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OSOftBA WtENO HONVÉD ZÁSZLÓ UVAl MIHÓK
SÁNDORHOZ
szibériai foglyok részt akarnak venni otthon abban a nagy
munkában, amelyet a nemzet i élet megkövetel. Egymást meg
értve akarnak dolgozni a magyar nemzet céljaiért.
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ÜZENET AZ AMERIK AI MAGYARSÁGNAK

:

- Itmét levelet hozott a posta a
messze Szibériából Mihók Sándor,
nak. A szóban forgó levél azon
ban elüt az eddig ide érkezett
írásoktól, mert olyan kérdések
kel foglalkozik, a melyek szoros
összefüggésben vannak a magyar
nemzeti élet nagy munkájának
kérdésével.
A hosszabb lélegzetű levél min
den sora egy-egy igazság, amely
megérdemli, hogy megörökítsük.
Olve.ssák el figyelemmel ezt a le
velet és tanuljanak belőle azok,
a kik a zavarosban halászva, meg
feledkeznek arról, a mivel hazá
juknak és otthon maradt véreik
nek tartoznak.
íme,a levél:
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Oorba Ferenc honv. zászlós, Nikolsk - Ussurysk, Kriegsgefangencn-Lager I. B. 3 k. (Sibirien).
1920 május 30.
Mélyen tisztelt. Uram!
Folyó év március 26-án kelt Te
velét most kaptam meg s egyide
jűleg olvastam az "Amerikai Ma
gyar Hírlap" ápril 8-iki számá
ban megjelent rám vonatkozó köz
Üeményt is. Amiklön {hálás kö
szönetet mondok az ön szives fá
radozásáért, kérem önt, szivesköszönetemet nevezett ujjjjr szerkesztőségének- is Jtolmáí-

Örömmel értesíthetem, hogy
ama hosszabb kísérletezésem más
oldalról sem maradt eredményte
len, mert a new yorki "Népsza
va," valamint a clevelandi " Sza
badság" cirnü liapokra hivatko
zással már kaptam is leveleket
röviddel az önhöz intézett levelem
kelte után — feltalált rokonaim.
illetve ismeréseimtől.. Ugyanis
az elmúlt év okt. havában kerül
tem Petropavlovskból ezen tá
borba s itt vált csak lehetővé,
hogy amerikai újságok egyes pél
dányait olvashassuk, s hogy azok
ban már akkor is meleg érdeklő
dést láthattunk irányunkban s ez
bátorított fel arra, hogy az eddig
rendelkezére álló "dán követség"
utjáni levelezést kiegészíthessem.
Iiry küldtem leveleimet aztán —
csupán honfitársi érzelemre tá
maszkodva — eddig ismeretlenül
•— s megvallva, kissé bátortalanul.
voltunk általában az amerikai
magyarsággal való levelezésünk
felvételénei* módjában, bizonyít
ja az is, hogy még ma is oly ke
vesen vannak, kiknek ez sikerült
— jól lehet alig van köztünk va
laki, kinek ha nem is rokona, de
barátja vagy közeli ismerőse ne
élne Amerikában. Pontos cim
természetesen alig volt valakinek
birtokában, igy minden hivatalos
központi irányítás nélkül a kísér
let is — nem nagy eredménynyel
biztatvan a siker — általában el
maradt.
Hogy ehhez hasonló volt a hely
zet az amerikai magyarságot ille
tőleg is, az több, mint bizonyos.
Hazulról ők sem kaphattak leve
let a háború tartama alatt, igy
toaég
csak nem is sejthették, hogy
I?*
kik vannak Szibériában. Hogy
leveleim az amerikai lapokban
megjelent#:, rokonaim válaszából
ÍV
kivchetőle|| nagyon meg voltak
lepetve, és "mint irják nem bizto
sak abban, hogy leveleiket vagy
az elküldött csomagot és pénzt
Vf'
megkapom-e, éppen ezért egy
előre csak kisebb összeget külde
nek. Az ismertté vált közlemé
nyekre hivatkozással egymásután
-4<v fii. koptam leveleket különböző he
i

*

rv $u
í

"

<&

*

lyekből idegenektőlNÉ, kik roko
naik, holléte után érdeklődtek.
