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DOBROČINNÁ KAMPAŇ 
I MNE 
Haabierarié bolo. vyse fw,tíCÄ cíéňovsfeýcfi^príspevkov. 

Slovenské osady sa nedaly zahanbiť. —Od osady -3V. 
pyrilla a Methoda nasbierané $2,776.75; 

IPN/ 

Kampaň j(r členstvo do Kato
líckej Dobročinnej Korporácie 
|levelandskej diocezi vydarila sa 
>ad očakávanie, lebo sbierka ob

náša hodne vyše kvóta, ktoré pri
padalo na dvadsať päť tunaj-
|fteh a okolitých katolíckych osád. 
posavád' nie sme vstave podať 

Íplný výsledok sbierky, lebo mno-
é osady ešte nepodaly plnú zprá

vu, ale toľko je isté, že sbierka 
Obnáša hodne vyše $.50,000. 

Zo slovenských osád dostali 
dosiaľ len výsledok osady sv. 

pyrilla a Methoda. Nasbierané 
^t»olo .$2,776.75, z toho v hotovosti 

109. Medzi prispievateľmi traja 
lováei sú s $50 členstvom, jeden 

-,;_f $25 • a. šest'desiati-traja»-$20 
iiflenovským príspevkom. s; 
^ Kampaň ó členstvo do Korpo
rácie v prospech postavenia siro-
f|5nca začatá bola v nedeľu po 
poludní a skončená v utorok ve
le r. Mnohí sberatelia ale neboli 

^Í*tÄfp akončit' svoju práca, pre 
roztŕatenosilrodm, ktoré mali naj 

t 

noslov sberatel 'of osady sv Cy-
rilla a Methoda, ktorý bol pozdej-
šie pozmenený a preto podávame 
tu mená skutočných pracovníka*, 
ktorí tú prácu vykonali: 

Jan Forgáč, Andrej Palenčar 
a Jozef Martinko  ̂jFfezef Nalepa ra 
Martin Muránsky, Jan Salata a 
Ján Smotrila, ml., Jozef Fillip a 
ňandor SafČak, Matej Iludak a 
Juraj Fridman, Jozef Kupko a 
Pavel Rajner, Adolf Senvieky, 
Frank Palguta a Ján Slifka, Ján 
Melek a Jozef Lipjaneč, Ján Hyž-
naj a Jozef Iludik, Mrs. M. J. Ku
bína a Mrs. M. Markovič, Andrej 
Fergus a Jozef Kukura, Mrs. S. 
J. Slifka a Mrs. J. Sulik, Martin 
Strojný st. a Ján Eperješi, Frank 
Hndik a Juraj Zuba], Ján Kollar 
a Michal Malak, Andrej Krišpin-
ský a Martin Strojný ml., Ján 
Klain a Jo^ef Fekety, Ján Naj-
pauer a Michal Racek, Mich&l 
Rybár a Martin Balueh, Ján á. 
Willo a Jozef J; S<ftn*omef*ky. 1 

DAVIS NECHCE BYŤ SENÁ
TOROM. 

Columbus, O. — Guvernér Da
vis v stredu oznámil verejnosti. 

Robotné zprávy 
Ková vysoká pac zapálená. — Po
mery v oceliarňach sú nezmenené. 
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ROCNlK (VOL.) xni. 

že .sa nechce uchádzať o setiátoff 
stvo Spoj. Stí'itov piri budúcicíf 
voľbách, ani o ffuvernérstvo' na 
druhý termín. Kandidáciu na <ru-
Vernérství) by prijal len v 

y ̂ QiiulelfÉ ^tjpále^l bota tt 
Triur tbu l l -Cl iFf s  í 1  i t tnscc  ( jo .  n u v á  

pät'milionová vysoká pec za veľ-
tom j kých ceremonií. iVc má kapacitu 

péile, ak nebude hotový s refor-t°n dennej výroby železa a je 
mami pri štátnej administrácii, (jednou z najväčších a najmoder-

Ďavis sa chce utiahnuť do sú- j n^jíších na svete. Sto robotníkov 
kromného života a venovať sá ÄOstalo pri nej robotu.* i' 

DO POZORNOSTI SLOV. 
VETERÁNOM z VOjtfif VEĽKÍ POKROK NAŠSKEJ 

• YOUNGSTOffN 

Voľba nových direktorov. 

vi;ic Rodinnému životu, • než . do-
tet*e 

. Ináč robotné pomeríš:>Éiŕ 
veľmi zm?nené. Zvýšená bola 
činnosť u Trumbull Steel Co. zo 

ČP-rt'mesta Scrantonu sa prepadla ^1' tlň milsov na 19 a u Falcon 
Steel v sheet mií^oeh zo 4 na 5. 

