tcjl!t,

,~~t

d~
bni nem engedik. m.6r kii~ dn.
bolták, hop;y a krumplihoz hon!
sem a:r.abad nyulni
F i!ldct" e1t7iltalin nem lehet
1
:.CEt~=~:r:!:~e:in;a:~~~~~
gendll amit mef"hagynak ha kili•
rö]jük jóformán aemini. ,
Ro!lll:r.tbb ..-i\ág van m01t, mint
a hihon1 alatt, mindel'lütt eu.k ka·
tona, minden hbban el v11nnnk

Tbe Borden Company

V'sla ki e suhfnrt 111, , ?itOS1' - la i,oatiin• mtr MA
6' INGYEN merk&PJ• a CYERltEli: F.CtsZSt.cE dmU k: 11ynt. 1ulrbCI m~ t11dh11!Ja. mlllt
kell bllb1J6t ~Naésand: mtr1ar1aai. Vat,.

m.Jat atetál aubálrobt uJil anrurehU.

~o~~ :i::;!:::~ ~=~i~;nl;~~I~:~~: ::ke~! ~rj;:i~~:!• ~:![ ~:;::: :4!::~v~a:irn~~:: :nel J:~:~~

: :.,...••. .• •.. ,•••........ ,•

06'
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.uerel)et Jitaiott a c,unard vonsl• r&:r.vénye.eit arra, hogy ak1rjik-c LajO!onlk tuuszal vettünk egyet,

