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Ha akir j« lftití ört tí 
t iieziban otthoftl hM^ar-
icftóit, siessen a hozzáfcárto-

' w elmének bekttt&feel 

L a g k é s ő f c f r , f i n r i u # b i k e l l  
4rkeznie niinden címnek, hogy a 
. felvétő! idejében^ elkészüljön. 

- Mindenfeléd Magyar*Ameriká^ 
San- — a kivételes szenzáeiók-
ftak,- kijáró— érdeklődéssel tá-

. fólkozott a hir, hogy most az 
:... ősszel -amerikai városok mozijá

ban előadásra kerül majd egy 
thagyar tárgyú, magyar'j||v 
R magyar, szövegű, eg< 
feetoltő film-darab, amelyíí&k ké 
Iretében mozgófényképCelvétele-
ket fognak bemutatni az ameri
kai magyarok otthon élő hozzá-
tartozóiról, ismerőseiről, barátai-

_ 1961. Am^nt. már a mult héten 
líiegirtuk, aki azt akarja, hogy 
azokról is készüljön mozgófény
képfelvétel, akiket ő akar látni— 
az töltse ki a mai számunkban 

„ közölt hirdetésben levő szel-
> fényt. írja meg, hogy kikét akar 

látni és hol laknak az illetők — 
az ősszel aztfln láthatja majd 

^ket itt Amerikában a mozi-
t vásznon, %mint járnak, kelnek, 
fleszélnek. ' 

^ Ezúttal űjra" tiangsulyözrii 
"" óhajtjuk, hogy a "felvételért sem 

Itt, sem otthon egy' centet sem 
Ifell senkinek sem fizetnie. Any-

"rnyiba kerül majd csak a dolog, 
mint amennyibe a mozijegy fog 
kerülni, ha ősszel elmegyünk a 

; ftioziba, hogy megnézzük* a ké
pet, megnézzük azokat, akiket 
látni akarunk. Senki részére 

. Hem fog a dolog több kiadást 
Jelenteni, mint amennyi a mozi
jegy ára. . 

Fontos it is, hog^f ífííndenki 
azonnal irja meg:—kiket akar 

v &tni az otthoniak közül és hol 
laknak az illetők s legkésőbb 
június l-ig küldje be a cimeket 

, a hirdetésben megjelölt cimre: 
„ ^Magyar Film Company, Box 20, 
Westchester Station, New York, 
N. Y-) Akinek nehezére esik az 
uj ságpapiroson való irás vagy { 
kicsi a szelvény, a neveket és 
Címeket beküldheti rendes levél-
lpapiroson is. Nagyon tessék vi-
Ifyázni, hogy — fhiután nevek-
jftől van szó — az irás TISZTA 
fiS KÖNNYEN OLVASHATÓ 
BEGYEN. 

a* 

H E T I  S  Z E  M L E  
mm 

. t (Folytaiás a 4-ik oldalról) 

ihol az erdei ftiunkásokat soroz
zák s ahol minden veterán mun
kát kap. 
' i Aftiig tehát tavaly a Hoover 
rideg és ostoba magatartása vér
ontást és nemzeti botrányt csi
nált a bónus hadsereg táborozá
sából, akiknek a tagjait radiká
lis és gonosztevő csőcseléknek 
nevezte, addig a Roosevelt 'em-
berífife magatartása majálisba ful 
lasztotta a tüntetést, amely köz
megelégedéssel végződött. Pedig 
Roosevelt épen olyan határozott
sággal megtagadta -m bónust, 
mint elődje. ~ '**- ' 

Ha maradnak ott egynéhányan 
a hadseregből, hogy tovább lár
mázzanak a fővárosban, az or
szág lakossága tudni fogja, hogy 
a tisztességes veteránok haza 
mentek vagy beálltak, a munká-
1^B» . '</» 1 - •%< "'Híí' -V is •* ' r 
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MAGYAR BIZTOSÍTÓ 

-C Habodász Gusztáv ismert ma-
; gyar, aki minden magyar moz-
". galomból kiyeszi a részét, mint 

értesülünk, Jcivált a Habodász és 
• Shromósky biztosító cégből es 
ezentúl önállóan a Medbury Wil-

v son biztosító cég képviseletében 
fogja a biztosítási üzletet in
tézni. A Medbury .cég leg
nagyobb a. .városban. y* 
s Habodász irodája marad aft^é-

helyen, a Í2Ó3 Realty Bldg.-
Jben. Mindenféle^ biztosításért 
mint tüz, automobil, bútor, betö-

