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révén * bankárok teljesen a kar
maikba kaparmtották az ipar fe
lett való uralmat. 

A kormány mindén nagyszerű 
programja dacára előbb-utóbb té
veszti a hitelét az országban, . h$ 
nem fogja a multi-milliomos 
nosztevOket felelősségre, vonni 
azokért a* bűnökért, amelyek 
nemcsak megkárosították ezt az 
országot, hanem nagyrészt 
tettek abban is, hogy a depress^ 
átka rázuhanjon a nemzetrg. 

RENDEZNI KELL A 
városok ügyét, amelyek ac*$ö 

szélén tancolnak és amelyek ma 
csak jancsibankokkal, képesek az. 
alkalmazottaikat" fizetni. Tatán 
ezen á héten ' tárgyalja a con
gresses ' azt a javaslatot, amely 
lelietőve teszi a részleges líső-: 
döt, vagy a gondnokságot egy 
egy városnak s amellyel első .sor
ban a miiliós büszke városok tog 
nák «lni. ^ 

Detroit^ Chicago, Los Angeles 
vannak különösen rósz helyzet 
ben és nem lehetetlen, hogy mi
kor az ország második legna
gyobb városában a világkiállítást 
büszTcén megnyitják, ugyanaznap 
a vikros csődöt kér maga e'ten, 
hogy pénzügyeit képes legyen 
rendezni. 

Május 27-én áz elnök fogja a 
chicagói világkiállítást megnyitni 
s miközben a kilenc hónap óta 
fizetés nélkül dolgozó tanitók cs 
más városi alkalmazottak b"le 

... /fognak: az anyagi gondokba sión a kellő es alapos ellenőr- _ .... . • , . ...» í, ! • • ^ . merülni,~az egesz nepizet egyut-

(Folytatás a 4-ik oldalról) 

Elkeseredeét sztrájTt íVan fo
lyamatban míg mindig a cipő
ipariban, itt-ott sztrájkolnak a 
textil-munkások és egész -cso
mó kisebb-nagyobb sztrájk van 
folyamatban a szénipariján, a 
mefyben a murilcáscik a nyomorú
ság legalsó fókát régen -elérték. 

OTWmGYON TlG 
9 kormány programba á 

gigantikus vállalat, amély a arait 
JlSten -született a világra -és a 
mély. egyesitette a "New Yorlc 
Edison Companyt és a Niagara 
Hudson Comp^nyt-v. Ti ? if 

A hatalmas vílljuiytruszt tizen
két és hárorqnegyeg millió lóerő 
$e)ét£v jendéltezik . és az .ország 
polgárságának a harmadrésze 
adót fizet a számára. • • - ' j 1 V; 

Maga a töke össze vonástzfén 
a téren nem lenne ártalmas, mert 
minél nagyobb és minél széle
sebb lcörre terjed egy-egy ilyen 
vállalat üzlete, annál olcsóbban, 
kaphatják fiz áramot a fogyasz
tók, 

&e gondoskodnia kellene róla 
a congressusnák és a korníány-
nak, hogy a közszolgálati válla
latokat fokozottább mértékben 
ellenőrizzék és hogy a profitot 
erélyesebben megszabják. 
' Az ijesztően nagy villany tár
saságnak olyan össze-vissza ku
szált, a pénzügyi strukturája, 
bogy az eilenorzés szinte lehetet
len és a Federal Trade Commis-

fí 

zésre a jelenleginél sokkal na
gyobb hatalmát igényel. < * 

TROSZ NÉVEN VESZIK. 
''ítnég pedig teljes joggál, a kor
mánytól, hogy nem jár el kellő 
eréllyel azok elleti :a nagytőkések 
éllén, akik visszaéltek a Hoover 
érában a helyzettel és ákik adó
csalásokkal károsították meg az 
ófizágot. '.?• - • •>., ; 

cótígMSSsüs liberális eleméi 
egyre hangosábban követelik, 
hógy riézzerték bele ezékbe a 'pa
namákba nagyobb eréllyél és rrtí 
Csákba -rablógyilkos gángsterek 
adócsalásait üldözzék, hanem te
gyék meg ugyanezt azokkal a 
línilti milliomos gentlemanekkel 
is, akik szintén milliókkal csal
ták meg évehte, rendszeresén ezt 

% Hz -országot. 
jV Egyre türelmetlenebbül vár

ják azt ̂ ^hogy Morgan t és a töb-
3' bi nagy bankárt a tanuszékbe 

ültessek -és vessenék fényt azok-
- '*' ra, a manipulációkra," amelyeknek 

a révén a nagy bankárok kifosz-
J IS - tották az országot és amelyek 

r
-

fog ünnepelni a rosszul mana 
ge-olt várossal. 

