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77-EN FIZETTEK 
ÚJBÓL LAPJUKÉRT 
Jobb a peda és lapjára pgor 

, |dol a Youngstown és 
;,. környéki magyar .̂ • \ 

< - -  4 ' ' '  '  .  r .  - '*$  ••  • .  . - • • • • •  j  
Jobban mennek ismét a mun

kák és szivesebben látják az 
Amerikai Magyar Hírlap kollek
torait a magyarok házánál. 

Kell is az előfizetés, mert hir
detés még mindig alig vqjgi. így 
aztán rajtunk is segít a "new 
deal'V hogy a lapot, fenntarthas
suk. 

Sokan olvasóink közül három 
évig nem dolgoztak,, de azért a 
lapot megkapták, most aztán 
sietnek Vendezni hátralékukat. 
Nem kell azt egyszerre megfi
zetni senkinek^ Lassan, de bizto
san is jó lesz. 

Az elmúlt két hétbetl ismét 
77-en fizettek a lapra. Ki egy dol 
Iárt, ki kettőt, ki meg négyet, 
sőt van olyan is, aki hatot is. 

Itt a névsoruk: 
Imre Vida, John Danko,/ Nick 

Bérzy, John Kukoda, Frank Ma
rék, Mike Magyarosi, Samuel 
Vadász, Mrs. Louis Halász, Sig. 
Takách, Jos. Belenszky, Lad. 
Bényei, John Bodnár, John Bor
sodi, John Boncz, John Brogli, 
Paul Hajdú, Frank Csolinszky, 
Gab. Homenik, Joseph Husocz-
ky, John Husoczky, Joseph Ince,-
Joseph Juhász, Bert. Füzy, Mich. 
Gönczi, Alex Kaloczky, P. Kán
tor, Chas. Kasza, Gab. Kish, 
Géza Kohut, Lad. Kormos, Joe 
Látos, Andrew Lengyel, Peter 
Lengyel, John Póznán, Gab. 
Máji, Stephen Sápdor, Steve 
Szesze, John Szilágyi, John To-
dor, Paul Hudak, Louis Tóth, 
Louis B. Toth, Julius Téglás,^ 
Andy Toth, Charles Kish, John 
Fedor, Louis Lengyel, Joseph 
Gonczy, Mike Vezse, Thomas 
György, Rozi Kovács, Alex 
Barczy, Gabriel Varga, Jr., 
George Bende, Orosz Bernát, 
Martin Ajvasz, Louis Kis, Dick 
Kuty, Steve Gross, John Maticza, 
Andy Lonart, John Potornay, 
Andy Horváth, v John Balogh, 
Stephen Veres,, John Takách, 
John Szinyéri, Dan Szakács, 
Frank Zuti, Steve Szlavicsak. 

Előfizetni lehet kollektoraink
nál, a lap városi irodájában, 408 
W. Federal St., vagy postán, 
392 Norwood Ave„ 
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GÖR. KATHOLIKU SOKNÁL 
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•' ""A görög katholjkusok isníét 
nagyszerű pikniket rendeznek 
augusztus 20-án a Barta féle far
mon, a Vestal Roadon, ahol az 
öreg amerikásoknak volt a pik
nikjük. Ez a piknik a nyári is
kolába járó gyermekeink örömé
re lesz, amennyiben ingyen ice 
creamet és pop-ot kapnak a be
gyült összegből. Minden szülő 
szórakozik cigányzene-szó mel
lett ; hasonlóan, más szülök is 
eljönnek, hogy a gyermekeket 
összehozzák, velünk együtt a 
friss levegőn elmulatnak, mert 
lehet, hogy több pikniket már 
nem rendeznek sem az egyletek, 
sem az egyházak, mert az idő 
meghuvösödik. Tehát előre fel a 
piknikre. Készüljön minden ma
gyar a vizsgái piknikre, mert az 
érdekes lesz, mert finom enni-
innivaló lesz és tánc éjfélig. 

——:o:— 
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, PERSZE ELSÜLT 
A FB0YVB%^ 

Vencsurik Pál, 18 éves camp-
belli fiu odahaza az ágyat őrzi, 
azt hitte, hogy egy öreg fegy
ver, melyet a kezében vitt, nincs 
megtöltve. Vencsurik 13 éves Já
nos öccsével és Gustasek József 
14 4*ea fíuvaLa Lincoln Park
ban vadászatit játszott, amikor a 
töltetlennek vélt fegyver elsült 
és a golyó jobb combjába fúró
dott 
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kezével jóformán élet-halál 
harcot folytat á nagytőkévéi, 
addig a másik kezével sietteti a 
közmunkákat a* ország minden 
részében. 