. |és, bond stb. forduljanak hozzá. 

|Ó TANÁCS 

Szilágyi Imre ismert magyar 
Biztosító, aki a Conservative Life 
Insurance Co. of W. Va. youngs-
épwni főügynöke, azt ajánlja a 
magyarságnak, hogy most, ami-

- kor a munkák jobban megindul
nak, gondoljanak a biztosításra. 
Gondcílják meg, milyen jó volt 
azoknak, akiknek volt biztosi-

: #SUk, most mikor megszorultak, 
kölcsönt kaptak rá. Miután so-

- "lían beváltották kötvényeiket, 
azoknak mo£t jó lesz arra jgon-
dolni, hogy ujat vegyenek ki. 
Ha egy kártyát ir Szilágyinak, 
szívesen elmegy Önhöz, hogy 
megmagyarázza az általa kép-
#iselt biztosító előnyeit. Cime: 
338% W. Federal St. l-es számú 

f SZENTELÉSI ÜNNEPÉLY 

vasárnap síenteli a Szt. 
btv|p templomban Ft. Bakos 
Ágoston a Vaschák József ismert 
temetésrendező által az egyház-
aakJldományozott. 

egyházi szertartást a Szt. 

paprikás ebéd fogja követni 

EZEN A HÉTEN AZ ;; 
olajtermelés azonnali szövet

ségi ellenőrzését fogja kérni az 
elnök a congressustól, mert azt 
sürgősebbnek tartják, mint az 
ipar általános ellenőrzését. 

Nem lehetetlen, hogy az olaj
ipar után a puhaszénipart veszik 
sorra, mert ebben a két iparág
ban nemcsak arról van szó, hogy 
a nyaktörő verseny minden azok
ban dolgozó embert koldussá 
tett, hanem árról is, hogy az or
szág természeti kincseit pazarol
ják. 

Az olajjat egyenesen eláraszt
ják az egész világot, a puhasze
net pedig — olcsó termelésre tö
rekedve — ugy szedik ki, hogy 
a harmadát mindörökre elvesztik 

Az elnöknek és a congressus 
vezéreinek az a tervük, hogy ju-
nius 10-re az országház munká
ja be legyen fejezve és a junius 
13-án összeülő nagy nemzetközi 
tanácskozás idejére az elnök sza
badon rendelkezzék az idejével. 

Ez azt jelenti, hogy a külön
böző mortgage-javaslatok, a vas
utak ellenőrzése, az ipar javaslat, 
a közmunka javaslat, a városok 
csődjének a lehetősége két-há-
tom hét alatt meg lesznek sza
vazva. Ha egyebet nem, ez min
denesetre uj deal-t jelent ebben 
az országban. 

INGYEN LAKÁS 

Gyermektelen házaspár, vagy 
magános nő, egy-két gyermek
kel ingyen kap $ szobás lakást 
kerttel együtt; a kert be vap 
vetve, a bútorok karban tartása 
és megőrzése ellenében. Minden 
van a háznál, ami egy gazdasz-
szonynak szükséges. Számitásom 
más államba menni, csakis az 
ősszel jövök vissza, vagy lehet, 
hogy egy év múlva. De bármikor 
térek is vissza, akkor is megfé
rünk együtt, mivel magam va
gyok. Délután 3 órától itthon 
talál az érdeklődő minden nap, 
vasárnap délig. 534 Tyndale Ave. 
Szabó P. István* • , (Adv.) 

v :O:-T ;— 
SZENT ISTVÁN EGYLET 

Beteg tagjaink: Hoff^r And
rás, Lányi Károly és Id. Vaskó 
János, 317 Alexander Street. —( 

Betegség titkárnál jelentendő, 
1706 Oak Street. Telefon 30869. 

- Titkár." 
.  a ' .  

NAGYBIZOTTSÁG 
" . . .  4^! 

Á Nagybizottság május hó 
31-én, szerdán este 7 órai kez
dettel tartja rendes havi gyűlé
sét ;a Kossuth Körben. 