Amennyire lehetett az illetékes
közegek igénybevételével megkí
séreltük a keresettek feltalálását
— de nem nagy sikerrel járt ez.
Ugyanis az egyes táborok állomá
nya oly nagy hullámzás alatt áll
— folyton mennek munkára, — a
cseh, tót, német alattvalók, hol
tömegesen, hol egyenkint hagy
ták el a táborokat, — sokan künn
élnek régen köteléken kívül, egyidőben már törölték is, aki a tá
bort elhagyta — szóval az itt élj
hadifoglyokról egy pontos kimu
tatást. készíteni az ismert, foly
ton változó viszonyok következte
bon alig lehet. Az egyes táborok
megküldték ugyan az Amerikai
Magyar Szövetségnek a névjegy
zékeket—de nyugatfelől még most
is érkeznek szállítmányok a Csita
koriil szétszórtari élő hadifoglyok
ból — és most folyik a hazautazás
előkészlitése folytán a csoportosí
1
tás.
Kifelé saját táborparancsnok
ságunk képvisel bennünket — é:;
"gyütt vagyunk még most is ál
lampolgárság és nemzeti külön
válás nélkül. A belső életünkben
egy közös, választott ''Jóléti Bi
zottság" működik, hpl az egyes
Államok alattvalói külön-különvannak képviselve. A dán meg
bízottal való érintkezésben és ál
talános érdekű dolgokban eze.s
ízemmel tartása mellett intéztei
nek üeryeink. Vladívostokban a
lén követség mellett levő irodában* valamint a Nemzetközi Ve»*eskereszt képviselője mellett ha
difoglyok dolgoznak—én ujabban
->gv "Hazautazást előkészítő iro
dáival egészíttetett ki, hol tábo
runk is képviselve van.
Talán szükségtelen is ! Síinek
mindezt felsorolnom, de hogy a
mi életünkre vonatkozólag nagy
iában emiitettem már, tartottam
szükségesnek elmondani. Nem
terjeszkedhetem ki most élelme
zési, lakási, egészségi viszonyaink,
testi és Szellemi munkánk speciá
lis, tüzetes megismertetésére, hi
szen már is tulliágtam az egysze
rű köszönő levél határait, és mind
erről oly sokat lehetne írni és csak
kis megfigyeléssel is számtalan oldnlról és megvilágításban szem
lélhetni.
Most, amikor önt szerencsém
v?n ismerhetni s igazán kitüntctő melegséggel írott sorai hatása
alatt állok, nem is volna könnyű
levelemet röviden végezni. Hi
szen nem idesren a mi ügyünk ön
a
lőtt. mint aki p közüeryek inté
lésében és az értünk folyó akció
ban is oly íiemes feladatra vállal
kozott. sem mint masránembe?
előtt, kinek — mint iria — öcsese szintén velünk egy sorban
szenvedi át azon mások előtt csak
na cry vonásokban ismert életet,
melyről "Szibériai fosrlyok" cim
alatt jelennek meg még ma is <i
közlemények ...
L. .Milyen hatalmas könyv lem a*
idővel, amiről most a rövid cik
kek szólnak, egy nagy könyv,
melynek minden kötete, ha csak
e»v évről szólna is ezen időkből.
alií* egy-egy sort juttathatna egyn
»y itt pusztult emberéletről!....
fis e számokhoz volna-e képes
valaki csak esrv paránynál natrvob
bat is hozzáfűzni hűen abból ti
minden —» eddig épzre sem vett —
külön kicsinyke életből — mint
ha csak egy-e<?y felfogott sóhaj
lenne egy-egy szomorú kis család-
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MEOH10SÜLT BETŰRÉS
Lelőtte
Rejtelmes
Zsófi Anna érdéléi szártíiazásu,
a 714 Hilltnah stfiet alatt lakó
Egy éjjeli őr éberségén múlott
história
leányt már régen fldözte szerel [ a vetélytársát vasárnap hajnelban, hogy a B.
