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A Hidassy-féle gyilkosság 
a megyei biróság előtt 

Cianciola olais nagykereskedőt, m int elsőfokú gyilkosságra felbuj
tót vád alá helyezték. — 25 ezer dollár biztosíték.—A halál-
autó vetetőj ének vallomása. 

JL U3Ü>jülV'JL<f2?ff T|C' 

(tteiifcealt 
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N A L  
minden csütörtökön. YOUNGSTOWN, O., 1920 SZEPTEMBER 2. 

Cianciola György olasz szárma* 
zásu gyümölcs nagykereskedőt a 
pénteken délután megtartott elő
zetes vizsgálati tárgyalás után 
Gessner városbíró a Hidassy Emil 
girardi magyar üzletember ellen 
elkövetett elsőfokú gyilkosság 
bűntettének súlyos gyanúja alatt 
a megyei börtönbe küldötte, hogy 
ott várja be a szeptemberben ösz-
szeülő nagy esküdtszék határoza
tát. Később azonban Anderson 
megyei törvényszéki elnök el
rendelte, hogy Ciaciolát 25 ezer 
dollár biztosíték letevése után 
szabadon bocsáthatják. Ez szom
baton megtörtént. 

A bíró Ítéletét szenzációs tár
gyalás előzte meg ,amelynek so
rán Rose Sándor, a "halál autó" [ ' 
olasz vezetője rendkívül súlyosan 
terhelő vallomást tett Ciaciola el
len. Rose, akit a tárgyalásra meg
vasalva hoztak el New Castle-ből, 
ahol várja a főtárgyalást az ellene 
is gyilkosság cimén emelt vád 
alatt, a vád egyetlen tanuja volt. 

Rose arról tanu.^kodott, hogy 
március 9-én Hidassyt Youngs-
townba hozta. Elvitte a South, 
Sidera egy bizonyos házhoz, ahol 
Hidassy néhány láda pálinkát vá
sárolt. A vásár megkötése után 
egy idegen ember, szintén olasz, 
szállt be a gépbe Hidassyval és 
utasította Roset, hogy hajtson 
New Castlebe, ahonnan elhozzák 
majd a viszkit. Amikor Edin-
burg közelébe értek, az idegen, a 
ki a hátsó ülésen foglalt helyet, 

•/) I' HI'JI '' 
Az előzetes tárgyaláson a vádat 

George Muse, Lawrence megye 
ügyésze képviselte, mig Ciaciolát 
Bármim biró védte. A tárgyalá
son igen sok érdeklődő jelent 
meg ,köztük volt Hidassy özvegye 
is és a girardi rendőrtisztviselők. 

Özv. Hidassy Emiiné, aki John 
Suliivan girardi rendőrőrmester
rel és James Stotler városi taná
csossal a tárgyaláR után hazafelé 
tartott, majdnem szerencsétlenül 
járt, amikor az őket vivő automo
bil az úgynevezett Trumbull dom* 
bon a csúszós útról a kerekek sik-f 
lása miatt az árokba került. 
Ugyanakkor még két gép járt ha
sondó módon. A balesetnek sze
rencsére nem voltak komolyabb 
következményei, de mindhárman 
könnyebb zuzódásokat és vágá
sokat szenvedtek. 

Hogyan gondolkoznak a 
SÁNDOR PÁL LEVELE EGY AMERIKAI MAGYAR ÜZLETEMBERHEZ 

SZENZÁCIÓS LEVELET KÖZLÜNK,* 

150 ÉVES HÁZASPÁR 

A MAGYAR BAJNOKSÁG 

húzta a kocsi hátuljába. Ugyan
akkor a másik kezében tartott re
volverből három lövést adott le 
Hidassyra, aki nyomban meghalt. 

Hétfőn Clevelandban mérik ösz-
sze erejüket az amerikai magyar 
if jaki. — Hallók János győzelmi 

a városi bajnokságban. 

ílétfőn, Labor Day napján, 
tartják Clevelandban negyedszer 
az amerikai magyar bajnoki verse 
nyeket. Vasárnap pedig az Ame
rikai Magyar Athleta Federáci£ 
tartja rendes évi konvencióját. 

