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A: kommunis;ták a scottsboroi 
;jMf& gyerekek ügyében derék, 

^szteletreméltó munkát végeztek.. 
* A munkájukkala gyerekeknek 
valószínűleg nem használtak, á 
nagy arányú propagandát n$m a 

•iiéggjjiek, hanem a kommunizmus 
érdMben folytatták, de az Egye-

:%&*#§ államok legszomorúbb, leg-
Vnyoaiorultabb nagy csoportjának 
a felwtakadulását k&elébb hozták 

" fegy pár évtizeddel, 
w A scottsborói néger gyerekek 
ügyével a kommunisták fellár
mázták az egész Világot. 

<iT Nemcsak az oktalanul és igai^ 
^ , ftóanul üldözött gyermekek, ha-

^lem az egésznfgerségvédriöké-
^ öl nevezték ki magukat az "eW-
. ^társak* V akik ezen k cimen. ter-

" ^\-;vftéssstéiteii a pártot a négered 
• t|í&t népszerűsítették és akik uj 

-VÖíóitásokat szereztek—a párt 
„ jíártiára közöttük. 

Mikor a kommunisták Icéret-
j; ienüt és hivatföiuív megjelenték 

a- . 1 vádlottak védeifnében, az egész 
'» >éé\ tiltakozott a beavatkozás' el-

"ien, amivel ténylegesen ártfttt'ak 
•r^ ̂ s a gyerekek ügyének." 1 

v ^ 
Talán-talán igazságot, ha nem 

,, Jigazságot, talán kegyelmet kap-
sV* %dr volna azok a néger suhancok, 

r ; akiket nyilván igaztalanul, biz-
Iptnk trtttátísán és megbocsát-

'V hatatlan bestiálitással üldöznek, 
+ fehér "faj szupremációjának a 
, t*ievében, ha a kommunisták néni 
" k icsináltak volna lármát á dolog-

cjtál. ' ••/•;• < ' 
« A fehérek szégyenteljes, gya-

u> i lázatos uralma axon „a. tényen 
r nyugodott idáig, hogy a "recon-
Í gtruction" nápjaitól mostanáig, a 

Jkeleti és%nyugati államok, tehát 
*A%z "országos közvélemény" nem 

c .Avatkozott a déli négerek dolgába. 
r!á utálatosabb, aljasabb Hn-

Jcselés volt, akkor néha-néha til-
Jtakozott az ország és idióta a 
fehérek számára vannak iskolák 
?*a délen is> azóta nem is'gyakran 

- *iés nem is ^szivésen- lincselnek. 
^ • Mert azóta a "törvényes lincse-

• .-^és" _ eszközeit veszik igénybe, 
* ,^5|1ia el akarnak bántii a "uigerre!". 

v' Egyszerűen törvényszék^ leié 
^^ óllitják és úgy ítélik halálra, 

A vérszomjas ég az egyeníö-
'^<isegtöl rettegő déli fehér meg 

^'.VVan nyugodva, ha a* ártatlanul 
.vagy bűnösen vádölt színeset el-

%, Ítélik, esetleg kivégzik; a keleti 
«s északi fehér örömmel. látja, 

."hogy nincs "lincselés''; csak a 
- ' legritkább esetben. 

. ,; * A kommunisták váratlan nagy 
- /^lármája meggátolta a "törvényes 

-l ^lincsciést" ebben az esetben. x 

Olyan világra szóló botrányt 
icsaptak, hogy a U. Supreme 

*^|Cottrt-hoz került az ügy, ahol 
V^negakadályozfak a törvények tft 

^ íján való gyalázatos gyilkosságot 
.í ^6s uj tárgyalást engedélyeztek a 

'f-t Jinyolc vádlottnak. 
. ,'W- A déli fehérek tajtékzó gyülö-

^ssssaasm-smmsacssamMaase 

lettel, fékevesztett dühvél vették, 
tudomásul, hogy a törvényes 
lincselés sem egészen-szabad már 
az orsfcágbán. ^ % * v 

Ésvneki fordultak jóknak a 
kommunistáknak,, akiknek tény
leg nem volt semmi sorosan 
vett közük a dologhoz, akik zász-

k használ ták\a néger vád
lottakat a saját ügyükhöz, akik 
talán v titokban szívesen is látnák 
a vádlottak martir-halálát, mert 
az még jobb propagaa# eszköz 
lenne a kezükben. 