Ickes belügyminiszter, aki a 
rendelkezésre álló háromezer mii 
lió dollárt az egyes államok, me
gyék és városok közt felosztja, 
ismételten sietségre sürgeti 
mindazokat, akik élni akarnak az 
alkalommal. 

Minden szükséges közmunká
ra' hajlandó adni a szövetség 
pénztára a háromezerháromszáz 
millió dollár keretében s az ál
lamok, megyék, városok csak az 
összeg hetven százalékát tartoz
nak visszafizetni. Harminc szá
zalék a szövetség egyenes ado
mánya. 

Hogy £bben a kedvezményben 
sok helyen erősen részesülni kí
vánnak, azt Chicago példája iga
zolja, mert annak a városnak a 
tanácsa nagy szerénységgel 
mindössze négyszázhúsz millió 
dollárt, a rendelkezésre álló tel-

ELŐFIZETŐINKHEZ 
EÜSflzéfoink figyelmét felhív

juk arra, hogy a 408 W. Federal 
St. alatt a. Ress Music Store-ban 
található lapunk városi irodája, a 
hol Ress József felvesz hireket, 
előfizetéseket és hirdetéseket la
punk számára. Természetesen 
minden fizetépt lapunk jieyihen 
nyugtázhat. 

Lapunk szörgafmás kollektorai 
otthonukban is felkeresik előfi
zetőinket. Akárhányszor azonban 
nem találják olvasóinkat odaha
za. 

Azért hívjuk fel íigyelmüket, 
hogy ha a városban járnak, la
punk irodájában reggel 9-től este 
6-ig bármilyen a lapra vonatkozó 
ügyüket elintézhetik. 

Mint láthatják, a nyári hóna
pokban még az a kevés hirdetés 
ami volt is, majdnem teljesen 
megszűnt. A lapot fenntartjuk 
nyolc oldal terjedelemben da
cára az anyagi áldozatoknak. 

Kérjük tehát mindazokat, akik 
megtehetik, hogy előfizetéseiket 
rendezzék. 

Más lapok felemelték az elő
fizetés árát. Mi ezt nem tesszük 
meg. Az Amerikai Magyar Hír
lap előfizetése marad $2.00 egy 
évre. W • 

Ha tud magyart, akinek ia-
punk mé^ nem járna, jelentse 
be címét és mi szívesen megin
dítjuk neki mutatványba a la
pot. Ha megszereti előfizet, ha 
nem, beszünteti.. Ez nem kerül 
pénzébe. ' 
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A GÖR. KATH. IFJÚSÁGI 
KÖR PIKNIKJE 

*» 

A jól ismert Görög Katholikus 
Ifjúsági Kör nagyszabású pik
nikre készül e hó 29-én, szom
baton délután négy órai kezdet
tel. A piknik a P. Barta erede-
jében lesz megtartva, nem a 
Moore farmon. A rendezőség 
tisztelettel meghívja a young-
stowni és környéki magyarságot, 
hogy vegyenek részt ezen a kitű
nőnek ígérkező mulatságon. Re
méljük, hogy sokan leszünk és 
jól fogjuk magunkat érzeni, ki
tűnően fogunk mulatni. Jöjjön 
el tehát mindenki, ne maradjon 
senki hátra. Akinek nincs gépje, 
az is jöjjön, mert gondoskodtunk 
arról is, hogy azoknak se kelljen 
gyalogolni, mert autók fogják 
kiszállítani az Ohio Works káré 
állomástól. A zenét Orosz Fe
renc rádió zenekara fogja szol
gáltatni. A belépő jegy ár?, cse
kély: férfiaknak 20c, nőknek 
pedig 15c. Kitűnő táncpadló és 
jégbehütött frissitó italok fogják 
várni a .vendégeket. Legyünk ott 
mindnyájan.. y 

Ifi. Siwfci Whily 

jes Összeg nyolcadrészét óhajtja. 
Hasonló szerénység mutatko

zik az ország minden részében s 
ugy látszik, hogy a rendelkezésre 
álló összeget hamarosan kioszt
ják és a munkák mindenfelé elég 
gyorsan megindulnak. -

EGY 
SAJNÁLATOS RÉSZB 

a közmunkákra vonatkozó tör
vénynek, hogy háromszáz millió 
dollárt a navy-re, ötven millió 
dollárt a hadseregre fognak belő
le elkölteni, hogy "munka-alkal
mat" juttassanak egy pár ezer 
munkásnak. 