T 

dy o podauie zprávy o ícb práci. 

^káMtL SEBA I SYNA SVOJSJ 
DRUHEJ ŽENY. 

rV 
3 kieetoifia, 
^Í6-ro5ný fai 

pi James Peppel, 
farmar zastrelil tu v pon 

dielok syna^ svojej druhej ženy, 
^anil svoju ženu do ruký a potom 

Nastrelil i seba. Peppel sa po dril
ov raz oženil len pred štyrma 

NayÝ VmihZÉ ZASIELAJÚCI 
ZÁVOD. 

Nedávno založený bol v meste 
tiový peniaze zasielajúci a šíflcar-
tový obchod pod menom ADR1A 
Foreign E-xchan^e & Steamship 
Ticket Apencv, v č. 21 Wick Ave. 
na rohu Commerce ulice. Správ-

h/dňami a od tých čias sa stále |c°m nového závodu je Slovákom 
vaďieval, vyhrážajúc sä vraždou, j dobre známy pán Julius . Bela 

Tausz, ktorý nám sdělil, že sa im 
podarilo dostať, priame spojenie Zbierka na Wilionovu základinu. 

5^ 

. äf pondelok prevedená bola 
ibíerlia na Miliónovú Základinu 
^oodi|pw Wilsona po celých Sp. 
štátoch. Ako sa oznamuje, sbier
ka mala úspech. Zo sbierky budú 
jfyplácané odmeny pracovníkom 
«a demokraciu, mier a osvetu po 
celom svete. Odmeny sa budú rov
nať Nobelovej cene. 

r: Rev. Karlovský doktorom. 
! ' ' •; • -f - •• * •? .r*' 

,'ľ Karlovský, ev^i. v. 
kazateľ v Bridgeport, Conn., zná
my národný pracovník, obďlržal 
hodnosť doktora D. D. na " Uni
versity of Trinity College." Pred-
^net jeho pojednania, za ktorý 
Jlostal doktorát, bol: Prpktick^. 
Ved^a theolog!*. ^ 

;ŕ-. •' "• ,—4 t,f n 
: Wilkesbarre, Pa. — Traja ľu-
lia boli zabití a 10. ranení pri 

sliley, neďaleko tohto mesta, 
ced' jeden nákladný vlak vrazil 
lo dva-poschodóvébo domu, ktorý 

- "|)ol srúcaný úplne. 

s New Yórkom ohľadom ceny pe
ňazí na burze a sú vo výhode do
znat ' sa o cenách po telefone v 
ktorúkoľvek minútu, takže sú v 
strive dať najnižšie ceny peňazí 
pri zásielkách do kraja už či po
štou alebo kábelograficky. 

ScratiécHí, 4*a» — Č^st' tohté 
mesta, vo veľkosti asf pÄt1 bioi-
kov prelomila sa minulého týždňa 
do uhoľných baní, pričom asi 20. 
majnerom bol východ z baní zasy* 
paný. Traja majneri pri nehode 
zahynuli. Prepadúvame sa pôdy 
okolo Scrantonu do uhoľných ba
ní deje sa už dávnejšie roky, no 
do dnes štátne vrchnosti neposta
raly sa o kontrolu dolovania uhlia 
na tej okoliôí. 

East Y oungstown 
Mesto má $66,000 rozpočet na 

prvý polrok. 