1~~:;:,~r::~:]~~;t:~:•~t~n~

!~~;:::::/!~u~:~:f~:;:~ A leguomo~'job"-je hatá•
!:a~:.:.;;::::nd~:r~e;;k::: de mit u61ment ?aiabokra.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Qldö1iai mliniiban ar.enved, a:r. roz.otta n l-!iu Marion S~lliv11nn.ak gtri forgalmat Fiun1e és az Egye- imott van.J,. referendum mi\r caak
Valaha~ f~nnt~rt többet le- ír
ilgyv(,d pedig aiórt, me rt ilyen volt ,a~i h:r. éven fit lllhtott.a k1 n ,iilt líllamok kö1ölt. ll,lost11niig adrt ia helye• lenne, mert akko r h~tett. vcn m, mmt ma IS.OOO roalapon kérte a hhauig megacm- new yorki Dellevue kórbbban cl• D'Annunzio ucmrél!'CII véget &rt megtudnók hogy mi ia a rés:r.vé- r~ntl:rt, mert egy t ehEn 7000 fomil&ét,
bnltak bouitarto16 i réaz.ére a ha- f11rC11a kalandja akadályoita caak oyuek aka,rata k me1ttudnók jó- rint, egy 11.ekir fa 1~ forint, e!Q'
Tegye uivt.re a ke:r.ét l:a vallja be 6aalntl:n. bofY tokkal
lottas bi1:0nyitványokat._ Ti:r. él'f.' rac,.- 11 Cunard-Ancbor Linet ab- ..-al a jnnilllli közgyüléa ellltt. So- pir C:1!11:r.ma ~ fonnt, egy öltll
többet nem tud, mint amennyit t1.1d. Itt i1, ott is mecakuzt.
SOK BUBó SEMMI:tRT.
müköd6ac alatt ,több mm.t 40.~ ban, ho,.-y ismét ji\rwon hajókat bn ,·agyunk, némelyikünk uii ruha l ~ formt, e~ p!r ~6 ~O
ja Talami uekElfHc h nern képea todbb menni, amif mcs:
__
,
ember utolsó ok1ratli.t ilhtotta ki II riumei kikötőbe.
mhtröldnyire 19 Warfieldtlll éa ezer forint. Most IS me~Ofl'lillt
nem kérdez ..-alakit. Ez a rout arra uols:'1, hoty minden•
McDcrmoU, Chicago ,·liroslinak a gybto16k kéréRére é1 bá-r álln n• A kitiinll vonatö11111,eköttetélil'k ~a\idot ember nem adhat ötven leg~ cz.er pen(l'llt ér6 dwnónk,
H it 011ea-hajo1 dolralkban mecbu:hat6 tanicsot vaey utközbinlondgi ig111gatója bC11zéli n dóan síró, kétlléghccsctt, J:!yb1:ba- Fiuménak e\.16 helret hiztoaitanak ..-auhatven dollárt ki uti kölbég· 11 m1 nagy kir.
balguitút kapjanak.
követkczó e!!Ctct, Pár nappal e1:e- borult i?mberekkel volt_ dol_gn, 6 1 földközi tengeri kiköt6i ao rAban . ro. Jgaz hOJtY llhol többen van nak
Si;~val, ha nem tudnnk h.6.u_t
Irje mec kfrdhét rövid pár u6ban Uffl a údutin
16tt déltájban telefonon ke re:steik. ma1ta nem _vcaz.tette cl fnas. JÓ ke• \Tuuttal elfrhctll mindenünnen együtt ; éll.,.ényesek kÍildhelnének venm, ■r?II. ké rem apát, hOQ'Y Vl ·
éa mi ebben a n,vatban felelni forunlt ÖMek. Ha k.!rdhe
Egy i1:,atott nlli hanit nrra \érte, délyét, ~mdcn gy_iru:ol6hoz ,·olt lfagyaroru!gbó l vagy Ausztriá- egy ltép..-iscllit vagy megbiiottet, ieuen ki m1elllbb,
kazérdekO, kö:r.öljük uc, a ktrdht, mint I feleletet, ha 11111J
hogy küldje ki a tüiolt6sAgot s egy-két J6ies6 éa ,·,gu:r.tel6 ua,•a 1.161. C1ehoulovikiib6l ..-agy Jago- de h cl ro,adjuk I rcfen!ndum Eddig uól a 1iomoru lel'él, mely
gánErdekíl, akkor ualr a választ köiöljllk.
nagy \étrivnl, mert kedi•cii'c maes. b most, h_o~y otthn1tyla á\lhlit, ulhiib61.
\
aiavadat, llkkor e,: is teljesen lluintén tirja fel, hogy a c1ehek
KJl:RDEZÖ . LAP
kAjll nem tnd lejönnqi egy magu - mert fli r~hez megy, - 11 kórbh
A Cunnrd é~ Anchor von11lakat iziik.ségtelen Icu, mert nkko r milyen m6don gari1:dilkodn1k
.IÚIII
fáról, mfir dél van éJ1 fél, hogy ,·c1.et6st!,e 1gadn. nagy 1.~varl11n jól ismerik nr1'11felá mindcniltt. A lnindea r!nvényes beküldeni! sza- 11.egény uti l6haz.6.nkb11n. K étuef:bes. A j6uivD Igazgató eleget v~n. N~he1,en. fogJik tudni _pótol- Fiuméba éa Trie.Mlbe indulA hl• va:r.atjit & akkor az lenne a dön• re,en is gondolja meg hát mindenA kfrdez6ncye :
i• tett a hölgy kérbénck és páf m Sulhvan k1sasawnyt, aki uor• jóik neveietttiebbek voltak I Ca. tii mely oldalon a többség azava- ki, mie13tt ismét hajóra 1dll &
Ponto. " cime:
pere mulva nagy ujjal indult el galommal, nagy la_p!ntattal & iga- ronia, Carmania, Franconia, Sla- wtt.
yislJZamegy a nagy bi1on)'lalan... Allam.
a hatalmas tüzi létra az. éhezll i~n rendül etlen Jllrndnlattal tÖI• ronia. r,~conia, U\t~nia. Pannon ia,
fln I mel}ett vagyok, hogy a sAgba éa lehetetlen megl:lhet&i viViros.
mn~kR irány/i.ban. Megmentették totle be ezt a uomoni álliat.
Carpath1a é1 Jvem1a.
Ilim\er Coal Company No, l bi - iszonyok köd.
Box vagy b:lud.m,

MIT AKAR TUDNI?
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,r,rek mmdt ''"'' '"'' ""·
kfil, erre .ueretntlnk feleletet knp-

3110 ezer magyar könyv érkezett

.; ~t:l ~:v:l~:!au~::;;~;t;::~~~Ó

l1'rndl)'en

tulajdonosnöjétöl.

