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Magyar tisztek, Bolseviki túszok 
Xzer magyar tisztet a szabadulás küszöbén lefogtak Lenin emberei, hogy olyan 

•bánásmódban részesítsék őket mint a törvény részesiti majd Kun Béla ural
mának véres kezű népbiztosait. — Youngstowni magyar fivére 

tálán a foglyok közt van. — Egy kicsempészett levél. 

KÖZGYŰLÉS 

Alább keret között szenzá
cióban érdeken levelet köz
lünk. Ezt a levelet a napokban 
kapta lapunk egyik munka
társa. Néki küldték Magyar
országból mert nagyon könyen 
lehetséges, hogy fivére volt a 
levél irója vagy legalább is a-
zok között van akikre a levél 
alá.'ráisa vonatkozik. 

A levelet ezer veszély kö
zött csempészték ki hat éves 
fogságban tespedő magyar tisz
tek és tisztjelöltek. A szeren-* 
csétlenek már Petrográdban 
várták az átadást a Nem. Vö
rös Kereszt kézébe. Azok Né-

' metországon át hazaszállítot
ták volna őket hosszú keserves 
szibédiai rabságuk után. De a 
könyörtelen sors máskép akar
ta. Körülbelül abban az idő
ben érhetett Oroszországba 
Kun Béla a lehetetlenül szeren
csétlen magyar komunista ura
lom diktátora és valószínűleg 
az ő ajánlatára Lenin és Trotz-
ky orosz szoviet kormánya 
visszatartotta az ezer tisztet. 

Ugyanis most Budapesten 
Ülrvényszék előtt áll Kun Béla 
kormányának néhány volt tag
ja. Rendes törvényes formák 
között tárgyalják az ellenük 
felhozott vádakat. Nem rögtön
itélő bíróság és nem katonai 
vérbíróság sem akasztásra vá
gyó forradalmi törvényszék ha
nem jogászokból álló magyar, 
bíróság tárgyalja ügyüket. — 
Mégis az orosz ormány letar
tóztat 1000 magyar tisztet és 
avval fenyegetőzik, hogy ab
ban az esetben ha a bíróság 
bűnösöknek találja a kommu
nista népbiztosokat és a tör
vényszerű büntetéssel sújtja 
őket ugy mind az ezer magyar 
tiszttel akiknek egyetlen vágya 
a családjukhoz visszatérés ha
sonlóképpen fognak bánni. 

Nem akartunk hitelt adni a 
levélnek. Hihetetlenül ember
telennek tartottuk, hogy ezer 
szerencsétlen lecsigázott örü-
Jéshez közel álló hat esztendei 
fográgban megöregedett em
bert a bolshevikiek kényszer 
munkával foglalkoztatnak, — 
mégha találnak is kifogást ar
ra, hogy jogosan tartsák őket 

tuszul, amig a vádolt kormány
biztosok jól élnek a vizsgálati 
fogságban, .. 

I De alig néhány nappal a le-
(vél érkezése után kaptuk kéz
hez a "Bécsi Magyar Újság" 
egyik szeptemberi számát, a-
melyben az itt szóról szóra kö
zölt hír volt olvasható: 

Tíz magyar tiszt az 
oroszok túsza a 
népbiztosokért. 
Az orosz tanácsköztársaság 

külügyi népbiztosa a bíróság 
előtt álló magyar népbiztosok 
ügyében e hó 6-án az alábbi 
táviratot intézte Teleki Pál 
magyar külügyminiszterhez: 