Ha Chicago nem lenne olyan 
hírhedt és olyan félelmetes a 
garfgsterjei révén, akkor kétség
telenül több millió ember nézne 
meg a kiáililúst, igy azonban 
sokan él fognak onnan maraJni. 

ENNEK A NAGY " ;. í 
, országnak a vegyes össjeetéte-f 
lét mutatja, hogy amíg New 
York államiban a szociális hala
dás a tej árának a megszabását 
elérte, addig Arkansasban elha
tározták, hogy a rabok egy ké
szét újra bérbe kínálják. • -.. ̂ , 

A déli államokban itt-ott. n:a 
is törvénybe var iktatva, hjgy 
a rabokat bérbe lehet adni cgyí 
egy iparnak, dc mióta a Car-»li-
nÁKban és Alabatnában olyan vé
res botrányok történtek s miVca 
a déli államok chain-gaugjei 
olyan hírhedték lettek ebben az 
országban, azóta ezt a szokást 
nem gyakorolják. ' 

Arkansase a dicjős^,' hogy áz 
óra -mutatóját visszatolták c^y 
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pár évtizeddel a mult héten és 
az állam 9zerenCsctlen rfU)jait juj-, 
ra bérbe kínálták. ^ " ... 

Kem ültek le azok a yihai jk 
és egyhamar nem. is fognak le
ülni, amit egy bostoni biró iclé-
zcit fel két hete, mikor egy né
ger vádlottat nem adott ki - Vir
giniának, mert szerinte az ott 
igazságos elbánást ifem kaptat. 

A biró megállapította, hogy 
Virginiában alkotmány ellenesen 
működik a bíróság, mert a né
gert nem hívják esküdtnek és 
természetes; hogy az egész dél, 
de különösen Virginia kékvérű 
urai tajtékot túrnak dühükben. 

A józanabb déli emberek azon
ban bélátiák, hogy "uj deal" eseJ 

dékes a néger számira és érő-
§en gondolkodnak rajta, hogy: 
ezt jega^b^. az igazságszolgálta
tás terén megadják. : 

GYERMEKRABLÁS ÉS 
két tornádó tartotta izgalom

ban a mult héten az országot. A 
gyermekrablás szerencsésen vég
ződött, a tornádók hetven ha
lottat és vagy négy millió dollár 
kárt hagytak a nyomukban. 

A gyermekrablás nyomán egy
re erélyesebben hangzott fel a 
kívánság, hogy az ország racke
teer jaival végezzenek és a. ször 
vétség egyre nagyobb részt kér 
magának ebből a munkából. 

A^nuilt heti kínos esetnek kü
lönben még nincs vége, mert 
előbb-utóbb kíváncsi lesz a pol
gárság a gyermekrablásnak azok
ra a részleteire, amelyeket titok 
ban tartanak-az újságok. 

A két letartóztatott vádlott 
ugyan a család minden tagjáról 
levette a gyanút, de beavatottak 
tudni vélik, hogy nincs minden 
vádlott börtönben s hogy a még 
került gyermek anyja nemsokára 
—r elválik a férjétől. 

M EGYES ÁLLAMOK 
' 'J*' * ' *•» . 

törvényhozásai már több he
lyen végeztek a munkával A ési 
egy évig rendes ülésszakok ezek-
iren áz államókban nem lesznek. 

Amilyen dicséretes munkát 
végeztek a legtöbb helyen, hog> 
az államkiádá9okat és az adóter
heket csökkentsék, annyira csaló 
dott a polgárság bennük azért; 
mért a" törvényhozások elé ter
jesztett szociális programokat a 
legtöbb helyen egyszerűen negli
gálták. v 

Kivételt képez New Vork, a 
melyet követnie kellene minden 
államnak s van még rá remény, 
hogy Ohio is bizonyos tialadást 
fog mutatni; 

Pennsylvaniában rést ütöttek 
végre a képmutaiásra kénysze 
ritő kék törvényeken s "local 
option"-t engedélyeztek a me-* 
gyéknek és városoknak, -hogy 
óhajtanak-e vasárnap - ba^ 4»Ht 
és footbailt játszani. 