* Miután több fontos ügy kerül 
napirendre, azért kéretnek a ta
gok, hogy . pontosan és teljes 
számban jelenjenek meg. Egy
ben pedig kéretnek azon egyhá
zak és egyletek, amelyek ínég 
nem fizették az 1933 évre járó 
tagsági dijaikat, hogy azt is ezen 

Titkár. 

A GAZDASÁGI HELYZET 
állandó és örvendetes javulást 

mutatott a mult héten- Részben 
n*ert a teljesen kifogyott piac 
képes volt valamennyi uj árut 
felszívni, részben mert az in
fláció reményében vagy az attól 
való félelemben az iparvállalatok 
bevásárlásokat eszközöltek s rész 
ben mert a tömeghAngulat hatá
sa alatt mindenki igyekezett vá
sárolni. 

A termények ára emelkedett, 
bár egyes nyersanyagnál éppen 
ugy, mint a gyapotnál és a búzá
nál, az a vélemény alakult ki, 
hogy az árak túlságos emelése 
nem volt indokolt és nem volt 
arányban az általános javulással. 

Érthető a buza árának az 
emelkedése, mert a téli vetés 
hatvan százaléka elpusztult s 
mert nagyon kis búzatermés lesz 
az országban, de sokalták pl. a 
gyapot árának az emelkedését 
és nem látják be, hogy miért 
ment fel a réz ára negyven szá
zalékkal. , ., , 1 

Sajnálatos, hogy gyors árhul
lámzásnál az eső- vagy emelkedő 
árak nem maradnak egymással 
arányban és ezt fájdalmasan fog 
juk tapasztalni a megindult drá
gasági hullámnál. 

A GYENGE-
BÚZATERMÉS 

egyenlőre nem szomorítja eí a 
földműveseket, bár Kansasban 
például a szél a buzavetések het
ven százalékát elfújta, mert a 
kis termés következtében a rak
táron levő buza ára emelkedett 
és az uj termésért is rendes árat 
fognak kapni. Vah elengendő en
nivaló az országban, hogy á" gyen 
ge termést pótolják. 

A nehéz ipar negyven száza
lékos üzemmel dolgoztatott a, 
mult héten és erre a hétre há-
rom-négy százalékkal magasabb 
üzemet remélnek. Különösen erő 
sen érezhető volt a javulás a Cle
veland és a Youngstown kerüle
tekben, amelyekben 45—55 szá
zalékos üzemmel dolgoztak. 

Még mindig tart az autó-ipar 
fellendült üzeme és jó kilátásaik 
vannak a következő hat hétre. 
Ha azonban a Dunn-Bradstreet 
kimutatásait, valamint a Polk 
statisztikát figyelmesen átnézzük, 
akkor látnunk kell, hogy az autó
ipar sok kocsit készít a kereske
dőknek, sokkal többet, mint 
amennyit azok a fogyasztók
nak eladnak. Az autó kereskedők 
tehát a jövő reménységeire reni 
delnek. 

Emelkedő aktivitás mutatki> 
zik az építkezés terén s termé
szetesen a cementgyártásban, a 
várható nagy JközmuuHk. jeme-, 
nyében. 

EMELTÉK V " 
A MUNKABÉRÉKET 

a szövő-iparban, amelyben a 
legkomiszabb módon kiuzsoráz
ták eddig a munkásságot s van
nak gyárak, amelyek nem öt-hat, 
hanem tizenöt százalékkal emel
ték a munkások napszámját. • 

Meg kell azonban állapita
nunk, hogy amig itt-ott, szórvá
nyosan emelik egy csekélységgel 
a napszámot, addig vannak ipar
ágak és vannak munka-aadók, 
amelyek és akik ma is bérvágás
sal próbálkoznak. 

Ohio állam bányabárói az 
amúgy is minimális munkabére
ket huszonöt százalékkal próbál
ják levágni, a keményszén bá
nyászok bérét harminc százalék
kal próbálják csökkenteni s a 
salmon-halászok fizetését is sú
lyosan levágták.. v' 

Érthető, hogy itt-ott bányász-
sztrájk van, ' legalább huszonöt 
helyen az országban, hogy Wa
shington és Oregon salmon-halá-
szai közül tízezer hagyta abba a 
munkát és hogy más iparágak
on is vannak sztrájkok, nap
nap után. 

Ugyancsak sztrájkolnak a tej
termelők Wisconsinban, ahol va
lóságos ostrom-állapot van ' • 

ahol a farmerek végső elkesere
désének a kitörését a mortgage-
törvény megállítani nem tudta. 