•' Wh fátSÍ*' 
skej rady v Kast Younpstown od 
hlasovaný bol rozpočet yýdavkc* 
na prvý polrok v obnose $66,000, 
z ročných príjmov $76,000. Prot: 
rozpočtu vystúpil slovenský kon-
cilman Ján Kliinko, ktorý chcel 
prijatie rozpočtu oddialiť do týcl-

čias, kým platy mestských zame.s' 
nancov nebudú snížené. Rozpoče' 
bol vzdor 
proti l. < •: . C,^ 

Na tejto schtátei zvodný *%o3 
íový koncilman na miesto Slová
ka, Jána Garancovského, ktorý 
resi'gnoval. Novým koncilmanoip 
je Martin D. Garry. 

Plat direktora verejnej služby 
a bezpečnosti Jána Lts% ttržený 
bol na $3,400 ročne. 

Tvrdí, že Columbus bil 
Portugalčan 

Lisabon, Portugalsko. — Patro-
.fcinio Ribeiro v jednej prednáške 
v Akademii Vied udal, že Kri
štof Columbus, objaviteľ Ameri
ky nebol rodený v Taliansku, ale 
v Portugalsku. Iný učenec zas 
tvrdí, že Columbus nebol katolík, 
ale žid, ktorý svoje náboženstvo 
vtedy ukrýval pre prenasledova
nie židov v Španielsku. ,r 

Beený pes v Lowellvítt#. 

V; utorok jeden besný pes pô» 
hrýzol šesť ľudí v Lowellville, 
kým sa ho podarilo ľuďom za* 
streliť. Hlava zo psa bola zaslaná 
k lekárskemu vyšetreniu 

Poštmajster Gordon oznámi1 

mená listonošov, ktorí začali ro> 
- ^nášať listy a poštu po meste. 1> 

|CESTSKÁ RADA JE PROTI SNIŽOVANlU f í ^ domov na okolí Sheet and Tub* 
PLATOV MESTSKÝM ZAMESTNANCOM Co. a na východnom konci mestb 

Sbierka na E. Youngsto«wn je lén
na pokrm a palivo. 

Výkonný výbor sbierky určil, 
le z peňazí bude dávané chudob 
ným mesta len na potraviny a pj-
liyo. Odev a obuv má byť nasbie* 
raná a o chorých a mrtvých že sa 
musí mesto postarať z nemocnič
nej základiny. Vymenovaný bol 
výbor pre súrne pády, ktorého 
členmi sú: John McGarry, Rev. 
J. V. Krišpinský a T. R. Gordor. 
Výbor vrele ďakuje všetkým, 
ktorí sa pričinili, aby sbierka mu
la úspech. 1 4 v ;; " , 

JdenÁ listonošov na E. Youngs 
ľ  fown. • v . : -

•' ' ' L- I 
V pondelok večer bola schôdza bezpečným povinnostiam. Sníže-

jlrýboru mestskej rady, ktorá má'nie platov neodporúčali ani di-
tfia starosti otázku sníženia platov [rektor bezpečnosti Hamilton, ani 

^Jnestských zamestnancov. Na sehô> šéf pôlicie Wätkins. 
jHzi mayor Oles zostal v menšine, 
' lebo naši radcovia sú proti sni-

Jfay^r Olés pôvódíe žiadal 15 
•f 46 

platov. Poukázali na to^tov, teraz b.V bol Spokojný aj s 
í ofe&obasiči* a policajti dostá- 10 percentami. Tak sa zdá, že sá$> 

?Jjvajú len po $5.50 na deň, čo je nie .ženie platov nebude tak ľahko u-
•|jtry*0ká i^áca pomerne k řch nev liikutočnené'v krátkej "budúcnosti. 

t ,Ŕ''' \ > .  ̂ ! * - ,/ 
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rt c' - -

bifde roznášať poštu Phillip B 
Jones. Do domov na vršku Alberí 
Garníer. Do domov medzi 5. u? 
a Washington bude nosiť Antor 
Muretič, Od Palmer Ave. východ 
ne do. Fifth ul. bude roznášať 
Myron Gogdan. Pošta je dodive 
ná dva razy denne. Vlád* má jh. 
siať mestu pätuásť truhlíc n» 
hádzanie listov, ktoré bijd.iV kc . 
lektovat* tu menovaní list o noli. 