Ugy látszik, hogy közel negy
ven áflanj szavazni fog két éven 
belül a prohibició kérdésében és 
nem lehetetlen — bár nem való
színű — hogy egy-két év alatt a 
prohibiciót kitörülik az alkot
mányba » 

* y* 

N^m nagyon sokat látszik sem 
Anglia korílü»ya, sem az angol 
közvélemény |^rődni Írország
gal, amely eltőfölte a kormány
tagjainak a részére előirt hüség-
éslcftt, ami TAiíiaSágot | ferit Ico-
ronához köteté 
' Írország «ii$>ke bejelentetté, 

hogy az allcírályság intézményét 
is eltörlik és I*orázág köztársa
ság lesz, egyenlőre, talán a brit. 
birodalom kebelében, de az sem 
tart sokáig. ^ j. 

FRANCIAORSZÁGBAN 
HEV^EN 

.. ~ ' • -I • • , 
tiltakoznak ellett, hogy az 

Egyesült XUtmok letért az 
arany valutáról és a nekik járó 
összegeket aranyban fogják kö
vetelni ettől a£ országtól. 

Igazi francia szemtelenséggel 
éffelfejtíkí' fÁgy annak idején ők 

'ízáíalékot vágtak le a 
frirnk íftékíbél to hogy Amerika 
lakossága?íritlsbr egy millió dél-
ISi¥* vesztett azoiri az operáción. 

A franciáknak természetesen 
az is fáj, hogy Amerika lefegy
verzést és békességet követel 
Európától jés ugy látszik, hogy 
a juniusi konferencián közös 
angol-francia frontot fogunk ma
gunkkal szemben találni. 

. Egyénlőre a francia kormány 
az orosz barátságot erősiti, fe
nyegető eredményekkel és ugy 
látszik, hogy a két kormány újra 
szoros barátságba lép egymással. 

NÉMETORSZÁG 
KÖVETE 

a héten tárgyál Roosevelttel s 
valószínű, hogy a Fehér I^ázban 
nagy őszinteséggel fognak vele 
beszélni. 

Megmondják ^ 'majé ^ német 
követnek, hogy amig Hitler je
lenlegi programját folytatják, ad
dig a fegyverkezés terén nem. 
számíthatnak ennek az ország
nak a jóakaratára s addig a re
vízió utja is nagyon rögös lesz. 
^ Megmondják majd azt is, hogy 
a Németországba# folyó munkás 
üldözés és zsidógyilkolás kiszá
míthatatlan gazdasági károkkal 
jár a birodalom népére^ mert ná
lunk ez a nemzeti -őrület 'Hem 
rokonszenves. i . 

A német birodalomban a héten 
készülnek arra a kulturünnepre, 
amely ráteszi a gyalázat koroná
ját a Hitler rezsimre, mikor a li
berális és radikális irodalom ter
mékeit elégetik a diákok. 

A német kormány ugy látszik 
képtelén féken tartani azokat az 
elemeket, amelyeknek a segítsé
gével uralomra jutott és a biro
dalom népét egyik szélsőségből 
a. másikba ragadják.-

Ma már sajnálattal tapasztal
ják, hogy a világgal nem lehet 
szembe szállni, hogy a német 
export csökken és hogy az uj 
kormány eddig csak . cirkuszt 
adott,,de nem kenyerét a nem
zetnek. 

s z í n h á z a  
• '  ' '  S T A T E  "  

A State szjnházbin pínteken 
és szombaton este egy nagysze
rű izgató dráma,Amelynek hős-, 
nőjét a villamos, székben végzik 
ki, kerül bemutatásra. A darab 
cime "Supernatural" és 'Carola 
Lombard játsza beime a fősze
repet. A. természetfeletti hip
nózis és szuggesztió érdekes szer 
repet játszik ebben a nem min 
dennapi mozi darabban, 
í Vasárnap, csak ezen «a napon, 
a világhírű mozicsillág Barbara 
Stanwyck és a hires komikus 
Frank Fay egy 80 tagu társu
lattal játszanak a State szín
padán. Remek zenés és táncos 
revüt mutatnak be. Erre az al
kalomra a belépti dijak 50 cent
től $2.0Ó-ig. Délután és esté lesz 
egy-egy' előadás. i-. ' 