Már mult számunkban közöl
tük, hogy Youngstownból kilenc 
magyar ifjút nevez be a Magyar 
Athleta Club, az első magyar baj
nokság rendezője és a Szövetség 

SzonaMtOfi be
nevezett athléták közül Hallók 
János, Pintér Márton, Hajdú Já
nos és Molcsányi Pál résztvettek 
a Mahoning Valley Athletic Fed-

A gyilkosság után megállította az j <*ration által rendezett városi baj
automobilt és Hidassy holttestét i n°ki versenyeken. Dacára annak, 
kidobták egy nagy hófúvásba, j h°£.y a versenyekben hires egye-
Azután visszaültek a gépbe és az 1t0™* bajnokok vettek részt és az 
idegen parancsára visszahajtott a eredmények elsőranguak vol 

A levelet nem kisebb ember irta, mint Sándor Pál, Magyarországnak egyik legtevékenyebb és 
legtehetségesebb munkása. Sándor Pál magyar zsidó és ea a levél válasz egy kérdésre. A kérdés a 
zsidóság helyzetét kereste jes puhatolta Magyarpr száigékt. A válasz kimerítő információkkal szolgál 
a magyar zsidók helyzetéről és érzéséről. 

Azt hisszük, ez a levél egyik légszebb és legtisz fcább bizonyítéka annak, hogy a hazafíasan gondol
kozó magyar zsidóság, amelyik a zsidóságot nem faji különbségekkel állítja a magyar faj mellé, ma 
is őszintén és lelkesen bízik Magyrország talpraállásában és ezzel együtt a magyar zsidóság helyzeté
nek gyökeres változásában. És dolgozik is ezért. 

A levél válasz szerkesztőnk által még május haffbífti inegirt vezércikkre, amelyei fiiért küldtünk 
meg Sándor Pálnak, mert alig néhány nappal a cikk megjelenése után avval elvileg megegyező beszé
det mondott a nemzetgyűlésen. Lapunk üzletvezetője, Mr. Grosshandler, ugyanakkor levelet át irt 
Sándor Pálnak, amelyre a napokban kapott választ. iEzt a levelet jövő számunkban közöljük le. 

/ TISZTELT URAM! j 
Bokros elfoglaltságom mellett csak ma jutok abba a helyzetbe, hogy szíves szavaira vála

szolhassak. Hálás köszönetet mondok kedvességeért. Csak kötelességemet teljesítettem és ezt 
a jövőben is tenni fogom. Önök odaát nem tudják mily boldogok. Akik ennek a szegény áldott 
országnak roncsain élnek, megélték poklukat, lev ékelték bűneiket. Ártatlanul félretéve, meg-
bcntva a háború által, a mi szent országunk lakossága abban a reményben, abban a hitben él, 
hegy lesz ez még máskép isi Ha tovább is fog tartani az antiszemitizmus, mint gondoltam, muló 
jelenség, mely józan parasztságunkat és intelligenciánk jó részét még nem fertőztette meg. Ná
lunk a zsidók csak vallásban azok, vagyis inkább annak születtek, de egészében chauvin magya
rok. Ferdíteni lehet, de e ferdítés, mint minden hazugság, nem hosszú életű. A fejen táncolni 
is lehet, de senki sem bírja sokáig. Üldözzenek minket, hiszen mindenkor fenállt ez a nyavalya, 
de ez nem fog a zsidók tiszta hazafias lelkületén változtatni. Mi kötelességünket tovább is lan
kadatlanul teljesíteni fogjuk, ha jogainkat csorbítani is akarják. Önök pedig ne higyjenek a 
jelennek, hanem bízzanak a jövőban, a magyarok Istene minket zsidókat is szorít karjaiban. 

•Segítsék szülőföldünket ahol és ahogy tudják, és ha ránk zsidókra rá is jár a rud, az egészséges 
magyar nemzet be fogja látni az elkeseredés közepette elkövetett igazságtalanságot és meg fogja 
adni nyugodtabb időkben a teljes elégtételt. 

Fogadja, tisztelt Uram, őszinte nagyrabecsülésem kifejezését. 

Budapest, 1920. julius 24. Tisztelettel 

i : SÁNDOR PÁL. 
•V. ,4 . * 

nemzetgyűlési képviselő. 

A szomszédos Farrel, Pa.-ban 
J. H. Moody biró kedden eskette 
imze a 80 éves Pindall Kaspert 
menyasszonyával, a 70 éves Fra-
lick Annával. Az uj házaspár ösz 
sze?en kerek 150 éves. Az ujdon-
tult férj farmer, a ki özvegy em
ber volt, a menyasszony pedig 
szintén hosszabb ideig özvegyke-
dett. 

South side-i házhoz, ahonnan el
indultak. 