Az Orosz Tanácskormány-
nak tudomására jutott, hogy 
annak a magyar tanácskor
mánynak tiz népbiztosát, 
mely az orosz és magyar dol* 
gozó tömegek küzdelmében az 
orosz tanácskormánynak kö
zeli és hü szövetségese volt, 
egy áltörvényszéknek szolgál
tatták ki és hogy őket bírói 
gyilkosság fenyegeti azon 
rendszabályok miatt, amelye
ket annak idején, mint a kor
mány tagjai a dolgozó töme
gek érdekében, annak akara
ta végrehajtóiként foganato-
sitottak. 
. .Erre való .tekintettel kije- ™lbez- ™ert,az «mt>ernek ököl-
lent! Taqácskor- be szoral * keze a szpmoru so-
many, hogy « volt magyar rok elolvasása utA'n fenem ké-
népbiztosok: Ágo.ton, Bajáki, ,pes «ondolatait PaP irra vetni" 
Bokányi, Dovcsák, Haubrlch, Reméljük, hogy a ~ 

f  ö h a d n  a g y o k a t ,  S p o l á r i t s  
György és Felber Jenő had

nagyokat, 

közvetlen túszoknak tekinti a 
jelenleg Budapesten áltör-
vényszék elé idézett tiz volt 
magyar népbiztosért és ugyan 
olyan sorsban fogja őket ré
szesíteni, mint amely a nép
biztosokat .éri, ha a magyar 
kormány vérszomjas szándé
kát az utóbbiakkal szemben 
n:egvalósitanák. Az orosz kor
mány éber figyelemmel kiséri 
a budapesti pör .lefolyásást és 
nem fog késlekedni a szüksé
ges rendszabályokkal. N 

Csicserin, külügyi népbiztos 
A tuszokul vett magyar 

tisztek közül kettőt ismerünk 
Széchenyi Bálint gróf, Szé-
cheni Istvánnak az unokája, 
Spolárits György hadnagy pe
dig idősebb Spolárits György 
fővárosi bizottsági tag, ismert 
budapesti milliomos fia, Héj-
jas főhadnagy; aki a túszok 
között szerepel valószínűleg 
közeli rokonságban yan Héj-
jas Ivánnal, a kecskeméti tö
meggyilkossal és bizonyára 
ezért választották a túszok 
közé. 

! « # * 

j Nem akarunk kommentárt 
fűzni sem a cikkhez sem a le-

A Kossuth Magyar Közműve
lődési Egylet vasárnap este pont 
8 órai kezdettel negyedévi köz-
gyülést tart. Tekintettel arra, 
hogy a nyári gyiilés elmaradt, 
kéretnek a tagok, hogy fontos 
ügyek tárgyalására okvetlenül je
lenjenek meg. 

A. Választmány nevében 
Molnár Mihály, elnök. 

REGISZTRÁLJON 
Nem szavazhat novemberben, ha 

most nem regisztrál 

Elnökválasztási évben .minden 
szavazó polgárnak4 újra kell re
gisztráltatni magát, ha résztven
ni kiván a novemberi nagy vá
lasztásokon, amikor is eldől, hogy 
ki lesz az Egyesült Államok elnö
ke a következő négy évben. 

Az általános regisztrálási napok 
közül már csak kettő marad visz-
sza oktéber 15 és 16 jövő csütör
tök és péntek. Ezeken a napokon 
keresse fel a lakásához legköze
lebb eső szavazó helyet ha még 
eddig nem regisztrált. Vigye ma
gával polgárlevelét és feleségét, a 
kinek most szintén szavazati joga 
van és regisztráltassák magukat. 
A szavazó jog gyakorlása erköl
csi kötelesség. • i 

A nagy bizottság [nevében: 
Kernényi, titkár. 

