Descendants of Családfa PERMAY (ns zsolnai)
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Generation 1

	CSALÁDFA1 PERMAY (NS ZSOLNAI) . 


Notes for Családfa PERMAY (ns zsolnai): 

Terplicérõl küld leveleket Thurzó Györgynek (Árva megyei fõspánnak, Magyarország nádorának.) 1611-ben beszámol, hogy Pozsonyban mit tudott meg az erdélyi eseményekrõl. 
(Bibl.16) 
Bárdy urral kapcsolatos beszámolót ír. (Bibl.17) 
1614-ben Nagyszombatban láz miatt maradt el. A császár 3 hétig Bécsben tartõózkodik. Higron börtonben van. Utrecht városát a belga Albert ostrommal elfoglalta. 
(Bibl.19) 
1616-ban Zsolnán vette és továbbítja Hovak úr levelét. (Bibl.20.) 

Családfa PERMAY (ns zsolnai) had the following child: 

	i.  JOANNES I.2 PERMAY (NS) was born about 1560. He died after 1617. 
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Generation 2

	JOANNES I.2 PERMAY (NS) (Családfa1 PERMAY (ns zsolnai)) was born about 1560. He died after 1617. 


Notes for Joannes I. PERMAY (ns): 

Az elsõ családtag, akit dokumentumokból ismerhetünk meg. Ezek szerint Zsolnán született, a gráczi akadémián tanult bölcsészetet és bacclaureatust nyer 1605 aug.20-án. Ugyanitt szerepel címere is. (Bibl.5.) 

A pozsonyi káptalan jelentése szerint a család erre a címerre 1609-ben armálist is kapott a régi nemesség megerõsítésére és a címer megjavítására. (Egyes hivatkozások szerint ezt az armalist a fia, Antal kapra, de ez tévedés lehet, mert 1605-ben már a címert is közlik.) 

Eddig azonban ezt nem sikerült megtalálni és senki sem hozta nyilvánosságra. (Bibl.11) 

1611-bõl ismert pecsétje is. (Bibl.12) 

1611 és 1614 között Thurzó Györggyel állt kapcsolatban. Leveleiben az erdélyi politikai helyzetrõl tájékoztatta, máskor Pozsonyból informálja urát az erdélyi helyzetrõl, más egyebekrõl, vagy levelet közvetített, stb. (Bibl.11, 16, 17, 19, 20) 

1613-ban Pázmány Péterrel volt összetûzése: 

„Pázmány Péter meglátogatta Detrekõ várában Balassa Menyhért özvegye Bakith Margit-ot, akit Permay János, aki protestáns volt, szintén szerette volna elvenni. Az özvegyet, aki nem akart még egyszer férjhez menni. Permay János azt hitte, hogy errõl Pázmány Péter beszélte le, ezért feljelentõ levelet juttatott el Bécsbe, jelentve, hogy Pázmány Péter megengedhetetlenül szoros kapcsolatba került a vár úrnõjével. Ez sok kellemetlenséget okozott Pázmánynak”. (Bibl.18) 

Érdekes, hogy itt protestánsnak írták, pedig dédunokája már protestánsok elkergetésében vett részt. (Bibl.30.No.95) 
1617-ben Eszterházy család prefektusa. A család Zsolnán tevékenykedett. A plébániatemplomban saját kriptájuk volt. (Bibl.13) 


Joannes I. PERMAY (ns) had the following child:

	i.  ANTONIUS3 PERMAY (NS) was born about 1585. He died after 1624. 
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Generation 3

	ANTONIUS3 PERMAY (NS) (Joannes I.2, Családfa1 PERMAY (ns zsolnai)) was born about 1585. He died after 1624. 


Notes for Antonius PERMAY (ns): 

1608-ban Zsolnáról levelet írt Thurzó Györgynek, melyben lovat és kíséret kér a rablókkal teli utak miatt, azért, hogy a kérésnek megfelelõen Árvába menjen. (Bibl.15) 
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Generation 3 (con't)



Antonius PERMAY (ns) had the following children:

	i.  JOANNES II.4 PERMAY (NS) was born about 1610. He died before 1636. 


	ii. SUSANNA PERMAY (NS) was born about 1611. She died on 01 Feb 1691 in Gbelany. She married (1) GEORGIUS SZTRANYAY (NS). He was born about 1610. He died before 1691. 


	iii. STEPHANUS PERMAY (NS) was born about 1614 in Zsolna. He died about 1684 in Zsolna. 