A házban egy másik olaszszal 
találkoztak és mindnyájan elmen
tek Cianciola lakására, amely a 
Chalmers avenuen van. Ott Rose 

tak, mégis a magyar fiuk elég 
jól állották meg a helyüket a ver
senyen. 

Hallók János, aki sok számban 
vett részt, elnyerte az első dijat 
a távugrásban 18 láb 8 incses ug-

részére alibit beszéltek meg arra : fással. Szépen szerepelt a rud-
az esetre, ha Roset a rendőrség ugrásban, ahol negyedik lett. A 
elfogná és a gyilkossággal vádol
ná.. Rose ekkor igy vallott: "Ci
anciola kijelentette, hogy ha ra
gaszkodom a megbeszélt történet
hez. akkor ő mindenképpen gon-

sulydobási versenyekben is elég 
szép eredményeket ért el, de nem 
helyezhették a győzők kiváló do
básai miatt. Pintér Márton, aki 
formán alul dobott, mégis harma-

doskodni fog védelméről, de ha |dik lett a diszkosz-dobásban, 93 
terhelő vallomást tenrték, amely
ben a^ igazságot elméndom, ugy 
é:.n is ugy járok, mi# Hidassy." 
Azután visszament Girardra és a 
rendőrségen a megbeszélt törté
netet adta elő. 
J A 'rendőrség határozottan ál
lítja, hogy Ciaciolát a hires olasz 
vendetta, a vérboszu, vezette a 
gyilkosságra. Ugyanis Hidassy 
ez év februárban autójával halál
ra gázolta az olasz egyik rokonát. 
A balesetet tisztán véletlen okoz
ta és a rendőrség elejtette a vizs
gálatot Hidassy ellen. Ekkor ál
lítólag Ciaciola kijelentette, hogy 
a vér vért kiván és azóta t^vez-
te Hidassy vesztét. A tényleges 
gyilkosnak, akit Ciaciola a tett 
elkövetésére felbérelt, nevét szin
tén tudja a rendőrség. Ez az 
olasz gunman New Yorkba mene
kült néhány hét előtt és nem le
hetetlen, hogy a detektívek kény 
telenek lesznek nyomát Olaszor
szágba követni. i 

Érdekes az ügyben az, hogy a 
gyilkosságot Youngstownban be
szélték meg és a felbujtás itt tör
tént, mig a tényleges ölés a szom
szédos Pennsylvania államban t^ör 
tént. A törvény értelmében Roset 
Pennsylvaniában, mig Ciaciolát 
Youngstownban vonják felelős
ségre. 

láb négy incses dobással, pedig 
tréningben 110 láb körül szokott 
'obni. Hajdú János, aki a cleve
landi 10 mértföldes marathonban 
képviseli majd Youngstownt, 
nagy mezőny előtt negyedik volt 
a mértföldes futásban. Molcsá-
nyit balsiker érte, mert miután j 
megnyerte az egyik előfutamot, 
azt egy másik résztvevő szabály
talan futása jmiatt megsemmisí
tették és az újra lefutott . ver
senyben lemaradt. Formája azon* 
ban jó és biztos helyezésre szá
mithat a clevelandi sport szá
dokban. Hallók remek arany

érmet és Pintér bronz érmet ka
pott díjul. 

A youngstcftmf versenygőkinár 
vasárnap délelőtt indulnak, hogy 
íétfőn pihent erővel álljanak a 
küzdőtérre. A versenyeket a 
West Tech. iskola athletikai ver
senypályáján tartják meg.A nagy 
számú nevezésekre való tekintet
tel az előversenyeket még délelőtt 
tartják meg. A döntő futamok 
délután lesznek. Este a dijakat 
nagy banket keretében osztják ki. 
Igen szép volna, ha a youngstow-
ni magyarság soraiból, aki csak 
teheti, kirándulna Clevelandba a 
versenyekre, . hogy megjelenésé
vel és biztató szóval buzdítsa a 
youngstowni fiukat & győzelemre. 

Women will Vote 'M ősszel szavaznak a nők 
Ahőknek ínegaétik a szavazati jogoftT 
Városunkban magyar születésü amerikai 

polgárok százainak felesége elmehet szavazni 
a férfiakkal a novemberi elnökválasztás alldB* 
mával. • 

Amíg amerikai születésü nők, akik bizonyos 
mértékben érdeklődtek a politika iránt, hama
rosan megismerkednek a választási joggal, ad
dig ugyanezt nem mondhatjuk az idegenben 
született női választókról. i 

Ezért kötelességünk a nőket felvilágositalik 
A mi kötelességünk és a férj kötelessége, hogy 
megmagyarázza az idegen földön született női 
szavazónak, hogyan használja újonnan nyert 
jogát — hogyan szavazzon. 