A DEPRESSIÓ JAVÁRA 
kell elkönyvelnünk azt az ör

vendetes tényt, hogy a gyermek
munkák korlátozására elfogadott 
alkotmánymódosítást egyre több 
államban hagyják jóvá és remél-
hetőj -bogy abból ^alaptörvény 
lesz.'/ ;V<,, 

Ugyancsak a depressió javára 
kell könyvelnünk, hogy az adó > 
fizetők és általában a^emberiség 
a kamat-terheket megunták és 
kezdik belátni, hogy a kamatok 
nem érinthetetlen szentségek. 

A biztositó társaságok és ban
kok erősen fel vannak zudúlva 
és szervezetten vonultak fel Ar
kansas állam ellen, amelynek a 
kormányzója ezentúl négy és fél 
százalék helyett csak hármat 
hajlandó az államadósságokra fi
zetni. . 

Minthogy államot magánosok
nak nem lehet perelni, a bankár
bizottság egyenlőre tehetetlen, 
hacsak nem veszik rá Pennsyl
vania államot, hogy Arkansast pe
relje* ' 

Véletlenül ugyanis Pennsyl
vania állam bizonyos alapjai bír
nak arkansasi; jelzálog kölcsö
nökkel. ? • 

Arkansas áííam példáját két
ségtelenül Detroit város s utána 
sok más város fogja követni. 

Ha nem volt szent a munkás 
bére, amit tizenöt millió ember 
nélkülöz az országban, akkor a 
nagytőke kamatjövedelmét is 
meg leheí szükség esetén nyir 
bálni. " " 

BAJOK VANNAK 
MINDEN 

•-r-t* 
államban, mert a polgárság a 

kiadások radikális csökkentését 
kívánja, a helyzet viszont uj adó 
forrásokat követel, mert az adó
fizetők nagyrésze: képtelen aa 
adót fizetni. < 

A legtöbb állam fogyasztási éb 
forgalmi adó utján igyekezett a 
jövedelmét fokozni, ami nem járt 
mindenütt valami örvendetes 
eredménnyel. Illinois államban 
például az elfogadott és már ér
vénybe léptetett forgalmi adót a 
legfelső bíróság hatályon kívül 
helyezte, mert nem egyformán 
bánt minden kereskedővel és ter
melővel. Most kénytelenek uj 
törvényt csinálni. 

Több államban ma is marakod 
nak a sörtörvényen s például 
Georgia kormányzója nem haj
landó erre a célre a törvényho
zást összehívni, bármennyire is 
követeli azt a lakosság, r, £ 

Ahol már szavaztak, ott • az 
alkotmány 18-ik módosítása el
len szavaztak és akár mi lesz a 
negyvennyolc állam szavazasa-
nak az eredménye, bizonyos, 
hogy a polgárság többsége a 
prohibició eltörlését kivánja. 

ÉPÜLETES 
LÁTVÁNYOSSÁGNAK; : 

volt a polgárság tanuja -.a 
ttlült hétén •' 

A sentáus előtt - Löuderback 
California szövetségi biró ügyét 
kezdték tárgyalni, akit visszaélé
sek miatt impeacholt a congres
sus. - ' 

A tárgyalások során kitűnik, 
hogy a biró ur barátai zsiros 
receivershipeket (csődgondnok
ságokat) kapnak a bírótól s hogy 
a legtöbb esetben a gondnokok 
az egész csődvagyont ellopták. 

Megkezdték Mitchell new yor-
ki bankár bünpörének a tárgya
lását, akit azzal vádolnak, hogy 
sok millióra rugó évi jövedel
mét letagadta, hogy azután ne 
kelljen jövedelmi adót fizetni. 

A másik bankár ur, akit csa
lással vádolnak, a tárgyalás elől 
megszökött s 'halálos betegsége" 
a szökésben nem ^t^dta gátolni* 
Mikor Harriman lírát megtalál
ták, sikertelen öngyilkossági kí
sérletet követett el, 

Mellon egyes vállalatai aQen 

állítólagos adócsalások miatt 
vizsgálatot indítottak és való
színű, hogy a vállalatok luda
sok a csalásban. 

A közeli napokban ültetik a 
senátusi vizsgáló bizottság tany-
székébe Morgant és. társait, K9j|y 
a Wall Street titkom, szennyesei
ből valami keveset kiteregesse
nek a lakosság szórakoztatására. 