llat

•

AKI NEM HISZ A NOK
iaYENJOOO"SAOABAN.
Wilfüm L,ibitz detroiti pék•
1
m:csterkijelen tettc,hof?Yncmtl!n
, elegetaz. idh~nekbne.;;jelenik
meg Mn. rhoebe L. Pattenon
hlkebiró ellltt a tfir(l.'yalbra. A
pék mester elkeseredett cllendge
a n6k C!!'yenjogo1itbá11ak és Ica-

11..-kU

kUn)''f""'\:,~~:~-::;;,,'~:~~~~~~m•I, mert uonn.l

I!t~é~~~~:

AZ ALKALO'I

l•
u 1
ll
~~y:!p,r;',.t".i!:~:lin~:.f.'"~~:t.=.,";!k
denr~le kö11yvrt11. lnoe-ne. lrJeg)':i:liket,

:!

0
~

1
;,:::.;

tlild.

Arra k~rem még a te11tvfreket,
hogy nóljanak hoÍ:r.á minél többen ebei a 1frgyhot mert ut l!iszem e:r. van annyira fopt011, legalább ia. mint .a bur d"körilli vita.
1 R a 111.erény nhctemet mcgfele-

:!:

FEJES SÁNDOR
826 BROADWAY,

no,;,. .,"""''"'""·

uavaz.bt é• még a ,o-ül b elll tt
1
h ogy m'.t akarnak a

:;;~~.:i~•_::~ ~~kci'f~:::;: ==~~~j~ .a • mauar
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MIT AKAR TUDNU

StRVBEN SZENVEDŐK

bogyb, ; ,,.. t,16ljlk •• " ""
leirtakat, akkor rendeljék el a

NEW YORK, N. Y.

:::c~~:~t~\::r~~s::a~e;ll',n~~
helyet a lapban 110rai mnak, had
nóljanak a:r.utin boui a többi
J01eph Takica, DIVll'llou., DL Cukla ugy, ba • lapnak 10k teatvérek i~ b r emé~em, ho1ty Kiu 1. - - - - - - - - , lgyar bin7b:r. elllfiietóje UI lenne & a:r.ok egyOttaen irnin1k a utrtesll'ér inditvAnya fo!{ majd ll)'ll:r.ke.utll•érnek egy ilyen irányu lnelet. Akkor Win megmuiék d•
•■ •!I• ••• ■■■■■■■ ■ • ••■■■ ■ ■■■■■•••••■■■■■••■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ lesen kikerülni a\azavadm,t.
még ill'Y sem bizonyoa. TCINk megpróbilni.
•
Sok siercnt!lét ki•in mindn1i•
ltallnt.c:h.a.k: BL, Uuiontou., Va. ön nem kérdtst ad fel, Unui

A J:Yii,lölct paran csa. A taploni kisértet. A dém o n .

Ezen 3 könyv a pos takölts_é1t,rel

együtt CSAK 50 ct.

1

Ismét meaielent
"Saját telepeinken termell" -

111Índénoemll l(Hd&dal. kcn1rliakt1'H tt •lr-'ll m• ....akat, lll(J•
"l.111rtn m'11dennemll lll limm ... dlura1u11. ,11„ bukrulull W&...,r od.mboln, ohutl r6zJ.lull, .a\lllr, kliaml(h, rlbb,U:l:t. S
wú .,.,-tb belJ'C. arllnollieeU Cle>n"ttk"'I, Aoba l'lriglllull.

.....,u-

KÁLI.AYBROTIIERS CO.
PAINESVIllE, OHIO

•
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a tö"én,-ekhet
St
Réuvfnytinad.l!'ok altTeit caak
JULDOR .-A.t.MA.1'
is a rM.zvényuek k6Z11'1illél!n le- : EGY •vRE 2 DOLLÁR

~a:
'koronát bpon TOina ,._,, mo.t, mini a_,,nn,-if. ,ikllldatt. D• .•
bank igazolni tudja, bor, nem blbú 6' el•Jat tett aa fn ••c'idu-

~:e:~t:~:n:::i!:;~ ngy Upn:,d_:~
Mi,Íill!lllrinek mAAi,han un : St. Loula ,. v ut, ke
m.bt bi:r.Qi ")ett a kéJ"JYi\l'lethe1, ~ to:1S IOUTR BROADWAY

nak,
,.,.atban tt(U.et. 11 fontot IIOIDl(Ot a pos!a utjtn k ,lkll!dbd 61 ul
lliaallk, a a legjobb. l\a bflkflldi lloaún.k a ---a,jt.it, •i aai..-.alll
1
::::;~,!~':e~ : 0~,::~ . ~
=•~dUII . .