—

mével egy Popp Jtlroly nevü ro
nak szólva—egy egész életet jo mán ember. A leáiy végre hall
lentve?!... E
emberileg lehe gatott a szerelmes «|láhra és meg
tetlen volna és külön égésién más volt az eljegyzés jNeháhy nap
— de együttes következményei múlva azonban kiderült, fhogy
ben egyik nagy kérdése lesz a jö Poppnak Erdélybe^ felesége és
vő erkölcsi és gazdasági életének. családja van, e*re fe leány azon
Bármennyire is akarna szemet- nal szakított vele, jPopp azórtban
hunyni az emberiség e szégyen egyre üldözte a leányt és vasár
foltja felett — a maga nagysá nap éjjel, amikor nem akarták a
gában és kézzelfogható keserű házba beengedni, betört egy ab
tapasztalataiban lehetetlen lesz lakot és bemászwftQ konyhába. A
azt közvetlenül is nem érezni!... szobában megragadta a leányt és
Talán még sem kellett volna, amikor az kiszakította toagát
ennyi emberélet — hogy a há karjaiból, avval fenyegette, hogy
ború okozta tanulságokhoz jut azonnal lelövi. 4- sikoltozása
hassunk — fogja majd mondani azonban megijesztette a revolvear.utókor s mi folyton azt rebes res szerelmest és elmenekült. Az
getjük mégis: vajha elég lehetne azonnal értesített rendőrök egy
már, amit e címen tőlünk követel szomszédos utcában megtalálták
az élet nagy iskolája az egész em Poppot, akinél töltött reyolvert
beriség számára. Keserű vigasz találtak. Lecsukták tiltott fegy
t^lás, de egyelőre más nincs szá verviselés vádja alatt.
''H-m',1'1
munkra, most még csak szerető !
ink érzik át mindezt egy hasonló
kálváriát szenvedett vérző hazá
ban és testvéreink egy messze uj
hazában!... De a mi volt, legyen A vaiuti forgalom elégtelensége
a múlté . . ., most várjuk, szív
valószínűleg csökkenti a gyárak
szorongva várjuk a "Magyar ha
tzenu
zaszállítás! bizottságot" — s re
ménysugár minden üzenet, jel,
testvéreinktől, s szegény, szomo behány hétig % rartalanul és
,csaknem teljes erőv folyt a munrúan szegény hazánktól! ,, .
körnvéki ha
fgen, az a néma honfiúi bánat, ka a Youngstown
mely igy tehetetlenül ugy mar talmas iparteletífcke de most isveszélye
dossa lelkünket, magába veszi az mét üzem csökk
előtt
állanak
a
gyátak.
Ugyanis
itt átélt nyomoruságokat is mind.
hopy tetterős akarattal és hitünk a vasutas sztrájk ts a teherko
kel párosult tiszta reménynyé csik hiánya miatt | annyira fel
kovácsolódjék. Követeli ez egész torlódott a kész árul a gyárak rak
lényünket és elfojtja panaszain líraiban és a szabaid ég alatt is,
kat, hogy annál mélyebben át hogy a gyárak kénytelenek lesz
érezzük, hogy van e kétkedés vagy nek üzemüket korlátozni. Ehhez
esüeeetesr hazafias érzés a magyar i árulnak azok a stígorurendsza«zivben, ha jövőnkre gondolunk J! |>ályok, " áfif^yífÍCT^nSSrTfilerstate
Megértettünk mindent és ha Commerce Commission (államkö
megíTyöncrülten is, de annál na- zi kereskedelmi kommissió), amely
eyobb lelki erővel visszük érzel ma az Egyesült Államokban a leg
meinket oda — mint önök is, hoi főbb forgalmi fórum, bocsátott
nrm kisebb visszhangra taiálnak kii hogy az északnyugati álla
és egységes erőt ölthetnek. Az a mok részére a következő télre
törekvés, hogy szétszórjanak és szükséges szenet biztosítsa. Ezek
ífiry segsjpmmisitsenek bennünket n szigorú szabályok csaknem le
itt is megnyilvánult, de épp oly hetetlenné teszik a 'gyárak szá
meddő törekvés volt és lesz, mint mára, hogy áruik szállítására ko
csikat kapjanak.
odahaza. .