Százféle módon megüzenték s 
Vörösöknek, hogy a védelmük 
egyenesen árt a fiuknak, hogy a 
dél tiltakozik a keleti "foreigner 
bolshevik" beavatkozás ellen és 
hogy maga a védelem elég ahhoz, 
hogy —• akár bűnösek akár nem 

halálra ítéljék a. nyolc vád
lottat ~ v 

r ^ 
A kommunisták neitir tágítottak 

és azt mondták, hogy akiknek 
egyszer ők a védelmére szegőd
tek, azokat ök megvédik. 

Még akkor is megvédik, ha 
mindjárt a védencük az életével 
fizetne is- a barátságért. 

Amellett, hogy tovább lár
máztak kz egész világon, amel
lett, hogy a del vérfoltokkal 
takart szennyesét kiteregették 
mindén civilizált országban, a 
védelem munkajára kitűnő ügy
védeket szereztek. 
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És hiába gyúltak # a déli ál
lamok néger negyedei mellett áz 
egő keresztek, hiába verték el \ 
finom lelkű és ájtatos fehér ke
resztények azokat a "niggere-
ket", akik" tanuknak jelentkeztek 
a scottsboroi gyérekek ügyében, 
a »színeseket többé nem lehetett 
egészen megfélemlíteni és jel-, 
nyomni. - ; 

.Pénzt adtak a védelemhez (és 
á kommunista propagandához) és 
akik valamilyen formában meg
tehették, jelentkeztek tanuknak. 

Á hideg futott a déli fehérek 
'hátán; -mikor azt látták, hogy 
színes ember tanúnak mer jelent
kezni a fehérek törvényén, hogy 
néger ember vaílomást mér teh 
ni egy feliér Juccaj leánnyal való 
szerelméről 

Az uj tárgyaláson természete
sen- ujrá elitélték a vádlottat. 

Hiába bízonyitottak á napnál 
világosabban, "bogy a teher vona 
ton utazó uccai lányokhoz % né
ger vádlottak nem nyultalc, hiába 
vonta vissza .a vallomását maga 

"síz egyik fehér kisasszony, a né
gereket elitélték, mert el kellett 
ítélni. 

Végre ha nem Js kSVettek el 
"merényletet" a színes bobokkal 
utazó fehér úrhölgyek ellen 
vádlottak, azt ők sem tagadták, 
hógy verekedtek a szmtén velük 
utazó fehér höbókkal. És ez ma
ga is elég ahhoz, nagyotír elég, 

íhogy délen a fekete embert el 
csukják,v sőt elég abhoz is, hogy 
á villanyos székre ültessék. 

De el icellett ítélni a vádlot
takat - azért is, hogy megmutass 
sak a "keleti bolshik"-rrak, hogy 
leszoktassák a bécsülétesebb, ta
nultabb, felvilágosodottabb kele
ti embert a* néger-ügyekbe való 
avatkozásokról és hogy az ébre
dezni kezdő délf négert még egy
szer terrorizálják a fehérek. 

Csakhogy ezzel a második íté
lettel nagy baj van. < / 1 

A . kommunisták nemzetközi 
lármája oda irányította Decatur-
ra az egész civilizált Világ ft-
gyxűmét. 

A tárgyalás alatt <az egész. vi
lág a tanukat a- birót, az ügyé-
saeket, av vádlottakat hallgatta. 
És meg vfn róla győződve min
den élő ember és bizonyára meg 
vámsak győsődye róla a* esküd-

hogy a halálra itélt, néger 

Az ü^y ^ehát ném ért vég^t 
az uj elitrUiitl *9 Atm ért véget 
akkor senfClü íny öle vádlottat' 
e^etíeg v^lmilcor Icivégzik. 

Akár > ffUMbad^lnak, akár ki-> 
végziíc őNt, 

ines embettó.iiigyítók és a 

f*plroson ^íaenyos jogokat, ad 
neki az alkotmány^ amit a dél^ 
államokban egyszerűen felvesznek 
tőle a fehérek.", 

És ami ennél is fontosabb^.t 
néger azt^is megtanulhatta, hogy
ha kellő szervezettség van közöt
tük, ha kellő.számban lépnek ak
cióba egy-egy ügy érdekében, 
akkor sikerül is nekik az alkot
mányos jogaik egy kis töredé
két, egy igen k[s százalékát rtieg-
kapnf, v/ - ; .;••• 

És e«t it Önliidatöt; m*9tv 
uj maga-bizást, ezt az uj önérze
tet a kommunistáknak köszön
hetik, akik a saját maguk érde
kében és talán á' vádlottak ro
vására, a scottsboroi gyerekek 
ügyét felkarolták és világ-botrá
nyokat rendezték mellettük. . 