A rendes költségvetésben 
Roosevelt dicséretesen redukálta 
az előirányzott összeget a fegy
verkezés terén, de azóta Japán 
bejelentette, hogy a navy egyez
ményt 1935-ben felmondja és ez 
tette hirtelen szükségessé, hogy 
a navyt ilyén rohamlépésekben 
fejlesszék. 

Egyébként a közmunkákra vo
natkozó törvények végrehajtásá
nál a kormány biztosan kellő 
gonddal és vigyázattal fog eljár
ni, mert Ickes kinevezései azt 
mutatják, hogy becsületes és te
hetséges emberek fognak neki 
segédkezni. 

Ha a közmunkák programja 
kellő iramban megvalósul, akkor 
szeptember végére az is munkát 
jelent legalább \egy, de esetleg 
másfél millió embernek-, akiknek 
a keresete aztán ujabb százezre
ket juttat majd más téren mun
kához. • Vo 
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A KORMÁNY 
FARM-PROGRAMJA 

a búzánál talán túlságos siker
rel járt, a gyapotnál talán nem 
járt kellő sikerrelr 

A buzaprogramba alaposan 
belenyúlt az időjárás és a rossz 
termés, amely a fogyasztási adó
val együtt a buza árát az 1.25-
höz fogja pár napon belül emel
ni. 

A buzafarmerek hajlandók co-
operálni a kormánnyal és majd
nem száz százalékosan vállalkoz
tak rá, hogy a termést a jövő 
évben és az utána következő év
ben csökkentik, de a gyapot ter
melőknek csak a háromnegyed 
része hajlandó co-operálni. 

Az emelkedő gyapot-árak sdk 
farmert arra bírtak, hogy mond
jon le a kormánysegélyről és ne 
pusztítsa el a termését s talán 
mindössze három és fél millió 
bale gyapotot szántottak le, míg 
a kormány programja öt millió 
bale-t akar levenni a piacról. 

Akik a termés egy részét le
szántották, azok a megmaradó 
termésre négy és két tized cent 
bónust kapnak fontonként. 

A fogyasztási adó augusztus 
elsején lép életbe, akkorra tehát 
a ruhanemű megdrágul. Tekintet 
tel arra, hogy hétfőtől kezdve a 
a szövőipar az uj ipartörvény 
alapján dolgozik, e* a drágulás 
lényeges lesz. • 

AZ ÁRAK EMELKEDÉSE 
általános volt a múlt héten, 

mert a csekély béremelés mellé 
a legtöbb államban fogyasztási 
és forgalmi adót is vetettek a 
fogyasztók nyakába és mert a 
termelők nagy része vissza is élt 
a helyzettel. 

A kormány ugyan mindent el
követ, hogy az illetéktelen ár
emeléseket korlátozza, de képte
len minden kereskedő boltját és 
árait figyelni. 

Az árakkal együtt az értékék 
is felcsúsztak s a múlt héten 
nem a tőzsde, hanem a termés 
ára vezetett az érték-emélkedés-
ben. 

A busa a dollárt alaposan el
hagyta, talán a héten mjf 1.25-
ös árak lesznek az országban s 
vele emelkedett minden kalászos 
fermény ára* valamint a tengeri 
éra. v 

Sajnos, hem emelkedett, de 
aránylag csökkent a zöldség és 

a gyümölcs ára és i nagy váro
sok piacai el vannak árasztva ter
méssel, amit a nipcatelen töme
gek elfogyasztani-jitem tudnak. 

A helyzetet elhasználják a 
kannázó gyárak, áfpelyek potom 
pénzen szedik ősszé a termést, 
hogy azokat az uj deal alapján 
drága pénzen eladják., £- -

AZ ORSZÁG GAZDASÁGI 
helyzete a további javulás ké

pét mutatja, cs*k a* a baj, hogy 
ez állandó aggodalommal tölt el 
mindenkit. 