	BARBARA PERMAY (NS) was born about 1616. She married (1) DANIELIS SADLISS. He was born in Zsolna. 


Notes for Barbara PERMAY (ns): 

Személyérõl anyakönyvi adat nincs, csak a peranyagokban szerepel a neve. 

1636-ban Zsolnai lakos és Sadliss Dániel felesége .(Bibl.66/P986/D.231) Ellentmond az édesfivérei, Permay István és Miklós által a Permay János (aki szintén fivére) meggyilkolása miatt (ratione necis) Pongracz Jánossal és Istvánnal kötött megállapodásnak. (Bibl.66/P986/D.95) 
1659-ben Trencséni lakós.(Bibl.66/P986K.508) 

	v. NICOLAUS PERMAY (NS) was born about 1618 in Vágtaplicze. He died in 1664. He married (1) SUSANNA KLOBUSICZKY. She died in Vágtaplicze. 


	CATHARINA I. PERMAY (NS) was born about 1620. She married (1) FRANCISCUS 


BERÉNYI. 

Notes for Catharina I. PERMAY (ns): 

Személyérõl anyakönyvi adat nincs, csak a peranyagokban szerepel a neve. 1659-ben Trencséni lakós. Ellentmond fivérével Jánossal szemben a túróczi birtok tulajdonlásával kapcsolatban testvéreivel, Permay Andrással, Judittal, Borbálával, Katalinnal egyûtt.(Bibl.66/P986/K.508) 



	ELISABETHA I. PERMAY (NS) was born about 1622. He married (1) STEPHANUS 


SZTRANYOVSZKY (NS). 

Notes for Elisabetha I. PERMAY (ns): 

Személyérõl anyakönyvi adat nincs, csak dokumentumokban szerepel a neve. 1659-ben Trencséni lakós. Ellentmond fivérével Jánossal szemben a túróczi birtok tulajdonlásával kapcsolatban testvéreivel, Permay Andrással, Judittal, Borbálával, Katalinnal egyûtt.(Bibl.66/P986/K.508) 

1685-ben Sztranovszky István neje (Bibl.66/P986/R120) 


	JUDITHA PERMAY (NS) was born about 1624. 


Notes for Juditha PERMAY (ns): 

Személyérõl anyakönyvi adat nincs, csak dokumentumokban szerepel a neve. Fivére ános ellentmond a túróczi birtok tulajdonlásával kapcsolatban testvéreivel, Permay Andrással, Judittal, Borbálával, Katalinnal és Erzsébettel. 

(Bibl.66/P986/K.508) 
Férjét, Sztrányay Györgyöt csak azon az alapon lehetett valószínûsíteni egy dokumentum alapján, hogy György anyja, Miklós testvére volt, de keresztnevét nem adták meg. (Bibl.62) 
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Generation 4

	JOANNES II.4 PERMAY (NS) (Antonius3, Joannes I.2, Családfa1 PERMAY (ns zsolnai)) was born about 1610. He died before 1636. 


Notes for Joannes II. PERMAY (ns): 

A túróczi birtokkal kapcsolatban pereskedik testvéreivel. 
Az õ halálának idejét ismerjük, mert 1636-ban meggyilkolták. 

A gyilkossággal a Pongráczékat gyanúsították. 17. sz-ig az emberölés magánvádas bûncselekmény volt, azaz hivatalból nem indítottak eljárást, ha a gyilkos meg tudott egyezni az áldozat családjával. Ebben az esetben István és Miklós megegyeztetek a Pongráczékkal, de Barbara nõvérük ellent mondott. (Bibl.66/P986) 

Joannes II. PERMAY (ns) had the following children: 

	JOANNES III.5 PERMAY (NS) was born about 1633. 