Könnyű most szemforgatással 
megállapítani, hogy ai kommunis
ták nem a négerek szabadulását, 
hanem a saját elveik propagálá
sát tűzték ki főcélnak. Könnyű 
megállapítani, hogy a kommunis
ták védelme talán ártott a vád
lottak ügyének. " í f 

Könnyű megállaprtáfii, hogy iz
mikor a vörösek kihasználták a 
nyolc tudatlan vádlott szomorít 
sorsát, voltaképen csak a saját 
eszméik^ terjesztésével törődtek. 

Mert mindez ugyan igaz, de ez 
semmit nem von leLaz eredmény
ből, az érdemből, -

És-áW érédménv az. hógy a 
négérék örítudatra ébredtek, hógy 
a délen a fekete ember a fejét 
előbb-utóbb fel fogja emelni és 
hogy a szándékosan tudatlanság
ban tartott, szándékosan állati 
sórsra itélt szines emberekből 
előbb-utóbb rendes, öntudatos, 
tanult polgárai leszriak a társa
dalomnak éa országnak. 

A kommunista szervezeten kí
vül van hatszáz másféle szerve
zet ebben áz országban. 

Tetszett volna a republikánu
soknak, a katholikusoknak, a 
methodtétáknak, labor federatió-
nak, a cionista szervezetnek, a 
Parent and Teachers Association-
nak megindítani -az ártatlan, a 
nyílván ártatlan négfer gyerefcek 
ügyében a mozgalmat. ^ •' * . " . / v -"4 -í. 

Tetszett volna ezeknek a ke
resztény és, különösen keresz-
ténykedŐ ^yesületeknéít lármáz
ni fel a világot, akkor most nem 
mondhatnák, hogy a kommunis
ták ártottak a fiuk ügyének, vagy 
hogy- a saját ügyüknek akartak 
használni 

Tenni azonban senki nem tett 
semntfc* a 'propaganda és a munka 
mezejét átengedték a vöröseknek, 
akik alapos munkát végeztek, 
mert kritizálni sokkal, könnyebb 
mint dolgozni. 

Ez az újság nem kommunista 
lap és sokkal fájóbb szálka az 
^elvtársak" szemében, mint , n 
"kotijervatív újságok. 

Ez az újság semmiféle 
kohságban nincs azokkal-a voros 
áramlatokkal, amelyek időnként 
a munkásság fejét neki viliik a 
legerősebb kőfalnak. ~ ^ " 

Ez az újság különösen nmcs 
./cnTmffele szimpátiával a^cok iránt 
a magyar szélhámosok iránt, akik 
itt -a kommunizmus nevebert 
élősködnek a magyar munkásoifí 

De mindez nem ^irt vissza 
bennünket annak a megáThtpi-
tásátSI, hogv a kommunisták 'ez
úttal -nemcsak alapos, de tiszte-
letra«éltó munkát végezték' 
\ Ha használtak vele a «aját 
ügyüknek, akkor ezúttal megér* 
lianltflc a haaznot, ha ártottak 
vele a néger gyerekek ügyinek 
akkor «záltal a martirok szén 
védéseit élőre tőkésítették s 
kcunmtrnizmusdn kívül. á leget-
oyomottatíb, legszerencsétlenebb 
néposztály javára. 

És á szenvedő; a Uzedrzngn, 
az állati sorban tartott nége réket 
'tálán évtizedekkel -közelebb "hoz 
Ük a szabadsághoz. 

Ha min^nklben meg lesz a 
bjglátás, hogy a vörösek érdemét 
ebben az. ügyben ríísmerjék, ak 
kor tnajd ezentúl minden szerve
zet csc^jort rajta lesz, hogy a 
s£abads|^ért, a jogért, a nep-

folyt^étt küzdel-
^ ̂Upán « # 
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Az amerikáj, jpralkodó osztályt 
Roosevelt 

A saját butttiiága, a saját bű
neinek a következményei ellen 
kell nt^gvédelmezni a tőkés 
rendszert és ma már kezdik 
észre venni a multi-milliomosok, 
hogy néni kelt félniük az elnök
től. Hogy a* ő bőrüket, az 6 
vagyonukat, it, ő osztályukat és 
uralmukat me^ti meg, mikor rá
szorítja őket, hogy engedménye
ket adjanak a tömegnek. 