Megállapítható ugyanis, hogy 
a fogyasztás nem tairt lépést a 
termeléssel, várni kell hát, hogy 
Ültkor a rövidebb munkahetek 
és magasabb fizetések bejönnek, 
visszaesés fog mutatkozni. És 
minél tovább huzza-halasztja a 
nagytőke az uj deal-t, annál na
gyobb lesz a visszaesés, mert an
nál több árut lesznék képesek 
felhalmozni. 

A nehéz ipar közel hatvan szá
zalékos üzemet tartott a mult 
héten és el van látva még leg
alább három heti ilyen arányú 
üzemre. Emberi számítás szerint 
három hét alatt fog a nehéz 
ipar az uj ipartörvények alapján 
dolgozni, látni tehát, hogy csak 
arra az időre van rendelésük, a 
mig alacsony munkabérek mel
lett dolgoznak. 

A nehéz ipar munkája nem 
oszlik meg egyformán s mig pél
dául Cleveland és Youngstown 
vidékén majdnem száz százalé
kos üzemet tartottak, addig 
Pittsburgh körzetében nem értek 
el magasabb üzemet ötven szá
zaléknál. > 

, I 
AZ AUTÓ-tPÁÜt t 
MÉG MINDIG > 

nagy üzemet tart s azt hiszik, 
hogy ez igy lesz augusztus kö
zepéig. A jégszekrény gyártás ( 

száz százalékos üzemet tart, a^ 
miben nagy segítségére van a 
söripar. A lumber-ipar üzeme 
hetven százalék volt a mult hé
ten s nem félnek tőle, hogy az 
hamarosan megcsökken. 

A szövő-ipar az uj törvények 
alapján a héten kénytelen volt 
egy csomó uj embert fölvenni s 
azt hiszik, hogy az uj munkások 
száma elérte a hetvenezret. 

A mezőgazdasági gépekre újra 
emelkedik a kereslet s a ruha
ipar is lázas sietséggel igyekszik, 
hogy az éhbérek mellett minél 
többet termeljen raktárra. 

Minthogy a szövő-iparon kí
vül még a munkaidő nincs sehol 
korlátozva, a többtermelés 
egyenlőre nem jelenti azt, hogy 
többen dolgoznak, csupán any-
nyit, hogy a munkában levő 
emberek több shiftát csinálnak 
hetenként. 

Hogy több munkás jusson 
munkához, a kormánynak az a 
szándéka, hogy egy általános 
rendeletben korlátozza a munka
időt és a minimális munkabért 
minden iparra, addig is, mig a 
különböző javaslatok elkészül
nek. 

Ha áz elnöknek ez a szándéka 
megvalósul, akkor ezt a rendele
tet még a héten kadják. Ha ez 
npm történik meg a héten, akkor 
arra már nem lesz szükség a jö
vőben. -• , 

AZ EMELKEDŐ s 
ÉRTÉKEK <&•*/$. 

sem állithatják meg a boom" 
idők bizonyos vállalatainak a 
likvidálását és az még ma sem 
szűnt meg az országban. 

New Yorkban két nagy real-
estate vállalat ment esődbe a 
mult héten, körülbelül Itatván 
millió dollár tőkével. 

A vasut-fejedelmek és ipar
mágnások is megértették a mult 
héten, hogy a kormány gondja 
mindenre kiterjed s hogy ők is 
számithatnak az uj deal-re. 

A vasutak szövetségi ellenőre 
— Eastman — bejelentette, hogy 
a vasutkirályok tzázezer doBéróc 

fizetéseit ném birja még az or
szág és hogy. azok semmi jogo
sultsággal nem birnak. 

Vannak vasutkirályok, akik 
egy-kétszázezer dollár fizetésért 
dolgoznak s vannak köz-szolgá-
lati vállalatok, villany- és gáz-
vállalatok, amelyek hasonló fe
jedelmi fizetéseket sajtolnak ki 
a fogyasztókból az elnökök , és 
alelnökök számára. 