Notes for Joannes III. PERMAY (ns): 

János és testvére Borbála (kb.1635-) a stupnéi kúriában éltek, mely Miklós nagybátyjuk tulajdona volt. Miklós halála miatt István gyermekei, unokatestvéreik (András, Katalin és Erzsébet ), 1686-ban perlik a kúriát hivatkozva István és Miklós megegyezésére, miszerint István gyermekei az örökösök. (Bibl.34) 

1671-ben õ viszi Széchy Mária levelét Rottal János grófhoz, Titkos Tanács magyar szakértõjéhez. (Bibl.92) 

(Rottal János - Johann Rottal gróf, udvari tanácsos, a Titkos Tanács magyar szakértõje; az 1660-as évektõl az udvar és a magyar rendek között közvetít; magyarul kitûnõen tudó, több fõúri családdal rokoni kapcsolatban is álló tisztviselõ; az 1670-ben mûködött lõcsei commissio, majd az 1671-i pozsonyi judicium delegatum elnökeként kulcsszerepe volt a Wesselényi-mozgalmat követõ megtorlások és felelõsségrevonások levezénylésében. 

MOL P 507 Nádasladányi Nádasdy cs. lt. Rottal János levelezése V. fasc. 19. nr. 688. fol. 141. Autográf.) 




	BORBÁLA PERMAY (NS) was born about 1635. She married (1) PAULUS BOSOKY. 


Notes for Borbála PERMAY (ns): 

Személyérõl anyakönyvi adat nincs, csak dokumentumokban szerepel a neve, Borbála (kb.1635-) és testvére János a stupnéi kúriában éltek, mely Miklós nagybátyjuk tulajdona volt. Miklós halála miatt István gyermekei, unokatestvéreik (András, Katalin és Erzsébet ), 1686-ban perlik a kúriát hivatkozva István és Miklós megegyezésére, miszerint István gyermekei az örökösök. (Bibl.34) 

	SUSANNA4 PERMAY (NS) (Antonius3, Joannes I.2, Családfa1 PERMAY (ns zsolnai)) was born about 1611. She died on 01 Feb 1691 in Gbelany. She married (1) GEORGIUS SZTRANYAY (NS). He was born about 1610. He died before 1691. 


Notes for Georgius SZTRANYAY (ns): 

-Ugyancsak Sztranyay Ferenc mutatta be gróf Wesselényi Ferenc Zboro várában, 1645. május 12-én kelt Sub Littera H jelzetû levelét, amely szerint a Teplicén lévõ Budatinczkynek nevezett jobbágytelket, amely egykor Mihalkov Vencelnél volt zálogban 60 forintért-néhai Sztranyay György a Mihalkov örökösöktõl kiváltotta az említett összegért. 

-Ugyancsak Sztranyay Ferenc mutatta be gróf Wesselényi Ferenc Sztrecsény várában, 1647. szeptember 7-én kelt Sub Littera I jelzetû levelét, amely szerint a Teplicén lévõ, a malomtól nem messze található pusztatelket, egy a zöldségtermesztésre is alkalmas kerttel, amely egykor Bardy Ilonánál volt zálogban 170 forintért-néhai Sztranyay György a Bardy örökösöktõl ugyan ennyiért váltotta ki. 
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Generation 4 (con't)

Praetensiones dominorum hypothecarium Sztrecseniensium in tres classes divisal. Productio Juris 1697.

(Eszterházi család levéltára, MOL P108 .Rep.28.Fasc.B. No 140.)

Georgius SZTRANYAY (ns) and Susanna PERMAY (ns) had the following child:

	GEORGIUS5 SZTRANYAY (NS) was born about 1630. He died in 1696 in Vágtaplicze. He married (1) SUSANNA SPÁCZAY. She died before 1696. 


	STEPHANUS4 PERMAY (NS) (Antonius3, Joannes I.2, Családfa1 PERMAY (ns zsolnai)) was born about 1614 in Zsolna. He died about 1684 in Zsolna. 


Notes for Stephanus PERMAY (ns): 

A két testvér, István és Miklós 1631-ben, majd 1647.egyezséget kötött, miszerint egyikük elhalálozása esetén a vagyont a másik testvér örökli. 
(Bibl.34) Ebbõl késõbb pereskedés is indult (Bibl.66/P985) Zsolnai lakós volt. 
1656-1678 között zsolnai harmincados, 1673-ben zsolnai községi bíró, 1674-ben a zsolnai harmincad ellenõre. (Bibl.13) 
1678.V-14-én lemondott fia, András javára. Igyekeztek jól megfelelni munkájuknak, mert ez elõmenetelt jelentett. (Bibl.29) 
Tevékenységérõl (behajtások, befizetések, sérelmek, stb.) a Kamarához 1665-1677 között intézett levelezésébõl tudhatunk. (Bibl.30) 

1673-3-17-én leszámolt. 1673-5-4 városi tanácsossá választották. 1684 hátralékait felterjesztik. 1678-tól már fia András írja a jelentéseket. (Bibl.30) (Bibl.29)


Stephanus PERMAY (ns) had the following children:

	JOANNES IV.5 PERMAY (NS) was born about 1645. 