U Brier Hill prestalo sa rottiť v 
Šiestich sheet mihoch. -

Podrobný opis činnosti v oko
litých oceliarňach jé následovný: 

Sheet and Tube Co. — Dte vy
soké pece, osem open hearth pecí. 
bessemer, jeden blooming mill, 
tri skelp milsi, pudlovna, sedem 
pajpovní, osem.sheet milsov, je
den ba* mill, dř^tovňa a klineov-
ňa. '^ :I f'., ' /l' - .. 

Republic Iron and Steel—Jo-
d^a vysoká [>ec, ^sť ópen hearth 
pecí, tri pajpovnf, 14 a 16 inčový 
bar mill, jeden skelp mill, štvrí 
milsi v Niles. fr. 

Brier Hill sít*ít Cd ^ Jedna-
vysoká pec, šesť open hearth pe
cí, rolovňa, 84-iriŕový mill, štyri 
milsi na Weste.rij^iBeKerve. 

Sharon Steel Iřoop—JedÉ# Vy
soká pee, tri oppn hearth pece, 
bloom i tp a bar musí, j^äť «heet 
milsov. -• 4 

Trumbull í^eel Oo. — Tri opén 
hearth pece, blooming a bar milsi, 
strip mill, 19 cínovmí v Trumbull, 
päť sheet milsovj- d\«a džabové 
milsi. ' 

A. M. Byers C6í-— Jédna vy
soká pec, 88 pudlových pecí,-je
den skelp mill. 

Newton Steel ' jfcb, —^ Desať 
sheet milsov, . 1 

Falcon Steél Co. — Päť i^tet 
milsov.*' 

U Carnegie Steel — Piiť vyso
kých pecí. 14 open hearth pecí. 
bessemer plnou silou, dva bloom
ing milsi v Ohio Works, šesť mil
sov na McDonald. 50 percentová 
činnosť v Union dielňach. 

> Všetci Slováci, ktorí počas voj | 
ny slúžili v americkej armáde a-
iebo v československých lcgiach 
a svoju službu k vojsku nastúpili 
V tomto štáte (Ohio) sú opráv
není na štátny bonus po $10 za 
každý mesiac ich služby. Dozná
vame sa, že sú mnohí slovenskí. 
veteráni, ktorí si ešte nezaddi 
žiadosť o bonus a preto ich vy
zývame. aby tak učinili čím sko-
rej. Aplikáciu o bon,v, im pom#- ^'tankv.^You^timn""árt" 
.eme v mbhpj red,,k,,, vy.tavif.: B„nk kWrřj zislM;C. bol pot,. 

šiteľný vzrast vkladov a všeobec
ného stavu banky. Ako je známo 
slovenskej verejnosti, túto banku 

/ i! i založili Slováci za pomoci slavian-
Po tieto dni konštábli sudcu j skych bratov ílorvatov a Poli a-

pokoja Baileyho vošli do domu!kov s kapitálom $50,000.00 v let-.' 
Leporis na E | roku 1919. Od toho času banka 

Za posledný rok vzrástla na vkladoch o 125,000 dolárov, 
kým mnohé iné banky po krajine ji&rácaty vklady,— 

i K' 

Predminulej stredy^ 11. januá
ra vydržiavaná bola schôdza di
rektorov a účastinárov slavian-

Tajemné sedenie dievčatka )w 
jpŕezradilo. 

(Slováka Ludvika 
| Youn<řstown a hľadali pálenkí 

Dlho nenašli nič, ale podozriví 
sedenie dcérky Lepoŕisovej iiř 

daveuporte im prezradilo, že kd. 
sa prístroje n*» varenie pálenk.. 
nachodia. Krem tých našli *j ; 
súdkov kukuričného kvasu v pi*, 
nici pod zemou. 

Guvernér Davis aa majneray, 

Coluinbns, Ohio. — Guvernér 
Davis vydal proklamáciu k oby
vateľstvu štátu Ohio, v ktorej ho 
vyzýva, aby kupovalo len také u-
hlie, ktoVé je dolované v Ohio, a-
by sa tak odpomohlo veľkej bie
de aŕ« nezamestnanosti, ktorá pa
nuje medzi oniosUými majnermi 

Železné rúry miesto mosadzných 
' • v novej nemocnici. 