SZOMBATON £ C ^ 
NYELIK MEG . - .V 1 •• *'•"« « X" M,' " — < 1 

a chicagói világkiállítás, amely 
nemcsak pompában, de érdekes 
és tanulságos látványosságokban 
is példa nélküli áz egész világon. 

Aki teheti, az nézze meg a 
kiállítást, és akinek módjában 
áll, az vigye el a gyérmekeit is, 
mert ott sokat fognak látni és 
tanulni. ' 

Valószínűleg az ünnepélyre 
való tekintettel, de meg a lá
zadozó közhangulat hatása alatt 
is, végre Chicagónak pénzt ad
tak a bankárok, hogy a tanítókat 
és a többi városi alkalmazotta
kat fizessék* »' - V- n 

Remény van' ráf liögy mire1 a 
husz-huszonöt millió dollárba 
kerülő kiállítást megnyitják, ak
korra a tanítók elmaradt fize
tésüket — március elsejéig meg
kapják. Ellenben kilátásba he
lyezték nekik, hogy a jövő isko
lai év nem fog csak nyolc hónap
ra terjedni, s , 

Ezen a hététi ketl megkezdőd
nie az uj Mooney tárgyalásnak 
Californiában, amely a régi vitát 
eldönteni nem fogja, de amely 
alkalmat ad a tizenhat éve fog
va tartott munkásvezérnek, hogy 
beszéljen az országhoz. 

Talán a2 uj tárgyalás lehetővé 
teszi California kormányzójának, 
hogy a valószínűleg ártatlanul 
elitélt munkás-mártirt kiengedje 
a börtönből. 

EURŐPA ' 
NAGYON VEGYES 

érzésekkel fogadta Roosevelt
nek az államfőkhöz intézett nyilt 
levelét, mert amerikai taüácsot 
kaptak már elegendőt. 

Különösen nem tetszett az el
nöki felhívás Franciaországnak, 
hol nyomban elhatározták, hogy 
a hadsereget bökkenteni nem 
fogják. • r; 

Európa nagy eseménye külön
ben a Hitler beszéde volt, a 
mely mérsékletével az egész vi
lágot meglepte. yr4'-?.-

A német diktátor bejelentetté, 
hogy Németprszág hajlandó cö-
operálni a fegyverkezés korláto
zásában, és megelégszik azzal, 
ha öt év múlva teljes egyenjo
gúságot kap a többi európai ha
talmakkal. 

Hitlert feltétlenül mérsékelték 
azok a jelentések, amelyek Né
metország külföldi követeitől ér
keztek, és amelyek ijedten szá
moltak be arról, hogyha német 
birodalom teljesen izolálva áll a 
világban. Befolyásolták továbbá 
Roosevelt biztosítékai, aki a, 

"négy hatalmak" Szövetsége 
mellett foglalt. állást. 

A négy európai hatalom szö
vetségét tudvalevőleg ellenezték 
Franciaország és a kis ántánt, s 
igy annak létrejötte bizonyos 
mértékben az ellentábor veresé 
ge. ; ^ 

Az üj alakulat nem jelent na
gyon sokat, mert a szerződés ér
telmében a revíziót ezentúl is a 
ligán belül kell keresni, de leg
alább elismeri a szerződés, hogy 
van revíziós problémája a világ
nak. , 

MINTHOGY 
EGYENLŐRE 

1 * A ti * *• 

a "négy hatalmak" szövetsége 
mellett a fegyverkezés korláto
zását is megszavazzák, egyen
lőre az európai egyensúly nem 
fog felborulni. De a fegyverke
zés korlátozása nagyon minimá
lis lesz egyenlőre, mert a fran
cia kormány nem tagadja, hogy 
Hitlerben egyenlőre nem bizik. 