És ma már, |«$zben az elnöki 
kényszer hatw alatt, részben 
a saját jóaaitodásuk következ
tében, alkuig* állnak a nincste
len tömeggM> Akiket jelenleg 
Roosev<^t léÉpvisép^a tanácsko
zás asztalánál. * 

Éveken át diktátort akart, dik
tátorért vonított a- nagytőke. 

Azt akarták, hogy a kon gr esz-
szus menjen 'haza és lapjaikban 
állandóan a 'törvényhozás ellen 
izgattak: <• 

Természetesen ék egy Hoovért 
szerettek volna diktátornak, csá
szárnak kinevezni ennek a sze
rencsétlen országnak a nyakára. 

Most a diktátort megkapták. 
De a sors különös kegyelme 

folytán egy józan, tisztességes, 
érző ember a diktátor. A tőkés 
rénd képviselője, aki azonban 
elég józan, hogy a dolgokat-meg 
lássa. / 

Aki látja és beismeri, hogy 
súlyos engedmények dukálnak a 
munkás osztály tömegeinek. És 
aki — mint diktátor — ezeket 
az engedményeket meg fogja sze 
rezni, ki fogja kényszeríteni a 
tőkéből. „ -:£'j . ' 

Ahogy ^ kongresszus tehet
ségtelen tagjai af törvényhozás 
hatalmát kiadták? a kezükből, 
ahogy nap-nap után ujabb rend
kívüli hatalmakat ruháztak az 
elnökre, a nagytőke egvre ide
gesebben tiltakozott a "diktat 
tor" ellen, átnit évek óta ők kí
vántak a legjobban. 

Mire azonban magukhoz tér» 
fek, mire a kongresszus az uj 
erőre kapott nagytőke nyomását 
megérezte volna, a legális állam
csíny megtörtént és ma az* elnök 
csakugyan diktátori hatalommal 
bit ebben az országban. 

Olyan rémséges hatalommaló 
amely állandó rettejgésben tart
ja a nagytőkét. 

> Olyan h a t a 1 o nrmalv ameJ y egv 
tollvonással lesülyesztheti a mul-
ti mirtiomosok kasszában rejtő
ző adómentes aranyboxidpk érté
két a felére, a negyedére, a ti
zedére, ha akarja. 

Ma tehát abban * "helyzetben 
Van a diktátor, hogy xilkudni tud 
a tőkével. í- - ' 

És egyre vilá^gaBifeb^n, e^yec 
elesebben, egyre feagyobb erélv-
Ivel követeli a., társadalmi és 
(gazdasági ígazságöfe 4 nijjcstelén 
ember számára. ; • ^ * 

Első sorban a kis tőkésről 
gondoskodott, mrrt csak igy jut
hatott el a jékmlegi diktátori 
hátalmához. 

Gondoskodott Ja farmerről, a 
;kéreskedőről, a liáztülajdonosról. 
mert csak ezeknek ^ kis tőké 
seknek a nyomása kényszerit-
hette rá %a kongresszust^ hogy 
a.z elnök számára a diktátori 
hatalmat megadja 

Ma már a munkásról, a nincs
telen proletárról Iciyán gondos
kodni az elnök és néhány hete 
ezt világosan tudatta a tőkével 

Mikor* a szenátus a 30 órás 
beti munka törvényét megsza
vazta, azt irtam e ^jt heti szem
léjében, hogy vaíawsjnüleg ném 
lesz szükség a t0fv4|yre. ^ 

Hogy az admqrál^tráció, ' a* 
elnök csak meg akadta mutatni 
a nagytőkének, 'höjpjf * keresztül 
tudja a felső házbéairX haj tani a 
harminc órás munkahét törvé
nyét és az alsó háf I^Mpontja 
soha nem volt kétség 

És jeleztem, hog^r á szenátus 
gdöbbentő (már t. i. a tőkére 

e megdöbbentő) határozata 
önként fog jelentkezni az 

tos nagytőke. 
^4|í|ntkezés 

a kongresszus ^ bizottsága eiőttj 
miközben a minimális* munkabé
reket és a maximális árakat-is 
sürgette, áz egyre ijedtebb nagy
tőke bejelentette, >hogy hajlandó 
alkudni. : ^ ^ v 

Hogy hajlandó önként átszer
vezni a munkarendet, ha szövet
ségi ellenőrzés alá nem fogják 
helyezni. , * 

Hc^r hajlandó önként meg
szabni a minimális munkabére
kéi, ha ennek ellenében a szövet
ség nem fog a vagyonukból túl
ságos nagy darabot kivágni. 