I^en robotníckym uniam možno 
ďakovať objavenie klamu a po
škodenie mesta kontraktormi, kto 
ŕí stavali pre mesto novú nemoc
nicu. Kontraktori zaviedli do vo
dovodu miesto mosadzných želez
né rúry. tieto dni vyšetroval 
obžalobu unií zvláštny výbor s 
mayorom Olesom a presvedčil sa 
o pravdivosti žaloby. Mayor sa vy 
slovil, že svolá schôdzu nemoc
ničnej komisie, ktorá bude viesť 
ďalšie kroky v te|tO záležitosti. 
Kontraktori tvrdia, ie sa to stalo 
bez í«b vedomosti, kdežto robot 
níei, ktorí tie rúry dávali, sved
čia, že mali také rozkaaíy. -

fMtol som ui íväJ pftftpl*-
tok?»€x: 

stále napredovala spolu j s j/\i 
pridruženým ústavom, Yo^ings-
town Savings & Loan Co. Prd 
vedením p. Michala Willo, prezi
denta a p. .Jozefa J. Sehromofské-
hó. tajomníka a pokladníka, bán-

jka stále dostávala príliv vkladov 
ja dnes medzi svojimi vkladateľ 

State Bank $834,088.33. Yoang^-
town Savings & Loan Co. $149.-
500.00. Spolu: .$48a,588.3íi, tedy 
skoro pol milióna dolárov. Pová
žiac zlé robotné a obchodné po
mery, kedy mnohé banky utrá
cajú mnoho na vkladoch, je toto 
veľmi potešiteľný stav a správa 
banky už teraz je istá. že behort* 
jedneho-dvoeh rokov stav obocn 
ústavov bude obnášať vvše mili
óna dolárov, ľrad a direktorium 
banky na rok 1922 je nasledovný: 

Michal Willo, predseda, Karl 
F. Mogg. T. podpredseda, Knzipa 
Kuharieh, TT. podpredseda, A. BT. 
Palkovič, TTT. podpredseda, Jdz. 
J. Schromofsky, tajomník a po
kladník, John A. Willo, právny 
zástupca. — Direktorium: Michal 

Mestské zprávy 
PI. BIROŠÔAKOVÁ ZOMRELA. 

mi má nielen početných obchod- Willo, Karl F. Mogg. J. J. Schro 
iníkov a robotníkov, ale aj spolky 
a organizácie, ako sú: R. a Gr. K 
Tel. Slov. Sokol, T. Kat. Slov. Jed
nota a 1. 
Národná 

mofsky, Kuzma Kuharieh, Andrej 
Krišpinský, Jozef Moguš, Štefan 
J. Slifka, Miehal J. Knbina, Fr. 

K. S. Ž. Jednota, potom j Markovič. Ján A. Willo, A. M. 
Hrvatska Zajednica zo Palkovič, dr. Jozef Pocet|ibs)|.v, 

Paiů Rpzalm Rjro$^k^ manžel-
ka Hermana Biroščaka, zomrela 

štátu Illinois a Nar. Hrvatska Z;i- |Stefan Řepasky. Michal Páví 
j^Mcá tuna^šta. Ž-e'je TřAiíka 'pffc "SŕifťtirTiíotlt: 

v svojej domácnosti. 2424 Cooper !  lda(,n<' «PMITOV»«Í " vtňrni d>'|«ký. ňT- J«7fit Sofr»wcŕ 
St. v sobotu rúoo o 6. hodine na ^'"1 d*k,í!0,n fe ä,át 01,i.° M'j « '""ktorium Yo»i*-
komplik'áciu, po polročnom cho- í"> nl"ziť do nej $50.000.00 dna 30. | town S»vin<rs & Loan Co. jf m-
rovani. Nebohí narodená bola na I janllára- 0 řn™ "* b,",ka ^ • isledovný: Michal Willo, predse-
Slovensku pred :I7 rokmi, z rodi. jpove,lomená. Slovenské organizá- j^a, Jozef J. Schromofsky, tajom-
čov Jána a Márie Popovic, a pri- •k""*1 v >nk^»?íe^l00,p0rtj»ft; Andrej Krišpinský. poklad-

uložene. -< 'jnik. Členmi direktoriumu sú o-šla do Ameriky j>red 16 rokmi, u-
sadiac sa v Johnstown, Pa. Do 
Youngstown prišla pred 14 rok 