~~=~:\~t~~-:n~~~=\

! ~.';-...~

.
.................................
.

::!'1~:~e!é;~
á ~rnmit. TIMk u 11A. Tabnr,laf, Cleveland, 0 . Kérdéu Qgyfben lenJ, tirunk
önnek, melyben k.imeritllen meiifelelOnk.
Báthory Gábor, Morpntown, W, V&. A bank minden kihíil~
D.yek között még a:r..nap elkllldta u ön phuét, Uhit aa 1916 .uptU••
ber 20-á.D. aa akkori 6r!oly•111 uerint mb uton Tolt. Mer kell il:a~
tani, hogy miért nem löl'Vnt meg a kifiut6t. Val6uinllleJ ulrt,
mert • pénzt utkii:r.ben, miutin alt kor mfr b.ibona •olt, ldoJük "
nem engedlfk ,tov~bb, Matt a pfnl viuaaj&.t, óa tehit annyi koro-

Takács J óuef testvérünk leve1,(r-e me,r ke\f jegye:r.nilnk, hogy I
Uimler Coal Compan;r nem tarth11 t ref,rendum-su..-adat, merl
Ilyent a törvény nem i1mer.
A réuvtnytli~l:'Ok mfikődidt i\ll e,ryc1 államok tllrvényd

.=~~~~:~~u

lrjon azonnal az alábbi címre
, N t.,,ljeo,ea 11117""' 1:UldJUk n 1021. é•re nA16 ll&lfJ' l:lpN Ú
,...pékllbket. nielr anjl(ll ta
#rdwe.11 Je1-Jk mq:.

~ ~:I:~~~~ ~:!jl

juknak tiutellijü~..ktean·,,,m",-,.'n· ,.

t,.J

::m• :::ru!~::ie:i:

~~:b:~~
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St. Louis, Mo.

,
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MAQrAR BANTAffLA'

1921. FEDRUAR 3.

----=
Ujabb levelek a burdról
"
---

Mágyarországi

...........................................................,
·Budapest

Californiában.
1

Va\6úggal páratlhn a:i: H érdelr.l6d1, lelk-dh, amelj"]yel U a!lleriltai m1gy1Nllg felhivásnnbt k~éri. Sz.áúva.1 kapjuk a leveleket naponta a keleti illamokban lakó hpnfitár-aainktól.
,
•• E lev,lekben" haU.italan örörn.ükndr. adnak kiíejedat, hogy ebben a IUpsEges ,u~ban.
napr,ugaras Calirorniiban végn, 1 magyanignik it alkalma uyilik cg,-ütte1 lete\1pUJfsre,
alkalma nyili), hogy iinmng6nak egy kii ".ir011Ut ~pithesaen fel. ~ a levelek irói mind r&..,
kivannak venni e nép & magasztos munkiban. Mindegyiknek u u 6óh&ja, bo17 aegtdkeut
nyujtson a ma,yar farmer koloni& megterem.thaehu, houi.Jiruljon egy-egy pllljrrel Budaptal
!eléplthéhea.
.
•
örömmel él btLukeséggel Jelenthl\jlik, hogy a t elepttá munld.ja Bud•J)llt környö6n
1M'ip sikerrel hawl eWire. A 101 an,ielesl & c&li!orniai ~ kőaiil mh \öbbell vettek 6t
foglaltak le maguknak földeket & 10k.an jelezték ,1 kefeti Allamokban lakó magyarok köilll,
hogy r,n·id uen, néh6ny hét mulvt mJ.r utnak indulnak, ho&,- ela6k kiizót?"l.e11en,k a letelepii.15 magyarok között.