Szent István banket 

szeren
csétlen ezer ember sértetlenül 
szabadul, a bolsheviki igából. 
Ártatlan nyomorult hadifog
lyokkal a kommunizmus jegyé
ben igy bánnak a szovietek. Le 

Kalmár, Kelen, Nyisztor, Sza
bados és Vántus, az ő közvet
len és közeli védelme alatt ál
lanak. És tekintve azt a ve
szélyt, amely őket és azon
kívül a jelenleg Magryarorszá- A CSEHEK KÉT PÜSPÖKSÉGET 
gon tartózkodó számos orosz j AKARNAK ALAPÍTANI SZLO-
állampolgárt fenyegeti, az o- VJ3NSZKÓB*H 
rosz kormány intézkedett, 
hogy még orosz területen lévő A Venkov jelentése szerint, 
ezer magyar tisztet gyüjtőtá- j mint Prágából irják, Romában 
borba zárjanak. Ezen tisztek "a cseh-szlovák kormány most ko

moly tárgyalást folytat két püs
pökségnek Szlovenszkóban váló 

közül tizet, névszerint: 
. . Károlyi Dezső . őrnagyot, 
. • Csiszár Sándor ezredest, 

Flóra Istváír ezredest, Jan-
í'elállitása - dolgában. Ezen az 
uton akarják elérni, hogy az oda-

kovics Kálmán, Sebesedi j való katholikusok függetlenittes-
Győző, Szalay Sándor, Szé-1 senek a magyar hierarchia befolyá 
chenyi Bálint gróf, Héjjas sától. 

Petrográd, 1920 julius 3. 

Magyar Testvéreink 1 
5—6 .évi szenvedés, nélkülözés után hazaindult, egy transzport magyar hadifogoly, le

rongyolódva, lélekben-testben betegen. És itt, egy lépésre a határtól, egy részük, mi, akik
nek összes bününk az, hogy tisztek, tisztjelöltek voltunk, ki-lettünk* kapcsolva azok sorából, 

-akik hazamehettek. 
Utánunk még többen is jöttek és jönnek folyton-folyvást. Több százan vagyunk itt le

tartóztatva és kényszermunkán, orosz fegyencekkel együtt a Néva parti Naberezsnaja u. 5, 
a König-féle volt cukorgyárban, amely most börtönné van átalakítva. Hogy a viszonyaink, 
kilátásaink milyenek, arra nézve elég lesz fe'hozni annyit, hogy egy 43 tagu legénységi 
csoportnak (amelyet tévedésből szintén idehoztak s akik részére ugyan már egy héttel ez
előtt biztosítva lett a legsürgősebb szabadság és hazabocsátás), már előre szigorúan megtiltot
ták bárki előtt is enjlitést tenni arról, hogy honnan hozták ki őket, miért voltak ott Is ki
ket hagytak hátra. • . ' 

Mi, kevés kivétellel 1918 óta éhezünk és a testi energiánk, ellenállóképességünk már 
csak 1—2 hóra van még berendezve itten. Még egy telet már nem bírnak ki. A rongyaink 
§e arra valók. Az élelmezésről ne is beszéljünk. * 

Ehhez az úthoz, a szökés fantasztikus szenvedéseihez is csak a leikunk utolsó hitfosz
lánya, a rögeszmeszerüleg egyedül maradt gondolatköri érzés: a honvágy adta meg a hihe
tetlen erőt. A vágy, még egyszer otthon lenni, a hit, hogy az idén az elpusztulással .dacolni 
tudás utolsónak felismert esztendejében mégis haza fogunk, haza kell jutnunk, hogy a mie
ink is oly fanatikus szeretettel csüggnek rajtunk, mint a hogy a mi egyetlen gondolatkörünk• 

\J| családunk, a hazánk, amelyről 3 év óta sem-mit se tudunk. 
Kérünk benneteketnem, a megőrüléstől menekülni akarók kétségbeesésével követel

jük az emberiesség nevében, hogy vessétek latba minden erőtöket kiszabadításunkra. 
• Mi hiszünk ti bennetek, hiszünk a hazánkban és ebben az egyetlen, nagy, mély, rendíthe

tetlen hitünkben bocsátjuk titokban, könnyező szemekkel útnak ezt a,. pár sort: hozzátok, 
szülők, testvérek, rokonok, az egész magyar közvélemény. ? -