- .
Az üzem korlátozás első jele a
' Így várjuk mi a napot, amikor
Carnegie Steel company youngs
mi is részt vehetünk majd abban
towni kerületében mutatkozott
n r.agv munkában, melyet nemze
szerdán, amikor fríz üzemvezető
ti életünk követel. Még nem
ség beismerte, hogy a gyárban
szűnt meg ellenségeiiik munkáia,
"meglassítják"- a munkát és hogy
de a felidézett eseményekkel fel
néhány osztályt lezárnak. Való
idéződtek hibáink is, ezeket is
színű azonban, hogy ha csak vá
merni jó — de megtanultuk is
rni kedvező fordulat nem áll be a
me rhi erényeinket is — megismert
héten, a gyárban az üzem a mini
bennünket az egész világ és együtt
mumra fog redukálódni.
láthatja majd a maroknyi népet,
A többi nagy gyárak vezetősé
mely josrai alapján is méltó hely
gre
kijelentette, hogy nincs szán
re számithat,
dékukban az üzemet csökkenteni,
(Fobyt. a 3-ik oldalon.)
"őt teljes erővel akarnak dolgoz
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Munkáskérélem.
Anapokban levelet és újságokat
hozott a posta Érsekújvárról, egy
derék youngstowni munkás em
bernek, aki -évek óta nyomdánk
gépmestere. A levelet bátyja ir
ta. Megirta bonne azokat a szo
morú viszonyokat, amelyek Szlovenszkóban és Magyarországon
uralkodnak. írta, hogy neki, ta
nult vas és fémmunkásnak és gé
pésznek, nincs munkája. Vele
együtt nyomorog sok más mun
kás. Az érsekújvári vas és fém
munkások szakszervezete végül
n mi youngstowni emberünk fi
vérének vezetésével műhelyt nyi(i tt közkereseti alapon, hogy ott
megkereshessék a mindennapi be
esiiletes kenyeret. A műhely fel
szerelése azonban nagy pénzbe ke
rül, ezért kérte öcscsét, hogy az
itteni jóérzésű magyar munkások
között gyűjtsön az érsekujvárivasmunkásoknak. A gyűjtés a
napokban megindul. Kérjük a
magyarságot, hogy a támogatásra
m'ltó ügytől ne vonja vissza magát.
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A youngstowni Bak Istvánt le McManus Co. hatalmas West Fe A legizgatóbb és legérdekfeszt
lőtte a loraini Sarog István. deral streeti női divatüzletét nem tőbb kalandok sorozata. Mindé*
rabolták ki. A betörők már négy
jó, ha a vége jó.
hatalmas esomarba kötötték az
Véres szerelmi dráma tartja
óriási üzlet legértékesebb prém
Már régen nem olvastak az em
izgatottságban a loraini east sidei
áruit és selyem szöveteit, amikor berek olyan izgató és rejtélyes re
magyar negyedet. Sarog István,
E. W. Allen éjjeli őr, akinek szo gényt, mint a milyen a napokban
aki ft Colorado avenuen lakik, sze
bája az első emeleten van, neszre hagyja el a sajtót. •
^ relmi féltékenységből lelőtte ve
ébredt. Az őr először is kitekin"A
Nemzetközi
Kép*'
ft szó
télytársát : liak István youngs
lett az ablakon és meglepetéssel banforgó regény cime, a melvfít
towni lakost, aki most a kórház
látta, amint egy ember szép csen Neményi Miklór, lapunk szerke«®
ban élet-halál közt lebeg.