MIT NYUJT BUDAPEST KÖRNYOO ?
Californiának eirrik leg111.ebb vidike n a hely, ahol 111 amerikai malO'araig fel Íogja
épitcni önmagAnnk Uudnpcstet. Mindenki olyan gazdálkodást ilshe\ BudAput környékfo,
amilyent akar, nmibez a le1dobban frt.
·
Több ezer aker kéu gyiimölcsiil, 10k-iok eur uöllöfflld, 10k-aok uer uintóröld 'rirja ott
a letelpülni óhajtó amerikai marJ&nigoL. Ak i pedig állatt.e ny&n&t akar ktldenl, u... riJo.
gathat b6tuer fajdiunóban, 10k u cr cair1r.6ben, Uóbénben &i awvhben, ami a ldep ülA
réuhe van fentanva á önkilll.Mfi árban 1-1 itadva.
• Budapeat környékének az égbajl11ta piratlan. ~yiron nincsen !orródg & tf!cn nln~

~!g

1

~J~

1

h~:i!:k::•:ö1~~!r=d::zdm:~:mné!
~:v!'f~ tt':e:ó~I i~~~me~
a földnek mint! miivelbl alatt állnak h Cllak ,folytatni kell rajtuk a gudAlkodbt.
A kü1!ekedh púrnttan. Két VMut van két á\lomhsal k a villamOII vaaut, mely pár pere ,...
alat t ott van a körny~kbel i viro1okban, hiuen a 26 ucr lako1u San Dcrnardino cuk bat
miles.nyir1:, a. 18 uer lakotu Rivenide cu.k kilenc mi!etnyire, az ötezer lakollll Pomona caalt
tizenkét m.iletnyire, a hirom ti:er lakotu Ontario cu.k kilcne mile•~· van t61e. ll1g1 Loa
Ani:-ell'I a nyugat metropoliu. cu.k 48 milesnyire van és és mb!él óra villamoual. E.unkiljül két hatalíou boule:.,ard megy it, anielyektn u 6v minden
h.o napoPII ezer 111
eze raut6halad.

MÁRCIUSBAN MÁR ÜLTETIK A SZŐLLÖT.