Ez nemcsak a lelketekhez vivő kulcs, hanem a mi börtönünknek is megszabadító kulcsa 
lesz. De profundis morituri nos salutant Antheusként az uj életet adó anyaföld után lel-
kett&*¥«t^Ya«akad¥*,¥tayó 

? . Magyar tisztek ezrei as orosz fogságban, 
'  -  •  .  .  \  • • • • . . • •  '  • ' *  ;  •  •  • '  '  "  '  (  
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Vasárnap délután a Szent Ist
ván egyleti gyűlés után a hitköz
ség •' Hefeány. -telkflfc*'.1 iimét 
együtt maradt,' hogy az október 
31-én megtartandó 10, illetve 15 
éves jubileum világi részét meg
beszéljék. A megbeszélés'en ra
gaszkodtak a banket tervéhez, a 
melyet este tartanak majd a""Kos
suth egylet nagytermében. Meg
állapodtak abban, hogy a nagy 
bankethez szükséges dolgokat 
kolektálás utján szerzik be. A 
vacsora töltött káposzta, tejfeles 
csirke, paprikás és sütemény lesz 
near beer és pop-pal. A jegy ára 
$1.75 lesz és a jegyek árusítását 
már vasárnap megkezdik. 

A rendezők megbízásából Cze-
ne Gábor és Horváth István fel
keresték Főt. Várlakv Sándor 
plébánost, aki ugyan eljött dél
után a gyűlésre, de mivel annak 
megkezdése nagyon késett, kény
telen volt elmenni. A plébános 
kijelentette, hogy a banket sike
rét minden tekintetben {előmoz
dítja, de az esetleges ráfizetést az 
egyház pénztára terhére nem vál
lalja. 

Miután a rendezők igy saját 
anyagi felelősségükre rendezik a 
világi ünnepélyt, a tiszta jövede
lem felett is ők fognak intézked
ni. Természetesen az az egyház 
célját fogja szolgálni és valószí
nűleg mint első iskolai alapítvány 
fog szerepelni. 

A közvacsorát éjfél után tánc 
követi majd Rigó Jóska teljes ze
nekarának remek muzsikájára. 

Vasárnap este azok az asszo
nyok, akik a kollektálást és a va-
csorafőzést fogják végezni* a mi
se után fognak találkozni. 

VERHOVAY GYŰLÉS 

Értesítem a youngstowni Ver-
hovay 108. számú fiók összes tag
jait, hogy október 10-én, azaz 
most vasárnap gyűlésünk lesz a 
református templom alafti helyi
ségben. Kérem a tagokat, hogy 
lehetőleg teljes számban jelenje
nek meg a gyűlésen, mert sok fon
tos elintézni valónk var* 

MiVel ez lesz a harmadik ne
gyed évi gyűlésünk, azért jöjjön 
el mindegyik tag. 

Tagtestvéri üdvözlettel * 
Debrovszky Andráa, elnök. 

Vörös keresztes nővér levele 
A ki 75.000 szibériai magyar fogoly levelét kezelte. A ÍKrasznojarkszi hadi 

foglyok sorsa. A romlott oltó anyag magyar halottai. Mit vásárolnak az amerikai 
magyarok Budapesten? A kik 3800 koronát fizetnek egy vacsoráért Budapesten. Ék 
fehér terror magyarázata. Az élelmiszerek ára. 

Érdekes levelet hozott a Budapestről,* a mély megfafeiüiíintndíétvv;t&iiitetben * 
teljesebb figyelmet.. A levelet Futó > Erzsébet magyar vörös keresztes nővér irta, a ki a mint azt a 
budapesti, napi lapokból is tudjuk, óriási szolgála tokat tett a szibériai magyar foglyok érdekében. 