És mikor a U. S. Chamber of 
Commerce gyűlésén az odaverő
dött multi milliomosok csapata 
meghallotta, hogy az elnök ;t 
munkabérek azonnali emelését 
kívánja, gyors alázatossággal ha
tározták el és tudatták az el
nökkel, hogy meg fogják refor
málni a nagytőke uralmát. 

Hogy megszűnik a tőke teljes 
anarchiája, hogy bizonyos rend
szer \és bizonyos co-ordináció 
lesz ezentúl az iparban és a 
kereskedelemben és hogy lega
lább ebben a tekintetben követni 
fogják — Oroszország példáját. 

Áz alku . ebben a pillanatban 
még ninfcs készért. 

A keserves falatot a nagytőke 
még nem tüdta lenyelni, csak 
bejelentette, hogy azt ^ hajlandó 
megtenni* •* * • - ̂ ^ 

vs.- ^ •• x 
' Es Rooséveft ott all az ostorr 

ral," a korbáccsal. * 
• Mig egyrészt a barátság meleg 

szavaival biztatja a szociális re
formokra a nagytőkét, másrészt 
ott áll Perkins, mindig ott áll 
és fenyegetően ott áll ez a nagy
szerű nő a kongresszus bizottsá
ga előtt, hogy egyre radikálisabb 
reformokat sürgessen. 

Tavaly Ősszel azt irtam és* új
év után azt ismételtem, hogy a 
decemberben összeülő kongresz-
szüs fogja a harminc órás mun
kahét törvényét meghozni/ 

Mikor a szenátus váratlan és 
drámai gyorsasággál megszavaz
ta a Black törvényt, akkor oda 

.módosítottam a tavalyi megálla
pításom, hogy a harminc órás 
törvény az év végére rendszer 
lész ebben az országban, de eset
leg a nagy tőke, afct. önként ÍQgja 
behozni.-

A kormány és a proletár ny^r 
ne valamit ezzel az önkéntes 
rendszer változással, mert akkor 
nem lenne az uj rend a legális 
késedelmeknek, a* alkotmányos 
vitáknak kitéve. ' 

Ugy látszik, hogy á nagytőke 
hajlandó az ^önkéntes'" eljárás
ra és az év végére rendszer 
lesz, vagy legális, vagy társa
dalmi törvény lesz a hat órás 

1% 
¥ \ 

munkából. # , 
Talán el tud menni Roosevelt 

továbl^ is lépéssel. El 
menni.. J' : 

Meg akarja szabni, fiogy* mi
lyen • összegnél kevesebbel ne le
hessen itt' naponta a munkás 
szemét kiszúrni. Legalább ezt 
követeli" Miss Perkins a. kon
gresszustól. < t 

És ha ezt ném tudní -az elnök 
elérni,' ha ezt ebben az évben 
nem tudná ráerőszakolni a tő
kére,, akkor ázt a proletárok, a 
— munkásbáróknak fogják kö
szönni. >. -

Azoknak a Lelketlen, hitvány, 
eriyveskezü racketeereknek, akik
nek ez % törvény kiütné a racke-
tet a kezükből; akiknek a zsíros" • 
dzsábja és gráf tje. egy ilyfen tör
vénnyel megszűnne. . • ! 

Ott áll Green, ott áll Woíf és 
ott áll a többi akasztófáravaló, 
meglincselni való gazember és 
mig a multi milliomos Sloan pél
dául hajlandó a megszabott mi
nimális munkabérekről beszélni, 
addig ezek a gazemberek, ezek 
az árulók útjába állnak a nagy
szerű Ötletnek. > 

Mert' olyan társadalomban, 4-

milyent Miss Perkins követel a 
kongresszustól és a törvénytől, 
nem . lenne Szükség a munkás 
rackéteerre, nem lenne lehetsé
ges a munkás szervezetekben 
folytatott és sok-sok millióra ru
gó graftekre* . * ^ 

Well, Roosevelt erősebbnek 

mi 

V:'̂ -

gek U 
félúton 

EgyeiilÖre a munkások 
sége hajlandó alkuéi. 