Notes for Joannes IV. PERMAY (ns): 

1672 Kéri az apja által elkobzott 20 imperiált - tekintettel a végeken 16 évi teljesített szolgálataira, az árvai ütközetben való részvételére - ajándékozzák neki. 
(Bibl.30.No.332) 

1673 luteránus prédikátorokat kellett elkergetnie. (Bibl.30.No.95) 


	CATHARINA II. PERMAY (NS) was born about 1646. She died on 20 Oct 1711 in Zsolna. She married (1) JOANNES NEZBUD (SEN,NS.). 


Notes for Catharina II. PERMAY (ns): 

Anyakönyvek hiányában csak a peranyagokból van ismeretünk róla. 
Kb.1677 -ben bátyja András, apjának testvérével Miklóssal kötött szerzõdésére hivatkozva pereskedik - Katalin és Erzsébet leánytestvérei nevében is - a szerintük nekik járó vagyonnal kapcsolatban.(Bibl.66/P986/No.508) (Bibl.39) 

	ELISABETHA II. PERMAY (NS) was born about 1650. She married (1) STEPHANUS SZTRANSZKY. He was born. 


Notes for Elisabetha II. PERMAY (ns): 

Anyakönyvek hiányában csak a peranyagokból van ismeretünk róla. 
Kb.1677 -ben bátyja András, apjának testvérével Miklóssal kötött szerzõdésére hivatkozva pereskedik - Katalin és Erzsébet leánytestvérei nevében is - a szerintük nekik járó vagyonnal kapcsolatban.(Bibl.66/P986/No.508) (Bibl.39) 


	ANDREAS PERMAY (NS) was born about 1653 in Zsolna. He died in 1694 in Zsolna. He married (1) SUSANNA JEZERNICZKY. He married (2) ERZSÉBET ORDODY. Notes for Andreas PERMAY (ns): 
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Generation 4 (con't)

A család utolsó tagjának mondják. Tevékenysége jól dokumentált.

Elsõ feleségének elõzõ férje - Révay Ferenc - révén Biccsefalun nagy vagyonokra tett szert. Második feleségét Ordody Erzsébetet 1695-ben már, mint özvegyét említik. (Bibl.13) (Bibl.50, Bibl.51)

1676 beiktatására halasztást kértek (Bibl.30 No.218)
1678 apja halála miatt kéri a megígért ellenõri tisztség
átruházását, amire már uralkodói határozat született (Bibl.30 No.314) 1679 (tisztújításnál csak katolikust válasszanak) (Bibl.30 No.97) 1678-1681 zsolnai harmincad ellenõr (Bibl.29.)

1681-1694 zsolnai sóharmincad adóbeszedõ hivatalnok. (Bibl.29.) 1680-ban Thököly hadjárata idején Lietavára menekült, hû marad, ezért kincstári birtokokat is bíztak rá. (Bibl.29) Innen értesíti a hadi helyzetrõl Michael Raimann úrat, Trencsén vármegye alispánját.

(Bibl.35)
Adóellenõri tevékenységérõl számos kamarának küldött jelentésébõl tájékozódhatunk (sziléziaiak által okozott károk felmérése, felkelõk által okozott károk felmérése, sóvámok ügyei, kártérítések, behajtási nehézségek, lutheránus prédikátorok ügyei, elszámolások, tisztújítások ügyei, stb. Zsolna, Lietava, Alsó Aricsó, térségében) (Bibl.30) (Bibl.7.) 1689-ben összeíró munkákban is részt vett. (Balassa Ádám elkobzott vagyonáról ) (Bibl.65) (Bibl.41)

Kb.1677 -ben apjának testvérével Miklóssal kötött szerzõdésére hivatkozva pereskedik - Katalin és Erzsébet leánytestvére nevében is - a szerintük nekik járó vagyonnal kapcsolatban.(Bibl.66/P986/No.508) Igazának megerõsítésére még királyi megerõsítést is szerez. (Bibl.34)

1676-ban Illésházynak ír levelet bátyja jószágának elkallódása miatt, mivel a neki járó summát a rendtõl nem kapta meg. (Bibl.33.)