1 levelet Mihók Sándor kapta, a ki átadta azt nekünk és mi az alábbiakban szó szerint kö-

** Az 1915-ik é% vége felé vet-1 
tem kezembe a szibériai fogoly ! 
posta továbbítását. Dán testvé
reim utján tettem ezt és ők a vi- ; 
szonosság ,elve fc]apján, (hogy 
én a hozzájuk forduló magya-! 
rok levelezését elintézem), kész- í 
séggel adták meg nekem a meg
bízatást. .75.000 szibériai ma
gyar fogoly levele ment át ke
zemen, mint dán közvetítő ke
zén. Hogy postám gyorsan men
jen, beállottam cenzornak. Igy 
jutott a kezembe Géza öccse le
vele is, és ezután Géza menny
asszonyának a leveleit is én to
vábbítottam. Az orosz cimek 
írása, a foglyok hozzátartozói
val való érintkezés, valósággal 
feltörték idegeimet. Most is igen 
gyakran keresnek fel Szibéria 
ból haza került foglyok, a kik 
a legnagyobb elismeréssel emle
getik az ottani Dán-Amerikai 
munkásságot, a melynek életük 
megmenteiét köszönhetik. 

Én érintkeztem a haza jött 
szibériai foglyok százaival és a 
legkétségbeesetebb kitöréseket 
hallottam! Krasznojarkszból pél
dául elindult 6000 magyar fo
goly nyugat felé. Smirnov pa
rancsára az Üral hegységben 
bánya munkára rendelték őket. 
A másik transzportot a mely 
megelőzőleg eljutott Omszkig s 
már vonatokat is kapott a meg
egyezés szerint a haza utazásra, 
lerendelték és vissza tartották 
őket azzal a megokolással, hogy 
meg tagadták a munkában való 
részvételt. Ezek közül 12-en meg
szöktek és egy "vonaton" Pet-
rográdba jutottak, onnan pedig 
haza. ^ ^ 

Az üral hegységtol nyugatra 
130.000 magyar foglyunk van. 
Ezeken nem lehet segíteni, mert 
teljesen az ottani emberektől 
fügnek. A vörösök csak névleg 
uralkodnak, mert legtöbbje a 
mi hadseregünk szemetéből áll. 
Az orosz nem bolseviki, a pa
rasztság egyáltalán nem az. 
Petrográdon Lenin dédelgett-
jei, a matrózok nyíltan kijelen
tették, hogy ha még egy rekvi
rálás lesz. akkor kitör az ellen
forradalom! Az oroszok segitik 
és dugják a foglyokat, de nem 1 

a mi vöröseink, akik kommunis
ták. Megemlitendők ezek kö
zül a következő vezérek: Jens 
ezredes, volt krasznojarkszi pa
rancsnok, Kapitány Gyula va
gyonos magyar, és JTiló Géza a 
főhóhér, a kit egy Dukesz nevű 
magyar fogoly agyon lőtt. 

N o v  o - N i k o l a e v k s z b e n  6 0 0 0  
magyar fogoly halt meg egy 
hét alatt. Ezeknek a szerencsét
leneknek a ^holttestjeiket rob
bantották, hogy a ragály ne ter
j e d h e s s e n .  R é m ü l e t e s  d o l o g  
Kraszno j arkszban kiütéses tí
fusz dühöngött. A télen az ösz-
szes orvosok és az ápóló sze
mélyzet beoltatta magát egy ol
tó anyaggal és két orvos: Bóni 
és Tarr kivételével mindnyájan 
meghaltak, mert az oltó anyag 
romlott volt. 

• • • 

. .A haza térő amerikaiak leg
többje a budapesti Földhitel In
tézetnél jelzálog kötvényeket 
vásárol. Persze ezek között azu
tán akad egynéhány, a kiket 
kihasználnak, ha nem elég elő
vigyázatosak De tekintve az it
teni nagy nyomort, egy haza 
jöttnek sem árt, ha segit tisz
tességes embertársán. Becsapni 

KÖSZÖNET AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁGNAK 

A magyar anyák, feleségek és a 
hadifoglyok árvái és gyermekei ne
vében küldjük köszönetünket a mi 
kedves amerikai honfitársainknak. 