> ' - ,° ' 

\ BAfcK KÖNYVEK ARA 

EURÓPÁBAN 
CSALÓDÁST 

^ /V ' 

* V 

okoztak a washingtoni látoga
tások, valamint a Roosevelt kor
mány egész gazdasági politikája 
és ezt a csalódást a véka alá 
nem rejtik -

Angliában nem értik meg, 
hogy az EgyésüTt Államok nem 
akar "Santa Claus" szerepet ját
szani a követeléseink ügyében s 
hogy bizonyos gazdasági köve-
télieket állit riel Európával 
szemben. f . \ 

A MacDonald útjával megelé
gedve nincsenek és mint azt elő
re jeleztem ebben a rovatban, az 
ut eredményeképen a miniszter
elnök bukott ember' a hazájában. 

Természetesen Angliában a 
juniusi konferenciára nagyon 
alaposan kéezülnek s különösen 
te a kérdés izgatja az ajigol köz

leményt/ hogy Amerikának si-
-e éket verni Canada és. 

Szerdán délben a bank köny
vek ntolsó jegyzése a követke
ző volt: City Bank 50 cent, 
Holding Cö. 34 cent, Dollár 
Bank 68 cent,- Federal Savings 
60 cent, Home Savings 57 cent, 
Metropolitan Savings 45 cent 
és Central Savings 23 cént. 

0 ; " 
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ÜZLETÁTHELYE2ÉS 

Tisztelettel értesítem uzletfe-
léimet, hogy május elsejétől ha-
(ójegy, pénzküldő, közjegyző és 

ositási irodámat áthelyeztem 
é. Boardman Streetről a Ress 
Music Có.-hoz, 408 West Fede
ral St. alá, amely a Pennsylvania 
vasútállomással szemben van, a 
» • £ , , ... » 

hol is reggel ^től este 6-ig 
bármikor szívesen állok ügyfe
leim rendelkezésére. ' ; 

'fovábbi szíves ^pá^tfogást kér
ve vagyok \ * 

kiváló tisztelettel * 
Danish József, 

az European Travel 
' Bureau tulajdonosa' 
- 408 W. Féderal St. 
f? Youngstown, Ohió. 
!'' 0 1 rl" 1" 

KÖVESDY IRÉN MEGHALT 

ÍCövesdy Irén, Kövesdy Lajos 
és neje canfieldi magyar farme
rek, leánya a Mahóo&g: Megyei 
l%^rculózis Szanati^Nm^n- a 
héten 17 éves korá&ád ̂ meghalt. 
Szülein kivül ifj. La|oir és Ernő 
^ i és Viola n^vferWászol -

halálát. V ^ 

A í*ro Hungaria kedden este 
megtartott gyűlésén elhatároz
ták, hogy a nyári mulatságok 
sorát egy junius 12-én tartandó 
táncestéllyel nyitják meg. A tánc 
estély- a gyönyörű Mill Creek 
Park Pioneer Pavillonjában lesz. 
Orosz Ferenc zenetanár zenekara 
szolgáltatja majd a jazz és ma
gyar zenét. A Pro Hungária de
rék magyar asszonyai Jcitünő sü
teményeket és szendvicseket ké
szítenek ez alkalomra. A belép
tidijat csak 25 centben állapí
tották meg.-, k ' 

• ' -Ö 1 ^ j 
•Z' DRÁGA A SÖR„ '  

A Campbejli Demokrata; Klub 
igazgatósága és- a campbelli vá 
lasztási kerületek (precinct) bi
zottsági tagjai mult héten tar
tottak gyűlést József Bees béke-
biró irodájában. 

A gyűlésen elfogadtak egy ha
tározati javaslatot, amelyben af-
ra kérik az állami törvényho
zást, hogy szállíttassa le a sör 
árát — mert az árpáié ma na
gyon drága. • / -

Konfck Mihályt megválasztot
ták az igazgatóság titkárává. 

A legközelebbi gyűlés az Uk
rán Hall-ban, 169 Gordon Ave. 
alatt május 18-án lesz. ^ 

9 (T • . " * ' 

SZT. GYÖRGY GYŰLÉS 
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A Szt. György Szövetség 12-ik 
osztálya most vasárnap tartja 
rendes gyűlését a mise után a 
gyűlésteremben. Kéretnek a ta
gok, hogy lehetőleg teljes szám
ban jelenjenek meg, mert fon
tos ügyek kerürnek tárgyalásra. 
A hátralékosok kéretnek, hogy 
rendezzék ügyüket vagy kérjék 
az egy éves kedvezményt, a 
mely oly tagoknak jár, akik egy
általában nem képesek fizetni. 
A* mult gyűlésen egy uj tag, Ma
gyar Józsefné lett felvéve. Tö
rülve egy tag, B. Tóth Lajosné. 