Csak ' az van vxtég Itátra, 
? munkások barátait, a 
sók gazember vezéreit _ 

És akkor egy boldogatlt ^ 
szak virrad erre a 
cára annak, bogy a 
bőrét Roosevelt 
csak a karmait, a vé«a él._ 
kos karmait vágja ̂ rövkUflsl^ 
•* o-^ 

•ÉHES TALÁLKA 

SzondbathelyrÖl jelentik< 
res jelenet játszódott- te a •. V*?, 
nlellék utca 14 szánni ház n<||L: 
A járókelők e ház détt q/jf' 
tal, 20-22 éves leányt 
aki eszméletlenül, - vérébaa 
rengett, hátából több bélyeg-
tag sugárban ömlött a 
mentők a leányt, válaáfoa 
pqtban szállították a 
Ott megállapították, hogyva !#• 
ányt Lecsik Annás^ Mrják. Ab 
éjszaka folyamán randevúja mtt 
a házuk előtt Botit óÉterm!, 
a hírhedt verekedővel, akivel slá 
váltása támadt. Botfa a vesze-
kédés hevében kést rántott Is 
azt többször egymásután a leáagr 
hátába döfte. A bicskás udraÉF-
lót letartóztatták. •' 

SS8B 

AZ UJ DELUXE PLYMBOTH 
Bemutatjuk. ** Meghívjuk, nézze meg. RenMfc gé^. :{ 

MAHONING MOTORS, 1NC, 
| PLYMOUTH és CHftYftUKft P<M)OYNÖK»t« 

Nizza meg hMtnCIt«ftp«lnk nagy vttasstéktt 
i w - ^  b á m u l a t o s a n  q l c « 6  Arak 
Telefon: 44336 NYITVA ESTI ; tm 

< 

RESS MUSIC co: 
YOUNGSTOWl®^ OtnO-

JL'-i  
l.vt 

*• my 
4Q8 FEDERAL ST. 
^ (Szemben a* Pennsylvania 

BESZÉLŐGÉPEK RÁDIÓK .. 

1 KÖNYVEK . ZONGORÁK 'LEMEZEK fj 
.. s-í " 

-- •- '«• _ 

^emezek 35 nyelven, a-legnagyobb raktár AmarikttMdS ""lí ;>• J' ' tv' •áiw-:- " 
. f 4« .->w- ' 

\ l Zenemüvdk Önműködő zongora .tekcrcaifc; FÜMareléMfc 

NAGYOBB VÉTELKÉL 
BANKKÖNYVEKET TELJES ÁRBAN ELFOGADUNK ! 

MINDENFÉLE BESZÉLŐGÉPEKET, RÁDIÓKAT*, V 
HANGSZEREKET JÓTÁLLÁS MELLETT 

OLCSÓN ÉS GYORSAN JAVÍTUNK. 
•kii ^ .. K »t 

AZ AMERIkAI MAGYAR HÍRLAP VÁROSIT IRCTOÁ$A < í v 

Mk nlt M"S5MT 

FtRFI ű NO LEGFŐBB KINCSE i AZ EGtÉZSCG 

UTOftTÉNTAMffiE NEM SZÁMÍTOTT 
On HA6YTA AZ HM 

Már aok ewUidl «tot M-
bonüiáttk Tdl ái ékM^fa 
mjúA bstsgség sUMugracoléMK 
r%héetokréa,^tíSimé£rZ 
lsn th fcstjksMs irrBiság, 

•slyntk hssnálats sok 
sssdtsöő atesk adta 
sgéasiégll ás seeMdl 
•át Hssnális a Dr. 
féle FyjOBIN 
és • ü. Bolgár Ült 
GOLYÓT, msly sMrsk 
1st hstáss t tegJoMbaak 
nynll A késslst Ars 
Rendelje meg méf sml 
HA MINDEN 
HÓNANUN 
PONTOSAN MEGKAPJA 

és 
hass 

Báljon V*R-
B L I X I R T ,  
mélyaslí kitfl-
Hő fiaűbia a női 
ysndsltensssé v 

wtím- $1 «ai. NNrfs- W 
fc * MW m W4 

a fejfájást —» - u gviviO O 

1 TANÁCSOK srtJift 

Iini kw 

«Süs/a 