desen lefelé halad a tüzlépcsőn. tője forditott le angolból magyar
Bak István, ki ezelőtt LorainA/ őr előkapta revolverét és há ra. Egy világszerte hires kalan
ban az East Sideon együtt lakott
romszor rálőtt a gyanús alakra. dor életét ismerjük meg ebből il
Sarog Istvánnal., most pedig
Yt ungstownban dolgozik a most Az ember erre leugrott a lépcső regényből, amely az elejétől kezd
lezajlott ünnepek alatt látogató ről és elterült a földön. Még mi ve a végéig tele van izgató és rej
előtt az őr leért volna az utcára, telmes dolgokkal. Aki szereti as
ba ment Lorainba. Az ünnep el
multával, a mult kedden délután az ember felszedte magát és el olyan regényt/ a mely le tudja
tűnt az éj sötétjében. A rendőr kötni az érdeklődést, az okvetleakart visszautazni. Ki is ment a
séget
azonnal értesítették és fel len szerezze meg ezt a pompás
villanyos állomáshoz, de a 2.50-es
kutatták
az üzlelet. Az egyik eme Könyvet.
viV anyósról lekér.ett. Erre vissza
leten
megtalálták
a szállításra
Minden ajánlásnál és dicséretment az East Sidera, hogy a leg
kész
csomagokat
A
pénztárt
is
Ti
él
szebben bessé! az a tény, hogy
közelebbi villanyos indulásáig is
feltörve találták Az áruk értéke eddig is igen sokan rendelték meg barátai társaságában töltse el az
az előhívott üzletvezető beeslése ?. szóbanforgó könyvet,, a melynek
időt.
Ez ntjában a Colorado és C st. zerint $20,000 volt. A rendőrség Ara darabonkint 75 cent az olva
sarkán találkozott szembe vetély véleménye szerint a betörőkre te sóink részére. Tekintettel arra,
társával, Sarog Istvánnal. Heve? herautó várt. Egy a "Wiek ave I.ogy a háború folytán évek óta
szóváltás tárnnd* közöttük, mely inén őrszolgálatot teljesítő rend- iiem szállíthattak magyar köny
nek során Sarog öklével Baknak •r jelentette, hogy reggel 3 óra vet ide az ó-hazából, tehát ez a
egy teherautó vágtatott regény valósággal hézagpótló
az arcába vágott. Bak erre el ájban
;
'
felé
a
Wick avenuen. A rendőr munka a magyar irodalomban. A
nkart futni, de ekkor Sarog egy
illitása
szerint
a gépben egy em- -zorgalmas olvasók valósággal
39 kaliberű revolvert rántott elő
Her
feküdt.
\
rendőrség azt hi- .•eá voltak utalva arra, hogy a
s ntána lőtt a menekülő Baknak.
ízi,
hogy
a
fekvő
ember azonos birtokukban levő könyveket új
A golyó talált. A hátába fúródott
volt
az
éjjeli
őr
által
megsebesi- ból átolvassák, mert nem tudtak
Raknak s a jobb mellén szaladt ki.
<emmi pénzért könyvet kapni.
ett
emberrel
és
nagy
apparátus
Sarog menekülni próbált, Bak peVIost tehát van alkalom és helye
ai
nyomoz
a
trép
után.
liír erősen vérezve egy blocknvíra
den
cselekszik mindenki, a ki fel
Az utóbbi időben igen elszapo
szaladt s a Kovácsné háza előtt
használja
az alkalmat és megrenrodtak a betörések Youngstownösszeesett.
leli
ezt
az
érdekfeszítő regényt.
Azonnal értesítették ti rendőr San és a rendőrség megkettőzte a
A
megrendelést
elintézheti bárséget, kik a véres jelenetnek szem figyelmét, hogy a betörőket kézci személyesen, ha feljön az írq*
tnnui voltak, s Bakot hamarosan -e kerítse.