Erősen itt van az ideje, hogy 
ezeket a kiskirályságokat meg
szüntessék, m*rt amig a világ 
legnagyobb tudósai az egyeteme
kén évi négy-hatezer dollár évi 
fizetésért dolgoznak, addig egy-
egy iparkalóz sem ér meg egy
kétszázezer dollárt évente a fo
gyasztónak. ; '• 

'  • -  í -y  

MIRE ESOROK 
ELJUTNAK , 

, 

az olvasókhoz, akkorra három 
déli államban fognak a prohibi-
ció sorsa felett szavazni. 

Ha Alabamában, Tennessee-
ben és Arkansasban a prohibiciót 
leszavazzák, akkor a pálinka új
évre forgalombanJ71ÜZ l/$r-
sz.ágban. ' - - ; ^ -

Ha ennek a három déli állam
nak csak egyike leszavazza az 
alkotmány 18-ik módosítását, 
akkor is számithatunk rá, hogy 
a nedves világ visszatér, de ak
kor az nem történik meg újévre. 

Ha mindhárom államban a 
szárazak győznének — amire 
nincs semmi kilátás — akkor éve
kig tartó küzdelem fogja untatni 
az országot, mert akkor a "so
lid south" egységesen megma
rad a szárazak táborában. 

Az elnök üzenetének és Farley 
postamester személyes kampá
nyának valószínűleg meg lesz a 
hatása és legalább Alabamában 
és Tennesseeben, de esetleg 
mindhárom államban vereséget 
fognak a szárazak szenvedni. 

Az ital visszatéréséről meg le
het mindenkinek az egyéni véle
ménye, de kétségtelen, hogy azt 
a lakosság többsége óhajtja s 
hogy az ujabb lökéit adná &z 
üzleti fellendülésnek. 

—-fi* TÖBB ÍZBEN 
RÁMUTATTAM jLWA 

ebben a rovatban arra a téves 
feltevésre, hogy a prohibició 
megszüntetése véget vetne a 
gangsterek garázdálkodásának az 
országban. 

Alvilág mindig volt s hajdan 
éppen a szalonok tövében tanyáz 
tak és hogy ezentúl is mindig 
lesz, azt a mult hét bünkróniká-
ja mutatta. 

Az emberrablás Valóságos vi
rágzó ipara lett az országnak és 
nagy kérdés, hogy sikerülni fog-
nagy kérdés, hogy sikerülni fog-0 
azt megfékezni. 

Most ugyan a szövetségi kor
mány veszi a gangsterek elleni 
küzdelmet a kezébe, de ha az ál
lamok és nagyvárosok nem fog
nak co-operálni a szövetségi ha
tósággal, akkor ezen a téren so
kat ne várjunk. 

Az alvilág azért hatalmas, 
mert a nagyvárosok korrupt po
litikusaival van rokonságban, és 
szövetségben és amíg a nagyvá
rosok politikája tisztább nem 
lesz, amig azokat politikai go
nosztevők uralják, addig a gang
sterek erejét megtörni mm tud
ják. 

Tartani lehet attól is, hogy a 
munkás-szervezkedés szabadsága 
ujabb teret nyújt a gangsternek 
és a racketeernek, mert az utolsó 
két-három évben erre az iparra 
is szemet vetettek. A szervezetek 
terén szintén az adja meg a lehe
tőséget a számukra, hogy a mun-
kásvezérségből is közönséges 
racket lett és a legitim vezérek 
nyúltak először a gangsterek 
után, hogy uralmukat szerve
zetekben megtartsák. 

TALÁLKOZUNK 
az Idora Parkban 

A MAGYAR NAPON 

VERHOVAY 108 

Beteg tagok Radnóti Pál, Mas-
silon, O., Kovács Julia, Hubbard, 
O., Hoffer András, 211 Edward 
St., Hoffer Károly né, 41 Rhoda 
Ave., Fedor Andrásné, 327 Ro
binson Rd., Campbell, O., Lip-
ták Ferenc, 208 Clinton St., Po
tornay Jánosné, 1329 Wolson 
Ave. — Betegség a titkárnál je
lentendő. Cime: 211 Edward St. 
Telefonszám 75732. 
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HÉTRŐL-HÉTRE 

NÖVEKSZIK AZ ÖREG 
AMERIKÁSOK SZÁMA 

Aa öreg Amerikások Young-
stowni Családja a héten ujab
ban a következő alápitó tagok
kal szaporodott. 

A név utáni szárn yút jelenti, 
hogy az illető há^^'4#ífyian 
Amerikában. 