A nőket tanítani kell, mert a szavazás gj*-
korlása nemcsak jog, de & polgársággal j&6 
kötelesség. 

A nagybizottságok, politikai és társadalmi 
szerevezetek kötelessége gyűlések összehívása 
ugy férfi, mint női szavazók számára. Hozzá
értő férfiak és nők teljesen pártonkívüli állás
pontból magyarázzák meg ezeken a gyűlés-
kén, hogyan kell a szavazatot használni. 

Mi részünkről készen állunk, hogy segítsük 
a magyar születésü amerikai nőket, hogy meg
tanulhassák a jó amerikai polgárság jogainak 
gyakorlását. 

'^Wo * )men~noW h«ve the right to vöte. ~ '*& 
There are in our city hundreds of naturalized 

American citizens of Hungarian birth whose 
drives have now the right to accompany the 
men to the polling places at the November 
presidential elections. 

While American born women have followed 
to some extent politics and will soon become 

..familiar with the privileges of suffrage this 
can not be said of the enfrenehised foreign-
born women. • : 

It is therefore our duty to help enlighten the 
women. It is our duty and the duty of the 
husband to explain to the foreign-born women 
véters How to use their new-born rights—how 
t# vote, - : . • * 

"Women wit! have to be taughté because" the 
use of the ballot is not only a privilege but a 
duty conferred with citizenship. 

"Hungarian grand committees, political and 
Civic organizations should at once call meet
ings for both men and women voters. The 
ballot and how to use it should be fully ex
plained by competent men and women on a 
strictly non-partisan basis. 

*We stand ready to do all we can in assfst-
M$jg the Hungarian-born American women to 
l^krn the rights of good American citizenship. 

NAGY MULATSÁG 
LABOR DAYN 

A görög katholikus egyház tánc
mulatságára sokan készülnek 

Labor Dayn, vagyis szeptember 
6-án, hétfőn este cigányzenétől 
lesz hangos a Kossuth kör nagy
terme. 

Rigó Jancsi fogja húzni a csár
dást és az amerikai tánc darabo
kat a Szent György magyar gö
rög katholikus jegyház mulatsá
gán, a melyre már eddig több, 
mint kétszázan megvették a je
gyeiket.. A rendezőség mindent 
elkövetett, hogy biztosítsa a si
kert, a mi az előjelekből Ítélve 
egész biztosan meglesz. Pompás 
ételek és hüsitő italok fogják az 
éhséget és szomjúságot ellensu-
sulyozni, a szórakozásról a ren
dezőség gondoskodik, a jó kedvet 
pedig valószínűleg a . közönség 
fogja megteremteni. A férfiak 
50 centet, a nők pedig ,30 centet 
fizetnek. Ez a csekély összeg a 
jótékonyság szolgálatában bizo

nyára tömegesen fogja a közön
séget a Kossuth körbe vonzani. 
A táncmulatság este 7 órakor kez 
dődik. A tiszta haszon az egy
ház pénztárát fogja gyarapítani 
és mert a pénzre szükség van, 
hisszük, hogy a youtigstowni és 
környékbeli magyarság tömeges 
megjelenése révén szívesen fogja 
támogatni £ magyar eszme szol
gálatában álló derék görög katho
likus egyházat. v 

JÓ FOGÁS 

AMERIKAI RUHAKIVITEL 
' *ANADÁB|| 

Dacára annak, frigy Kanada-
bf.ii nagyban igyekeznek minden 
árucikket otthon állítani elő és 
minél kevesebbet hozni be az 
Egyesült Államokból, a kanadai
ak sokkal több pénzt költöttek 
amerikai ruhára az elmúlt évber., 
mint bármelyik előző esztendő
ben. A mult évben 00,000,000 
dollár értékű ruhát ttzállritottftk 
az figyeaüJtt Allflnuikjhál Kaftftdá-
bá. , 

Virág és Nichols rendőrök ép
pen idejében értek abba a házba, 
a hol a Kossuth Kör helyisége 
van, mert nyakon csíphették azt 
a két fiatal suhancot, a kik dr. 
Root orvosi irodájába akartak bf> 
törni, A két jómadár állítólag 

j Seattle, Wash.-ból jött ide. A har
madik társuk az utcán vigyázott 
és mikor látta, hogy jönnek a rend 
őrök, megszökött. Virág rendőr 
azonban őt is elcsípte. Orty And
rásnak hivják és Detroitból jött 
ide. Mind hárman a börtönben 
ülnek és várják a biró itéietét. 