Az Ég áldja meg őket, minden 
centet százszor juttatva vissza hoz
zájuk, a mit a foglyok felsegitésére 
fordítottak. 'Szenvedésünk egy kis
sé tűrhetőbb, ha tudjuk, hogy sze
retteinkkel törődnek. Köszönjük 
az amerikai magyarok áldozatkész 
ségét és segítségét. 

Sajnos, a hadifoglyok száma az 
utolsó vörös vész és tlphus követ
keztében felére apadt. Körülbelül 
130 ezer emberünk van az Ural he. 
gyekben, mint bányamunkás. 

A hazajövő foglyok boldogok és 
nagy nyomorúságukban is megelé
gedettek, pedig még a minimális 
dohányt sem tudjuk megszerezni ne
kik. 

Amerikai magyar testvéreink! 
Gondoljanak az ó-hazára és támo
gassák kedves foglyainkat ezután 
Í8. 

A szibériai magyar foglyok anyái 
nevében: 

FUTÓ ERZSÉBET 
Vörös keresztes nővér. 

Budapest, 1920 szeptember 10. 

korona, a házbér 50 percenttel 
drágább, a viz, gáz és vilany 
100 percenttel drágább, egy 
pár rossz harisnya 300 korona, 
egy ruha 10,000 korona, a fe
hérnemű 800 korona, és igy to
vább. 

Ha küldhetnek valamit haza, 
akkor küldjenek okvetlen a kö
vetkező cikkekből: cukor, rizs, 
cacao, sajt, és dohány, a ruha 
memüeken kívül. 

Nóvák János pénze 
k ki 1100 dollárt fizetett a tudat-
•anságáért. Hogyan csalták ki 

Nováktól a pénzt? 

meg ne hagyja magát, és akkor 
nem tudják becsapni! A kor
mány nem fogad el semmit. Az 
amerikai dollárt 276 koronás 
árfolyamon váltja be minden 
levonás nélkül.  ̂dolár igen jó, 
vásárlásoknál, vételnél és fize
téseknél. Valuta javitás szem
pontjából nagy szükségünk vol
na a haza térő amerikai magya
rok tőkéjére, de viszont tekinve 
a megszállott vármegyékből ki
utasított családok és hadi fog
lyok hozzátartozóinak ezreit, 
nem tudjuk ugy elhelyezni az 
amerikai pénzt, a hogy szeret
nők. Nyersanyag az nincs, az 
ipar pang, s a destructiv irányt 
követők, folyton igyekeznek 
bajt, felfordulást csinálni. I-
lyen volt ?, boykott is, a mely 
vissza felé sült el, mert az élel
miszerek ára óriási módon le
szállott, ami a közép osztálynak 
mérhetetlen haszna. A hus pél
dául 180 koronáról 60 koronára 
a főzelékféle pedig 20—30 ko
ronáról 2—4 koronára szállott 
le. 

Senkinek sem fáj, hpgy a 
hadi milliomosok feleségei esz
nek e datolyát, vagy sem, hogy 
járnak e selyembe vagy sem, de 
annak már örvendtünk, hogy 
az élelmiszerek árai a vissza
felé sült boykottban; alaposan 
leszálltak. 
. .Az úgynevezett fehér terror 
nem létezik. Egész nyugodtan 
szemtelenkednek azok, a kik ez
előtt is szemtelenkedtek, m al 
ki ezelőtt kapott néhány pofont 
az most is kap. A kjk 3800 ko
ronát költenek egy este egy va
csoráért, a kik vagyont költenek 
a szeretőikre^ a kik 60—70 ko
ronát fizetnek egy uzsonnáért 
azok ne csodálkozzanak azon, 
ha esetlen egy elkeseredett em
bernek, kinek egy hónapra 800 
korona a fizetése (és ez a közép 
osztály fizetése), bizony ökölbe 
szorul a keze. Ma húszszoros a 
bérkocsi ára, azért a hadi mil
liomosok kis gyermekeit min-
den nap kocsikázni viszik. 800 
korona havi fizetés megfelel ma 
3 dollárnak, hát hogyan éljen 
meg ebből egy családos ember, 
vagy egy magányos? A tej 15 
korona, a zsir 120 korona, a cú-
kor 200 korona, a cipő talpalás 
48 korona, a villamos jegy 2 