~ Al ig van jö,·ed~lmez6Qb guduági lcg CalitomiAb11n, mint a 11151115 termelb. Jlatllmn
pénteket fitetnck ugy a nyen ul5116é rt, mint a ,d.ritott az6116érí& ha tiuzer annyit u/5\IISt
lcrmelne Cali!orI1ia, még az ,em lenne eUg, olyan nagy a ken:,le~ u egén Egye.Olt Allamokban utina. Oluzok, franciák, nb1etek vagyonokat uerutek Californiába.D. a "6116
1 6
lerm! t1~ ~Rnrian Coloniation Company a magyarúg uimira QI lehet6d akarja tei1ni, b.0111
foglalkozzék e nauyuc rüen jö,·edelmel6 ga.zdasii.gi lcp:(t'al Et ezért aok-10lr. eiernyi éker terül•
~~e;:;i:nk e~~be; ~é~Ín~ui :e:;~yo!:!~~~.'~tJt~r uö116fóldje van, az dhiny eute~d/5 alatt fU
Felhlvjuk uonb111 hon!itánaink figyelmft arra, hogy a uólló üUetiuiket mlcr mirdus
hó folyamá.n v6gsik 61 aki nem husnilja fel en u időt, u ebbtn u eutendllben mir allr.klk
Et cu.k a jövő 6vben teheti ut. Z.117 eute:ndl5ped.lgu.,.id6, mert.annyivalt.o'fibbkellw.jd
vánkomi arra, hOiJ Lenni.be jöjjön a uölló.
•
AZiRT MINDENXJ, AKI SZlSLLG MOVELUSBL KIVAN POOL.AL
KOZNl, UOY IGYEozz:t.K. A DOLGAIT INHZNl, HOGY P.BBllU.U
vi:btN, DE LEGJta6BB ILU MilOIUB ELEJtlrr IDEUT.l.ZILU801',

~~~:.STB:O~o!~~: AH~:1~::N~~~=a~i~~:
V AlfJA AZT BEttLTETNL

H, ~dig valaki nincsen abban I hel,-setben, hogy mlcrciua elejére lejöheNen, blua meg
a rokonlct, vagy baritjit ua.\, hou uol9Údjiba.o 6 foglaljon le ú,sdn, U.,U6flildet 61 fo.
dl65l velünk, hogy milyen f1ju6Jlilvel lr.ivlcnJa azt beültetni.

Ml MINDEN SZAVUNIITRT HELYT ÁLLUNK.
CSAK AZ. A GYERMEK BOLDOG
ts VIG, AKINEK JÓ FOGA VAN.
ut akarja, hogy 11~eke boldog legyen,
vigywon a fogain,.
A ross1 lop.Is; mep:1érguik as j~lt, mel7H
eamek, mw embrtén okomak 61 1111.rilta\jik
a 11mnek:et u eg&.stégel fejl15d&iben.
B a .ut,ill hordja gyermekei boldogi:(;it 6, j6
kedvit, tanltu. meg óket ana, liOSY ncp0nta
k6t.uer mouá.k meg fopih.~ n '' OOLOATr.'3"
féle !opiiztit5 Jahmiel b teirrJ,4bb Jit:;er
hente Yiugiltaua meg fogait fogorvo:::;il. /
\ Buretnl fogjik kréme\ !rl..l::!!tl i=e n:Jat!.
Ha.

„

.

" JÓ POG--JÓEOtazsiO".
M.nu.11Jn1 plpo,reclllll.P • b<faU,.
letNM..,c. u,.uúirot & eu(l r.,..dil winwfcct bl.a,A ''Colpte'' a h

t.oo1llJa. Alaplttawu 1BOG-b&a.

•

Amtt a Hunprian Ooloniaa.Uon Oq,mpany lgff u amerikai ~ u6n heJ;rt;
áll mindenkor 6' mindenki el6\L. Mi nem suba alatt dolgo1un.k. Mi ntDl Uarunk 6rUltt11lC11 földek!t a boa!itáruink n,-aUba a6mi. E rrlll bjrkl hl meggy6z6dh,t. IU van -három
bivatal01te11tillet:
,
ChamMr ol C o ~ Loc A/lfCln, Cal.
~ ol Co1UWTCe R1-nlú, Cal.
l'hamber ol COlltlnUCe Stul lhrlfOJtdúto, Cal
. E hlcrom hiv1taloa testlllet binnel,-:iktheii fordulhat blcrki k megktrdesheti, hogy .ilyen ia H i._hely, amelyet mi u amerikai magyaniig jhend6 otthonbak kidl-taltank.
Mind a hirom tettnlet fehitt.e ill minden U~guek, mert nem egyeaeknek, nem táruafgoknak, de I köznek I javára. munUlkodn1k b1v1talb6l.
,
e.- még eddig nem irdekl&lött riuletCll!bb felvillcPtlce ut.ln, 1111" lrjoP nd:OAk •fi•