A hadifogoly keserve. 
A ki szívesebben maradt volna 
Szibériában, mint a csehek ural

ma alatt. 

Lapunk egyik előző számában 
irutnk arról, hogy a Szabolcs me
gye Eszeny községbe való Ba
logh Dezső hogyan szökött meg a 
szibériai fogságból háromszori si
kertelen kísérlet után., 

Balogh Dezső szerencsésen haza 
érkezett a falujába Eszenybe, a 
mely sajnos a csehek birtokába 
került és néhány heti ott tartóz
kodás után tapasztalatairól az 
alábbi levélben számolt be a 
Youngstownban lakó Ferenc báty
jának: 

"lmB«iy, 1920. aug. 10. 

Kedves testvérem Feri: 
Tudatom, veled ezen pár sor 

irásom által, hogy egészségnek 
nagyon örvendek, a mit viszont 
kívánok mindnyájatoknak. To
vábbá tudatlak az itthoni viszo
nyokról. Hazaérkezésem bizony 
nagyon szomorú volt, mert hogy 
szétnéztem a körülmények között, 
hogy hogyan áll, hát csak a nagy 
csodálkozás vett körül, hogy mi
lyen lett a helyzet öt év óta. Elő
ször a búzatermés olyan szegény, 

, hogy magamnak nem elég és a 
! nagy drágaság miatt venni sem 
.lehet, de meg rekvirálnak a cse

hek mindig. Gondolhatod, hogy 
: milyen lehet itt az élet. Hidd 
meg, kedves testvérem, semmi 

| kedvem nincs az élethez, pedig 
i még fiatal vagyok és hozzá nőt-
! len. A mig a fogságban voltam, 
! sokkal jobban éreztem magam, 
j hiába fegyveres katonák kisértek 
még a munkára is, mert ott beis
mertem, hogy hadi fogoly vagyok, 
de itthon azt számítottam, hogy 
a magam gazdája vagyok,.-padig 
nem igaz, mert a cseheké." 

A levél többi része családi vo
natkozásit. tehát n)?m közöljük. 
Ebből a fenti néhány sorból so
kat tanulhatnak azok, a kik még 
mindig nem hisznek abban, hogy 
a megszállott területeken a ma
gyaroknak igen rossz sorsuk van. 

Lapuiig más helyén közöljük 
Brahoczky György levelét, a ki 
azt ugyancsak Szabolcs megyéből, 
de Kottaj Szőllőből küldte, amely 
nincs megszállva és Magyaror
szág tartozik. Brahoczky azt ír
ja többek között ebben a levél
ben, hogy jó Magyarországban, 
ellenben Balogh az ellenkezőjét 
írja, mert az ő faluja a csehek alá 
került. így tehát minden tárgyi
lagos ember megállapíthatja, hogy 

10-éyes jubileum. 
A Szent István egyházat tiz évvel 
ezelőtt szentelték fel — Meg kell 

ünnepelni az évfordulót." ' 

T;r 

Október 30-án lesz 10 éve an
nak, hogy a youngstowni katholi
kus magyarság templomát, a 
Szent István egyházat, nagy cere
mónia közepette felszentelték. 
Tiz hosszú év alatt az egyház las
san, de biztosan fejlődött. Ma 
adósságmentcs és virágzik. A 
Szent István hitközség eredeti 
alapitói közül még vagy húszan 
élnek Youngstownban. Többeket 
éppen az utóbbi időben szólított 
el a halál. A régi alapítók szeret
nék, ha az egyház közönsége meg* 
ünnepelné az évfordulót. s 

Néhány héttel ezelőtt Főt. Vár» 
laky Sándor plébános gyűlésre. 
hivta össze a híveket egy vasár
nap a mise után, hogy megbeszé1 

:ék a jubileum dolgát. De a a 
ryar nem szeret a templombai 
gyűlésezni, különösen mise után^ 
amikor mindenki iparkodik haza\#. " 
ebédre és igy alig maradtak egy \% 
páran a gyűlésre, amely aztán el? 
maradt. , / 

Pedig ;meg ^kellene tinnjepelnl 
az évfordulót. Az egyház és hit
község életében a tizedik év be
töltése mindig fontos esemény. A 
tiz évet leélt hitközségek már 
megmutatták, hogy életképesek és 
hogy a vallás érdekében munkát 
tudnak kifejteni. 