-5 ; f Ifj. Kaczur Mihály 
f ^ • /"' • titkár^ -
** ? o 1 1 " i*{ 
\i> $Awam 

Marianovics Miklós, 46 Trem
ble Ave., Campbell alatt lakó 
honfitársunkat különös automo
bil baleset érte a héten. Marianor 
vics, hogy elkerülje az öszeütkö-
zést egy másik automobillal a 
Wilson és Center St. sarkán 
kénytelen volt a gyalogjáróra 
felhajtáni. Nem tudta gépét ide
jében megállítani és az autó 
összetörte egy cukorka üzlet ele
jét. A gép is erősen mégsérült. 
Marianovicsnak nem történt %a-
ja, de a véle volt Vikes Vince 
áz arcán konnyébb sérüléseket 
szenvedett/^ « 

... v.^ •-í 

í Az ^yháa javára^ rendezett 
sziniélőadás és bál a körülmé
nyekhez képest «tég |ól sikerült. 
Dacára annak, hogy más magyar 
összejövetel is volt azon a na
pon : szép közönségünk volt és 
az anyagi eredmény $29.36 volt. 

L. Zs. Nőegyletaütk dicsérétes 
serénységgel munkálkodnak, 
hogy terheinken könnyítsenek. 
A sharpsvilliek jól sikerült csir
kepaprikás -vacsorát rendeztek, 
amelynek tiszta haszna 41.03 
volt. Ez öszeggel az egyházat 
ajándékozták meg. Egyben meg
mutatták azt is, hogy az akarat, 
a készség nem ismer akadályt. 
A munkának nehezebb részét 
Nagy Gáborné, Sike Pálné^Sem-
perger Istvánné, id. Tóth Jfá-
nosné, id. Gergely Andrásné, a 
felszolgálást pedig a fiatal asz-
szonyok és lányok végezték. — 
A Farrell-Sharoniak május 21-én 
színielőadást rendeznek, amely 
után tánc is lesz. A zenét Szikora 
Székely rádiózenekara szolgáltat
ja. Megemlékeztek a tiszteletes 
asszony születésnapjáról és szép 
'ajándékkal kedveskedtek. Virá
got vittek Kovács Andrásné tag
nak, aki könnyebb kórházi ope
ráción ment keresztül szerencsé-- > >'vlí ' - i , . ^ JimK f'419,^:' ̂  

A vasárnapi" istcoíában megala
kult a fiuk nyaraló klubja. El
nök ifj. Varga Pál és pénztáros 
ifj. Bordy Sándor. A klub tagja 
csak az lehet, aki a vasárnapi 
iskolába jár. ^ iagsági dii 5- cent 
heteiíkint.^" £ 

T - t" 
A konfirmációi vizsgára ebben 

az évben 12 ifjú készül, akik Is
ten segedelmével pünkösdkor 
tesznek vallást hitükről. 

Ifj. Körünk "Anyák Napját" 
vasárnap este alkalmi istentiszte
letet, műsoros tea est keretében 
partja meg 7:30 kezdettel a temp
lomban. A kör tagjai szeretet
tel hivnak minden édes anyát 
ugy az istentiszteletre, mint az 
estélvre. • V / •' 

A nyári magya^ ^kola pt 
évben is meg lesz tartva egy-
évben is meg lesz tartva egyhá1--
junius 19-iki kezdettel; A gyer
mekeket valláskülömbfeég nélkül 
elfogadjuk és tanitjuk most is. 
Tandij nincsen, adományokat 

Mijua 11-tÓI 144g. A 
Side-i Róm. ilCath. Hi 
nagy tavaszi bazárja. 

Májút; 14réa*.vasársip. 
^pja a .Szt István 
Rend.ezí "á Szt. István II, 
Kör. Kezdődik este *8 órakor. 
^ Május II firliiliij 
Napja a Szt. György 
temploma alatti 
Kezdődik este 8 órakor. - <f 

Május 14-én, vasárnap. Anyák 
Napja a Független Ref. 
temploma „ alatti helyiségMk 
Kezdődik este 8 órakor. 