Már annyiszor irtunk arról, hogy 
i tudatlanságot drágán fizetik 
meg a hiszékeny emberek, mégis 
lkadnak mép: ma is elegen, akik 
'beugranak" a mézes-mázos sza-
/u ismeretlen •'' jóakaróknak.'' 

Ezek közé tartozott nóvák Já
nos honfitársunk is aki az Adams 
street 216. számú házban lakik. 
\Továk a napokban a marketro 
gyekezett és mikor a Wick ave. 

és Rayien ave. sarkára ért, találko
zott egy idegen emberrel, a ki egy 
Ipitéfli _ váll alkozó cimét-kérdezte 
őle. Nóvák azt mondta, hogy 
íem ismeri az illetőt és ezzel to
vább akart menni. Ebben a pil-
anatban megszólította egy másik 
degen és azt kérdezte Nováktól, 
iogy mit akart tudni *:z a másik 
imber, a kivel az előbb beszélt? 
Vovák megmondta neki, hogy egy 
íiptkezési vállalkozó cimét kér-
' ^zte, de ő azt az embert nem 
smeri. 

— Én ismerem — kiáltott fel a . 
násodik ismeretlen, mire az első 
.zámu ismeretlen vissza jött és el-
uonclta, hogy nála egy nagy eso-
nó pénz van, a ;mi a vállalkozó 
illajdona, de ő nem meri fevinni 
íeki a pénzt, bizonyos okoknál 
'ogva. ő tehát olyan megbizha-

Ló embert keres aki a szóbanforgó 
)énzt és pedig 18,000 dollárt át-
idná a válalkozónak. N 

Addig-addig beszéltek, mig vég-
'e is reábirták Nóvákot arra, hogy 
) elviszi a pénzt a vállalkozónak. 
iz ismeretlen azonban anyagi 
nztositékot kívánt Nováktól arra 

~iézve, hogy nem lopja el a vál
lalkozó pénzét. Nóvák megmu
tatta, hogy a Dollár bankban 1600 
Tollárja van, a miből 1100 dollárt 
kivett és hozzátette az ismeretle
nek által átadott összeghez, amely 
azonban egv nagyobb kendőbe 
volt gyömöszölve. Nóvák a ken
dőt, anélkül, hogy megnézte vol
na, elvitte a lakására és mikor 
másnap megnézte, hogy elvigye a 
vállalkozóhoz, majd elhűlt ijed
tében, mert a kendőben csupa 
öreg újságpapír volt. Igy tehát 
elveszett az 1100 dollárja, a me
lyet hiába keres a rendőrséggel 
°gyütt, mert az agyafúrt csalók
nak nyoma veszett. 

Nóvák szomorú esetéből okul
hatnak azok, a kik mindent job
ban tudnak, mint, mások és akik 
mindig reáfizetnek a tudatlansá
gukra és hiszékenységükre. 

CUKOR FORGALOM. 
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A Kereskedelmi Minisztérium meg
állapítja, begy a mult évben külföldről 
és az Egyesült Államok fennhatósfi.gaic 
alatt levő szigetekből összsen 9,485^ 
727,637 font cukrot hoztak Ameriká
ba, melyből 1,458,680,026 fontot szállí
tottak innét ismét külföldre, a többit 
pedig Amerikában fogyasztották el, 
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