Iánkba,
320
Federal street
beszállították a St. Joseph kórty
•agy
T»edig
megrendel*
Gagyi JA*-*-- «%M«
házba, Sarogot pedig a rendőrök'
nosnál, a mikor kollektáltii tnegjf
20 perc múlva letartóztatták s be
'apunkra,
vagy Mihók Sándort, .
vitték a rendőrségre, hol a rendőr
keresi
fel
a
33í» West Federál*
b?"ó 7500 dollár bond alatt vizs
streeti
irodájában.
Mindhárott'
gálati fogságba helyezte.
helyen készséggel felveszik a meg
Bak és Sarog egy időben együtt
A Verhovay egylet 108-ik fiók •endelést és kézbesitik a könyvet.
laktak egy nőnél, kivel mindket
\ vidéken lakó olvasók pedig te-'
ten szerelmi viszonyt tartottak jának tagjai elég szép számmal
•yenek
85 cent ára bélyeget egjr
fent, ugy azonban, hogy ezt egyik Keresték fel az egylet félévi gyű
oritékbi
és küldjék a követkesj®5
a másikról nem tudta, mindegyik lését, amelyet vasárnap délután
•imre: Amerikái Magyar Hírlap,
azt hitte, hogy ő ül a nyeregben s tartottak a ref. egyház gyüléster- °. O. Box 417, Youngstown, O.
erryik sem gondolta, hogy a másik mében. A félévi elszámolás meg
Nem előfizeőkr.ek a könyv ára
épen ugy szedegeti a tiltott gyü hallgatásán kívül a gyűlés leg
*1.00.
mölcsöt. Időközben azonban Sa fontosabb eseménye Géressy Sán
Tekintettel a nagy érdeklőrog tudomást ss-erzett a dologról dor beszámolója volt, amelynek
'ésre, jó lesz rendelést mielőbk*
s ez indította véres tette elköve során* elmondotta a konvenció negtenni, mert a regényt nemcsalt
•'őbb eseményeit és az alapszabály
tésére.
*"
•agyobb magyarok lakta város-.
A legutolsó kórházi jelentés változásokat, amelyek mind ab>an és telepen fogják árusítani.
szerint remélik, hogy Bak felépül. oan az értelemben történtek meg,
Xddig is számos nagyobb menyBak István a Szent István egy mint ahogy azt a youngstowni ;Viségü rendelés érkezett be és
letnek tagja és itt számos rokona 'iók kívánta. Különösen hangsu- 'ppen ezért tanácsos, ha a rendeés földije Via, köztük Darázs vozta Géressy flzt a tényt, hogy ést most adjuk le és nem késle
Ede South avenuei magyar bor i konvenció legnagyobb tanulsága kedünk vele. íz volt, hogy nem szabad vádas
bély is.
Eltekintve azonban a dolog űz
kodni, gyanakodni az egylet veze
eti részétől, lapunk szerkesztője,
tőire, mert a konvención bebizo
Reményi Miklós megérdemel leg*
ELSZÖKÖTT MENYASSZONY nyosult, hogy a tisztikar és fel•lább
annyit, hogy olvasóink pá|s.
ni. Ezek a gyáiak, melyek nem
Ügyelő bizottnág minden tekin
olják.
Öt év óta szerkeszti l|f»
tartoznak az acél truszthoz, min
Csehi Róza, aki a Cypres* st. tetben helyesen jártak el. Több
púnkat
tudással,
hozzáértéssel és
dent elkövetnek, hogy üzemüket •11. szám alatt lakik szüleivel, kérdésre is válaszolt Géressy, a
szorgalommal,
mindig
az összma<
fentartsák. A jövő héten majd szombat este óta eltűnt hazulról. kinek működéséért az egylet egy
•ívarság
érdekeit
tartva
szett!
eldűl, hogy képesek lesznek-e a Kétségbeesett szülei a rendőr hangú jegyzőkönyvi köszönetet
előtt.