A katholikus iskolára nagy 
szüksége volna a youngstowni hit
községnek. A 10 éves jubileum 
volna a kedvező alkalom arra, 
hogy az iskola mozgalmát nagy
ban megkezdjük. Októberben 
már hűvös az idő. Október má-
sodik vasárnapja Magyarország. *'*" 
Yagyasszönyának vasárnapjB: 
Ezen a napon kellene megünne
pelni a tizedik évfordulót megfe
lelő diszes mise és templomi ünne
pély keretében és délután a Kos
suth kör hatalmas termében a vi
lági ünnepélyt egy nagy banket 
keretében lehetne megtartani. Mi 
csaknem biztosra vesszük, hogy 
az eszme pártolásra találna és 
Tondoljuk, hogy a plébános ur is 
izivesen venné, ha a hitközség 
'agjai késznek mutatkoznának 
arra, hogy az ünnepély rendezé
sében és előkészítésében segítsé
güket felajánlanák. 

Ma még nem késS. ( Hét hét 
alatt a munkát el lehet végezni. 
Gondolkozzunk rajta és beszéljük 
meg. ' .» 

* 

M 
•v 

Ess 

SOK AZ AUTÓ BALESET 

Al utóbbi időben számos auto
mobil baleset történik, a mi rend 
szerint a gyors hajtás és vigyá
zatlanság követfcezményíe. !Leg-
utóbb Molnár István autója üa-
között össze Charles Guest can-
toni lakos gépével. Sérülés nem 
történt, azonban Guest autójának 
szélfogója eltörött. Nagy Vilmos 
már rosszabbul járt, amikor a 

mi az igazság, még akkor is, ha 1 C"''cent |S,re<'t 501- szám alatt 

bizonyos vezérek ok nélkül lár-! Iako Gvör«-v Vic,or autoÍa az « 
máznak. Brahoczky György Ma-1kocsij4t " heves «*»eütközéS kap-
gyarországon meg van elégedve Icsán nekilBkte ház Pinc^" 
és 8 bizonyára jobban tudja, hogy !"ek", Nagy kiese,t és zuz"d&s0" 
mi igaz ott, Hint mi, a kik nem' kat kapott a testen" öyBr^ Vlc" 

CUKORBÓL GAZOLIN 

Hawaiból jelentik, hogy : #gy 
nagy cukornádültetvény vegyé
sze azzal kísérletezik, hogyan le
het cukorból a gazolinhoz hason
ló géphiijtó folyadékot készíteni. 
Állítólag az uj vegyülék felül 
íogja múlni hüitfatytw a gazo
lint. 

vagyunk ott. 

SZENT ISTVÁN EGYLETI 
OYÜLÉg 

Tudatom a Szent István egylet 
összes tagjaival, hogy legközeleb
bi gyülésünk szeptember hó 5-én, 
vagyis a reánk következő vasár
nap lesz. Ezen a gyűlésen sok 
fontos tárgyat kell elintéznünk, 

tor azután továb hajtott és egy 
blockkal feljebb, vagyis a Cres
cent és Manning avenue sarkán 
álló motorblciklit fordította fel 
az autójával. Az ügyet a rendőr-
seg előtt intézték el. ^ 

PÁLINKAFŐZŐ ASSZONYOK 

A napokban elfogták Sinkovics 
Mária asszonyt, a 28$6 Hunter 

épen ezért kérem a tagokat, hogy ' streeti lakásán, a hol rézindzsek-
lehetöleg teljes számban jelenje-jet készített. Lackovics Ellát, a 
nek meg. A tagok figyelmébe ki a 2814 Julian Streeten lakik, 

•. 1.1 
: % 

ajánljuk, hogy Kiss Béla tagtár
sunk után esedékes az egy dollár 
haláleseti díj. Kérjük a tagokat, 
hogy a pénzt hozzák be. 

Taftárai szeretettel: 
Balaskó György, elnök. 

szintén elfogták, mert hasonló 
dolgot követett el. Erre a sorsra 
jutott John Syak, 454 Albert stree
ti lakos is. Mindhármukat tiltott 
pálinkafőzés végett fogják fele
lősségre yonni. 
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