Id. Ajvasz Márton, . Stuthers 
(29), Debroszky Andrásné (28), 
Halász Lajosné (2$),, Kaluczky 
Jánosné (25), Sándor István 
(24), Tóth S. András (29), Tóth 
S. Andrásné (28), Potornay Já
nosné (22), Várga Dániel (32). 

Az öreg Amerikások Youngs-
towni Családja a Magyar Napon 
tart találkozót az Idora Park
ban'. A Magyar Nap augusztus 
6-án lesz. Mindazok, akik addig, 
vagy azon a napon beállnak^ ala
pító tagoknak tekintetnek.. 

Tagsági dijat, amely egy dol
lár egy évre, Danish József szám 
adónál, vagy Ress József Író
deáknál lehet fizetni a 408 W. 
Federal St. alatti Ress Music 
Storeban. 

— Hová készül, Testvér? 
— Hát nem tudjn? 

Nap leszactgusstus 
Idora Parfctaa, 

Felmentek a Fizetések 
az acélgyárakban és a szénbányákban 

MEGY FEL ÁSZÉN ÁRA 
Ha gondolkozik, beláthatja, hogy télre a szépt  ̂

SOKKAL DRÁGÁBB LESZ f . 

Vegyen Most Szenet 
Pincéje tele szénnel, a legjobb befektetés 

Pénzt Takarít Rajta 
^ >• •••• • R. Í  • • •  :'•* •"*. • «ÍV •!. 

REED BUILDERS SUPPLY CO. 

U". 

"'••H 

PIPOLY GYULA. TULAJDONOS 
3125 Wilson Ave Telefon 44121 

VEGYEN MAGYARNÁL 
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PROVISION 
COMPANY 

118 EAST FEDERAL STREET 118 1! 

THE HUGHES 
SZOMBATI SPECIÁLIS ÁRAK .4;" «í 

'*4 ^ 

I Saját pácolásu C71I (111111 egész vagy 
S finom füstölt VltHLUIilifl fél, fontja 11c 
• Kitűnő friss 
i Cala Sonkák 
s fontja 

6c 
= Kltttnő, friss 
I Borjú Szegy 
S' fontja 
8 7c 

tCIftttnő, friss 
Borjú Kárál 

t font 

25c 
Soviny, htisos 

Spare Ril» 
fontja 

Cukor piooH 
Cala Sonkák 

fontja 

8c 

Az ni MifjrWr Ottkm Javá-
ra tMfb mfart MTMKr 

í • kMM • f 
V „ ; í 
Több mint 500 főnyi közönség 

vett részt a Barta féle erdShen 
a mult vasárnapon tairtott kö
zös pikniken, melyet a West 
Sidei Polgári és" a Magyar Sport 
Körök tartottak. 

Fogadják őszinte köszönetün
ket mindazok a derék magyarok, 
akik megjelentek ezen a pikni
ken, amelynek szép erkölcsi él 
anyagi sikere volt. 

A tiszta haszon felül van 100 
dolláron, amely összeg át van 
utalva a készülő West Sidei Ma
gyar Házra. , 

Az *5.00-os dijat, amely ki 
volt sorsolva, a 767 számú jegy 
nyerte meg és ez a szám Ifj. 
Orosz Ferencnél volt, tehát ne
ki lett kifizetve egy "régi" nagy 
5 dolláros. Dorgai Gyula tánc-
rendezőnek nem volt munkája* 
mert Orosz szünet nélkül húzta 
a friss, jó csárdásokat. 

Köszönetünket kivánjuk tol
mácsolni mindazoknak, akik aján 
dékba adtak valamit és akik fá
radoztak és munkálkodtak ennek 
a pikniknek a sikere érdekében, 
úgymint a jól ismert west sidei 
magyar üzlettulajdonosnak, Bar
ta Sándornak, aki külön megér
demli a köszönetünket a sok fá
radozásért és portékáért, munkád 
jáért, amelyet nem sajnált. 

Még egyszer köszönjük a 
Youngstown és vidéke magyar
ságának a pártfogását. 
Lengel Pét« , Unfer 
elnök W. 5* Elnök 

P. Kör. : ;Sport Kör. ~ 
Lengyel Péter farta Sándor 

titkár ; titkár,^- ^ 
W. S. P. Kör Sport Köi 
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MAGYAR NAP 
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