1686-ban pereli nagybátyja János II. gyermekeitõl - János III.-tól és Borbálától - az általuk használt stupnéi kúriát (Bibl.37)

1686-ban tiltakozik Sztrányay György ellen Permay Miklós javainak elbitorlása miatt. (Bibl.39)

A Jezsuita rendhez került vagyont (Pazsitye, Terchova, Teplicze, Vadicsó falvakban jobbágytelkek, rétek, kaszálók, legelõk, Tepliczén kúria, Zsolna fõterén/piacterén lévõ kõház a hozzátartozó szántóföldekkel, rétekkel, legelõkkel, majorokkal rétekkel, kaszálókkal, legelõkkel), szeretné megszerezni, melyet unokatestvére László páter - Miklós nagybátyja fia - vitt a rendbe. Ezt a vagyont azonban a rendház már eladta 1677-ben Sztrányay Györgynek (apjuk leánytestvére gyermekének) (Bibl.62, Bibl.57)

1688-ben a Emõdy Ilona, Ghillány Illés özvegye által használt Illové-n található birtok illetõségét vitatja. (Bibl.38.)

1691-ben az urbáriális összeírásban a Tepliczén található kúriát Sztrányay György tulajdonaként említik. (Bibl. 53) - 1701-ben még Sztrányay György fiának Ferencnek is igazolni kell, hogy jogosan jutottak a Permay vagyonhoz. (Bibl.58)

1694 halála miatt kérik az állását. (Bibl.30) (Bibl.29)
Halálának dátuma feleségének, Ordódy Erzsébetnek a hagyatéki perébõl ismert.
(Bibl.50) ( Bibl.51)

	NICOLAUS4 PERMAY (NS) (Antonius3, Joannes I.2, Családfa1 PERMAY (ns zsolnai)) was born about 1618 in Vágtaplicze. He died in 1664. He married (1) SUSANNA KLOBUSICZKY. She died in Vágtaplicze. 


Notes for Nicolaus PERMAY (ns): Person Notes: 

1653-ban Szunyogh Gáspár írnoka volt. (Bibl.13) 
1654 évi összeírás szerint Vágtapolcán élt, Wesselényitõl vett kúriájában, melyhez 2 jobbágytelek is tartozott. (Bibl.28) Elég jelentõs vagyonnal rendelkezett, amelynek birtoklása - István testvérével kötött szerzõdés alapján - a késõbbiekben sok pert eredményezett. (Bibl.34) 
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Generation 4 (con't)

1677-ben húgának a fia, Sztrányay György a vagyon jelentõs részét megvette a Jezsuita Rendtõl (ahová a fia bevitte). István gyermekei érvényteleníteni akarják ezt a szerzõdést. (Bibl.39) Sztrányay Görgy Ferenc fiát még 1701-ben is támadják a vagyon megvétele miatt. (Bibl.58) A vagyon részét képezõ zsolnai ház, ma is áll Zsolna fõterén emléktáblával

(Bibl.56)
1686-ben István gyermekei, apáik szerzõdésére hivatkozva, maguknak perelik a stupnéi kúriát melyet János II. gyermekei (János III. és Borbála) használták. (Bibl.37)

Miklós 1664-ben halt meg .(Bibl.40)
Özvegyét, Klobusiczky Zsuzsannát Vágtapolcán, húgának a fia, Sztrányay György gyámolította. Hálából egy majort átengedett neki. (Bibl.67) (Bibl.59)

Felesége 1674-ben készült végrendeletében nemcsak a vagyonról rendelkezik, de a férjének még járó tartozásokat is felsorolja. (Bibl.68) 1687-ben részletes leltár is készült a kúriáról, melyet Sztrányay György vett meg egy régi szerzõdésre hivatkozva. A leltár mutatja milyen vagyonról volt szó.(Bibl.56)




Nicolaus PERMAY (ns) and Susanna KLOBUSICZKY had the following child:

	LADISLAUS5 PERMAY (NS) was born on 23 Feb 1641 in Teplicze. He died on 22 Aug 1698 in Kassa. 