Május 21-én. Sharon-Farrrfli 
Lorántffy Zsuzsanna Egylet ka
baré és táncestélye este. 

Május 28-án. Szt. István Egy* 
ház szentelési bankettje este * r;. 
Szt. István Otthonban. 

Május 28-án. Farrel-Sharon 
Dalkör szinielőadása és tánceSr . 
télyé az U] Román Hall-ban*. 

Junius 4-én, vasárnap, 
di színielőadás, rendezi a Szent" 
György Görög Katii. Egyház 
jusága a templom alatti teremé
ben, Kezdete este 7 órakor  ̂

Junius 5-én, hétfőn. A Függet
len Református Egyház nyári 
mulatsága. 

Junius 12-én, hétfőn. Pro-Ik '̂ 
gária táncmulatsága a Pio®téf 
Pavillonbai), Mill Creek 
Oipsz F. zenekara muzsikál, hág* ̂  
dete eáte 8 órakor, , 
f Junius 18-áfî  vasárnap. A Ma
gyar öreg Amerikások pî níkjé - s 

a Barta Péter erdejében. Oi!0i*"V-i 
F. zenekara . muzsikál, ke«j^|jbíí j 
délután 2 órakor. "• *'• 

Julius 2-in, yasámap. A. ^ 
György ^őr, v jikath.v egybá^, _.;|^k-^ ''Pa 

nikje. . - «, ^ 
Julius 3(Kán, vasársiapu A Füg

getlen Ref. Egyház piknikje ^ 
Augusztus 0-án. Magyar. Nap ~ 

az Idora Parkban. 
Augusztus 13-án. A 

Ref. Egyhár piknikje. 
Szeptember 4-én. A Független 

Ref.4 Egyház piknikjé. 

azonban iskolaszerekre 
nettel elfogadunk. A mult éVben < 
a Református' Egyesület farrelli 
67. osztálya adott ilyen céltr ado
mányt. Reméljük,'hogy ebben az 
évben a többi egyletek sem 
radnak el és adományaikkal se- •' • 
gitik a magyar gyermekek new- ff 
lését. A legszentebb magyar kö
telességüket teljesítik e cseleke^ 
detükkel. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Hálás köacftiMtünktt tejMxOk ki mlnd—akiSk. 

•mratstt félsséfl H anyánk tete§si«s |s (Mffála atkái-
mával asfltstuk • vltMzUltak bánatunkba*. 

KtfazánatOnkat fajanük kl mlndaaakwak, akik Kfti* 
gal tisztelték ma§ halattunkat. 

•Viráfra adtak: Llklnay Gyula «a caalá^ .SN|H.46ipirWÍt 
capMéja, Broflli Mártán «a csaladja, Alaxé Qj<i li »jg 
latrait), Hlpaka ftobart áa oaaládja (Naw York). MWtSUl 
«ík: Hodory látván éa oaaiádja, H«d«ryiMka, 
Várta eándor áa oaaládja, rarfca Awbráa «a caátádja, Ymm 
ván WarfjnWH, teáka Oargaly áa oaaládja, Jan^ak IMajT 
eaaUMa, CUioyl Jánoa áa oaaládja, Mr. M. J. MN, Mr. 
McNally, Mrs. Mary ICru«ar, Mlas Jaaa « 
Wagner, Mr. Mr. áa Mr% Win. 
Mrs. Lldlngar, 
UiMsná, Uray 
Deák Pálná, L 
'' K 

Andy Laakavta^r. áf Mra Kelly, Mlaa Uaüa (HÉN ÜK" áa^ 
T. OMMky, Horvith ÜSS& Mrt* 

Mtlntr MHi^lyn*, M«y*i I —Mm. 
wá. 
mlndcRofcmik, akik 

"ajánlották » drága hatattunk vtetfá 
Mptalenek ^ttunk ttáahsa kfpni. M 
l«»d« Or. NylH latWIn »l<h|»pa wMW «s 
kántornak drtl|S »alottuwk utateá kl 

-zss-iii. üfc irij« INNMfilflWi mfÉ - WP* Ww0$ 

útjára kHriaértáfc, Vlfaptall 
aiafiája, Trü^tsii, iCX . -fi/ ;* '-Jr 
v 0̂01.1 

Í̂ > 