mai forduJ6 I)Oltával, magyaml vllauolunk. Megiru.ak önatk mindent r'-Jete,ea h uut.b
teljesan i5nn biuuk a ri.lamú\, hOff akar~ toribb II a r,in,,k ft.la i..,.Jft,aa. a .._
~ dobot m6lrfbea dolgoml. "'1 ldjöa blki.bb ide Oalitonrliba, allo1 u lrökaa a:,ú, u
öriiköt DaJIRIÚ' Tilaaaclja l3ÚIM!Ul, an:u., a ffir h W.,... • • iial41 á üol _,..,...
hMj.r. ónmapnak 611 ca.lid.jb.ak a j&riJM 611 boldopipL

Hungarian Colonization Co. · ·

t•• -• •-1,=

BUDAPEST, CALIFO,RNIA
Akim•: _ vflgj.l
, .,dnik1 mlnd,,u
CalifomWól,
• u el: ~ - tölue ki H killd1e cl ne-

\

Poat Offite FONTANA, Califonia
leo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4"fN ú áUGa __ _ _ _ _ _ _

■

i

··············································-········;J

OB.OSZ ALÁDÁ& ur • M•gyar
Binyiul1p r!lldre ellSfüttllk b
hirdetMtk uenWre fel nn jogo.w.itva. Minden m•gyn testv'rünk a Magyar Binyúzl1p Erdt•
keit uolgilj1, aki aegiq,6g6re leu.
Orou ur a Bimler St•te Ilantol & • Bimler Co1l Comp1nyt
i1 minden tekint etbe n képvi!leli.

Matewan és vidéki

magyarok!

Bdltd, utdn 3% 1/amo.tot
fiaJIJJtk
41.APTGK:S Ut,Ht.H

1llE MATEWAN

NA TIONAL BANK ·
MATEWAN,W.VA

Magyar bányászok !
helro.ta„a lete111'lla70t.htlr
Ola nol,tllat 111 Nanetelret.
MJ.11~ J,ó "' btali1$m .......,,
.
yfsea1,em.
Ha bArmlllre ••• •tt.,c,.at.
CHrte lrbou&m..

FABRE-LINE

,_ w.

Uri. l . lt lNITT & 1. f. M/ll

El•ell. Oeaer&I Acnt.a.

17 State St.• New York, N. Y.

l'OOOan»oa:

.Bd-o, lr.6.11,elmM b&IO Tr1••t r.u

lfatewan. IV. Ya.

S. S. BBITANNIA
H&miall-l"J•haY,JeJtYTrieatlg
,11~.00&~Atl6

ROTH JóZSEF és FIA Bankluizálwz,
McKEESPORTO~, PA.,
melJba11lrU 6Y6t & iuol1&lJaam■ ff•l'&Al6rdekelt.

S. S. PROVIDENCE
llarruado,,r.rilru ,kgJ"Trkfltlll'
SIOONSGadli

S.S.CANADA
Jeuet eladunk köu;,lle„ Dfflla
n ~ . K&Mlila', SU<ff(ld.la &
11súd~.
Jec7•n fordulJo11 b& rm elr mect..;talmuou as,.110k.bll•.
Oaalrl■ ol■a1Yb.,uDlrff1-■ -k•
bueb ■,Okboa,

HAZAI _CITERA

Pi,,111.t A lrjf0\""6hb „pi ufolJ'&m mtllf'U kWd. relel6-■lrs - ·
lettffllft&A,poDt.aa&blU_,,llC1caaU4J'-k.m1.a~~
r...,,ék T"IP' 11"-" hazai ballkba b,eUt IJIIIÁIII..
Ohecket kü!tlhetc '1talllak hua, melret binnely bank ""'1'"

'STEVE BELLA_

Dr. W. J'.

lf<Oo7

a'611a,

Ha még nem olvas•
ta~ ne muldsaza el
elolvasni

A VIHAR
GYEltMEKt-L

trdekea, Íanulaágos

MAGYAR BANYASZ SZTOROS

-ÁRA $1.50-

SHARPLF.S, W. ~A.

Magyar Bányú~p

R11b&.11U>fle_,, elpO, kalap Ni ml11de11Hle .,.. .,.., buaJ ellrlr.ek.
Aralm&t Oai,u,huo1111tbalJa bArllldJ Wffl Vlr1t11\&I Ihlet ~nhal,
6'I me1 101 p'11t.d11I, bor, H b '1-alm IIOlr.lral ol~bbalr, lllUI • .,
11'1-6 .... mn d .N rolom aa irulmat.
Pottal re.adel-kel po11t01&.11 '■ 17on&11 elint~.

ldad6hmta1'Ílu.

•'IIUdtlhtt.Sa

75 East 10th Street,

New York City

Búbolil csalódhaMtttair,
de&n"6llrinoaldfl,bpá.l-

killd.6' ""17

ha.J6M la·

bei:1 IOHW.U.TZ K. '1la.at
ftll'td'1,-.&t bj6,.,,. á
pfurilcó
dul,IDUlt&UYt-,hta

.,.,...aWpu ,.,.

,..,..,...._

JrJoa • .._..:

E. SCHWARTZ