A német nemzet azért volt 
hajlandó magát a Hitler dikta
túrájának alávetni, mert azt re
mélte, hogy ez a revíziót gyor
sabban elhozza. Ezzel szemben 
a Hitler uralomrajutása ürügyet 
szolgáltat arra* hogy a győztes 
/\ , , 

hatalmak a revíziót késlelt 
amit azok meg is teszmfc 

Egyébként Franciaország tu
datta a világgal, hogy a nekünk 
járó adósság esedékes részleteit 
és a kamatokat júniusban sem 
fogják fizetni, és ugy látszik, 
hogy a fegyverkezés korlátodba, 
a nagyhatalmak szövetkezése és 
a gazdasági konferencia is lé
nyegtelen eredményekkel fog zá
ródni. Kötnek valamiféle meg
állapodásokat, mert egyik nem
zet sem meri megtenni, hogy az 
ui egyezségeket meggátolja, de 
semmi lényeges változás nem 
fog beállni a világon. 
józanság azonban elkésett, mert 
a fegyveres hatalom. 4^4iktát9r 
kezében "" ; 

ANGLIÁBAN ERŐSEN 
készülnek a juniusi tanácsko

zásra, és azt hiszik, hogy az 
nem fog jelentékeny eredmé
nyekkel végződni. 

Nem a pacifista miniszterel
nök, hanem a nacionalista tory 
párt az ura a helyzetnek és 
bnr MacDonald lesz a nagy 
nemzetközi tanácskozás elnöke, 
Anglia érdekeit nem ő. fogja kép
viselni. íí 

Angliában Franciaország
ban is meg van rá minden haj
landóság, hogy "rajd"-ra vigyék 
ezt az' országot és teljesen ért
hető és menthető az amerikai 
nyugtalanság, amely nem at-

az 

nL 
Anglia neg^,'látszik hinni 

seveltnek a!i$9|K^ fjffififjN 
hogy esak egyaaetre térfeet Vfí 
a prosparitls .A világon és aatf 
hiszik, hogy a nemzetközi jólét 
a brit birodalom hiMnytiK'és 
IcCzne t vBigr*. — A 
járS tartozást persze Ak 
akirjik többé fizetni.-

*-

BOY 
FÉL • • • * i'i' é * 

Használt vagy Átfnaoa; 
A legalacsonjrabb 

LAGKEH íj 
.C 633 South Ave . "k 

Telefon 40810 
Minden vulkanizilátfrt Jót Sflw* 

OROSZ FERENC 
RÁDIÓ ZENEKARA 

elvállal zenei kiszolgálást 
Táncmulatságok, Bál, 

Lakodalom és má^ alkalmakra. 
Cün: FRANK OROSZ 

23 Rhoda Ave. Youngstown, O. 
Elsőrangú liegedü tanítás 
háznál vagy házon kívül 

Nőknek 

39' 
CIPŐ TALPALÁS 

Minden munkáért jótállunk 
A 39 S. Phelps Streeti üzletünkbon 

magyarul beszélünk. 

L E E B A W S  
Üftslk üzlet a 10 N. Phelps 8t. alatt 

Férfiaknak 

49' 
A LEHETETLENT TESSZÜK 

Vadonat uj, 13 lemezes battéria 12 hónap jótállással csak 

$3.45 
A. MEGELÉGEDETT VÁSÁRLÓK EZREI' 

AERO BATTERY C(K ^ 
1617 Market St. BATTÉRIA CSARDZSOLAS 50C 

ii A mi külföldi osztályuiik 
most is, mint azol6tf a legteljesebb szolgi* 
latot nyújtja minden 6haza! ősazeköttetéshOa 

Most az ideje, hogy hajójegyét lefog- v "* 
lalja, ha a nyáron az óhazába készül. ^ 

THE DOLLAR SAVINGS & TRUST CO. 

NAPV MCPMVITÁC M O S T  SZOMBATON,^ 
N f l ü T  M t b i l l l  I  f l o  MÁJUS HÓ 27-IKÉN | 

RED NICHOLS VILÁGHÍRŰ JAZZ BANDÁJA. 
> f ^ HEIDELBERG GARDENS -

LÉGJOBB ÉTELEK ÉS ITALOK 

IV ^  B E A U T I F U L  J  

IldorftPairhl 
*  t t t t t t t i t t t t t t t t r t t t t t t t t t t f » s < < # # # •  

| DECORATION DAYRE 
| Temetésre 
| Esküvőre 
| Dísznek 

• VEGYEN ;VlRÁGOT 

v ;f ..íá 

j-

 ̂ t" 
sy. aa * ^ 

OlES 
MARKETEN 

LEGOLCSÓBB. LEGJOBB ÉS UGGSSXHS 
W. BOARD 1IAN ST. 

W. FEDERAL 8T. 
S.PHBLH 