A
munkájáért
sem
jutal
körülményekkel megküzdeni.
séghez fordultak, ahol kiderült, szavazott. A jóváhagyott jelentés
mat, sem elismerést nem vár, ép
hogy
a 17 évei szép leány eskü számadatai a következők:
Abban az eseben, ha a gyára
pen ezért jól fog esni neki, ha az
kat bezárnák, az üzem szünet nem vője vasárnap reggelre volt ki
Besétel
olvasók, élve a kedvező alkalom*
' 'irtana tovább, yniflt legfeljebb tűzve. A leánynak nem tetszett Maradvány
$2499.93
mai, a regény megrendelése révé#
'10 napig vagy csak három hétig. a vőlegény, akit szülei szemeltek áprilisban
535.40 bebizonyítják, hogy szerkesztőo*'
\ vasutasok a jövő hét közepén ki számára, de később látszólag Máiushan
404.R5
ket pártolják nemes e#lu muaklmegkapják a fizetés javítást és megnyugodott. Szülei azt hiszik, JuniusbÍÉ
591.67 iában. ,
.
V
valószínű, hogy az megtöri a hopy az esküvő elől szökött meg a
sztrájkot, amely ma csak egyes leány; A rendőrség keresi.
Összesen $4141.65
A KOSSUTH EGYLET
nagy városokra szorítkozik. A
Kiadások
KÖZGYŰLÉSE
gyárak természetesen a lezárási
Áprilisban
$ 472.85
UJABB TŰZ GYÖNGYÖS##
idő alatt szállítanának mindent,
Máiushan
364.60
A Kossuth égylet most szomba
i.mit tudnak és ezáltal megszűn
450.24 ton. azaz e hó 17-én este 8 órai
Mint Gyöngyösről jelentik, a ruiiiusban
ne az árutorlódás, ugyszintén al városban az elmúlt napok egyi
kezdettel tartja meg szokásos évi
kalmuk lenne szenet beraktároz kén újra tűz volt. A Silbermann
összesen $1287.00 közgyűlését.
t
ni, ami télen nagy segítségükre József cég tulajdonát képező
Mérleg
A tisztikar szeretettel kéri az
lenne. A vasércben is hiány fog Gyöngyösvidéki
$4121.65 összes tagokat, hogy okvetlen je
bányavállalat Összes bevéel'
mutatkozni, mire a tavi hajózás gyöngyösi raktárában tűz ütött Összes kiadás
|287.6P lenjenek meg ezen a gyűlésen,
t ;J(Í
megszűnik és sol: szakértő azt ál ki. de szerencsére a tüzet sikerült
mert a felmerülő nagy fontosságú
J
ltja, hogy már emiatt is a gyárak lokalizálni. A rendőrség a nyo
Félévi maradvány $2833.96 ügyeket csakis akkor lehet egy
nak szünetet kell tartani 1921 ta mozást megindította, helyi szem
Vagyis az egylet készpénz va értelmű megállapodás és közös
vasza előtt. Azt állítják, hogy lét tartott a cég raktárában és e gyona az uóbbi negyedév alatt megértés alapján elintézni, ha ft
most a meleg holnapokban sokkal kutatás alkalmával a ráktárak *334.03-ral szaporodott. Ugyan tagok jelen vannak a gyűlésen.
1 fi
lobban esne a munkásoknak a ban husz métermázsa ekrazitot és azon ido alatt a fiók $201.35-t fi 7o)ják azt is, hogy itt maradó vékényszeritett szünet, mint a hű más robbanó szereket találtak. Az zetett ki beteg9egélyre. Taglét dolgokról lesz szó, épen ezért tartvös hónapokban, amikor köny- el?árást Silbermann József ellen szám 270.
ta minden tag kötelességének,
íiyebbdol£Q£DÍ.
megindították.
^QjCgfir A&M«, titkár kftgjr a gyűlésen megjelenjen,.,
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