Notes for Ladislaus PERMAY (ns): 

Jezsuita páter volt. Élete a családtagok közül a legjobban dokumentált. (Bibl.54) 

1654-ben a a szepeshelyi jezsuita gimnázium tanulói allegorikus színdarabot adtak elõ a Csáky család dicsõítésére a szereplõk között õ is ott volt.

Már korán elkötelezettséget érzett a szerzetesség iránt. Szülei ellenkezése ellenére elszökött otthonról, de szülei lovasai visszahozták. Apja ezután Wesselényi Miklós nádor udvarába küldte apródnak. 1657-ben a trencséni új templom

felszentelésekor felkereste az ott idõzõ provinciálist, aki segített a nádort és a szülõket is meggyõzni. Bécsbe küldték. (Bibl.23)

1658 - 1659. Bécsben novícius,
1660 - 1662. Grazban tanul filozófiát,
1663 - 1665. Pozsonyban tanít grammatikát és humaniórákat, a kongregáció vezetõje,

1666 - 1669. Grazban tanul teológiát,
1670-ben Gyõrben végzi harmadik próbaévét,
1671 - 1673. Kassán tanít filozófiát, a kongregáció vezetõje, gyóntató, misszionárius,

1673	Zsolnán misszionárius, (Bibl.24)
1674- mint teologus, filozofus doktor teszi le utolsõ négyes fogadalmát
(Bibl.22)
1674 - 1677. Szakolcán superior és igehirdetõ,
1678 - 1680. Trencsénben novíciusmester, lelkivezetõ, adminisztrátor, consultor, a skolasztikusok vezetõje, igehirdetõ, gyóntató, a kollégium történetének írója
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(magyarán õ vezeti a trencséni Historia Domust), 1681-ben Nagyszombatban tanít kazuisztikát, lelkivezetõ,

adminisztrátor, gyóntató,
1682 - 1686. ismét Trencsénben rektor és novíciusmester, (Bibl.25)
1687 - 1689. Lõcsén superior, igehirdetõ, a skolasztikusok vezetõje, gyóntató, (Bibl.27)

1690 - 1693. Kassán rektor,
1694 - 1696. Lõcsén rektor,
1697 - 1698. Kassán rektor, és a skolasztikusok elöljárója. 1693-ban, Sztrányay Pált a 18 éves diákot unokatestvére fiát, akit
nyilván a õ felügyeletére bíztak, a konvent gyümölcsösében az õr baltával agyonütötte. 1693.09.10-én a tanárok, diákot kíséretében, harangzúgás közepette kisérték utolsó útjára az ártatlanul meghalt fiút. (Bibl.69)


Az akkori szokásnak megfelelõen a Rendbe bevitte apjától örökölt vagyonát. Ezt a vagyont azonban a Rendnek, az akkor törvények szerint

pénzzé
kellett tenni. Így lett lehetõsége unokatestvérének, Sztrányay Györgynek, anyja gyámolítójának arra, hogy ezt a vagyont három évi törlesztéssel megvásárolja. (Bibl.57) (Bibl.59) (Bibl.67)

Mindenhol közkedvelt elöljáróként tevékenykedett. Nagy gondot fordított mindenütt a templomok méltó díszítésére, Lõcsén mûvészi oltárt állított, Kassán templomi zenekart alapított, Trencsénben elegáns ornátust adományozott a templomnak. A Szûzanyag nagy tisztelõje volt. (Bibl.22)

Sokat harcolt a Kassai Kollégium birtokainak a megerõsítésére, a víz okozta károk enyhítésére. (Bibl.33) (Bibl.35) (Bibl.45) (Bibl.46)
Még a kamara felé is eljárt Scultéti György postás kegydíja ügyben.
(Bibl.30 No.193)



1698.aug.22-én halt meg Kassán. Kassai jezsuita diárium feljegyzése szerint már március óta beteg volt. Aug. 24-én délután két órakor sokak által kísérve, vonult a menet a Jezsuita (ma premontrei) templom felé. A

koporsót nyolv pap vitte, a helyettes rektor kísérte. A koporsóra az akadémia rektori jelvényeit helyezték.

A templomban a szentély elõtti szertartás után levitték a
kriptába és a Szent József oldtár alatt helyezték örök nyugalomra. (Bibl.54) (Bibl.55)
(Bibl.70)
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