Celkový stav bítwlfý v iŕékn 19^1 jkrem vyše menovaných direktb-
bol: Youngstown State Barkjrov banky ešte nasledovní: John 

mi, bývajúc tu stále, kde mala |t223,871.a4, Youngstown Savim-' j Lampa rty a John Shragel. 
početných priateľov a bola obľú-j ̂  Loan Co. ^1^4.247.37.. Spoh? j Správe banky prajeme ďal&^e-
bená v kruhu svojich známych.; $'>58.118.71. Stav terajší je: Yo.-ho uspechu! 

Pani Biroščákova bola oddanou 
osadníckou osady 
Lansingville, tiež 
kiusv. Alžbety, č. 
Ženskej Jednoty 
sv. Anny, č. 163. 
Jednoty. Okrem 

Sv. Mateja mi 
údkyňou spol • 
161. [. Kat. S. 
ako aj spolku 
P. S. Ženskej 
manžela zane

cháva tu jedneho syna. Michala 

Mesto bude mat' čatu na prena-
alfedovanie nemracvm 

Policajný šéf James Watkins 
oznámil po tieto dni, že sostav'l 
ll-členQvú čatu detektívov, ktorí 
iné nebudú robiť, ako špehovat' 
nemravné domv, kartárske brlo-

Biroščák, tiež dve sestry, pani Žo-jhy a salony, v ktorých sa predá-

vjp^dy v poftTov*Q3$ea 
RITEĽŇACH. , Ä 

fiu Hockicko a pani Annu BiroŠ-
čák a brata Tomáša Pepuvič, kto
rý je na Slovensku. 

Pohrabné odbavit ŕe^ľ J. M. 
Gerenda z kostola osady sv. Ma-

va pálenka. "Utvorenie tejto čaty 

F. L. T. S. 
Vklady * poštových spftrôleľ* 

nach Spoj. Štátov dňa 1. deceip-
bra obnáša íy $148,000,000, tedy za 
mesiac november nbudlo $1,400,-
000. 

V mnohých menších mestách 
bolo uskutočnené s dorozumením J môže sa pozorovať pomalý, ale 
sa s mayorom Olesom. Všetci df - j stály prírastok a to po eelej A-
tektívi vymenovaní boli z tých 
novších, ktorých obecenstvo ešte 

teja v pondelok ráno o 9. hodine. | dobre nepozná a tak sa očakáva. 
Pochovaná 
torlne. * 

bola na Calvary cin-

Ožratý drajver príčinou nehody  ̂

V stredu ráno o pol 2. hodine 
W. L. Powell, džitny drajver vra
zil do iného auta na Central skvé-
ri, pri čom on i jeden cestujúci 

že čata bude mať 
blízkej budúcnosti. 

dobrú žeň v 

,$U> rodín dostane podporu 
x majorovej pédy. 

J^Iayor ples, ked* nj* druhý 
sfac dostane svoju prvú výplatu 
od mesta v obnose $500, postarn1 

,  , .  . . . .  , ,  ^ i s a  u ž ,  ž e  a k o  j u  m i n i e .  P o  t i e t <  boli rozbitvm sklom porezaní po . J 

. i dni oznámil. tvári. Oboch odviezli do nemoc 
nice, kde Powella ^našli v opilom 
stave. Bol odvedený odtiaľ na 
políciu a zavretý. Mayor Oles na
riadil. aby mu hneď bol odobra
tý lajsnis, čo sa aj stalo, a k tomu 
odsúdený bol ria dva mesiace do 
väzenia a $100 pokuty. 

$1000 každodenne pre nezamest
naných. : - . ' } 
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CotíiltiTittlty Corporation vydlva 
denne tisíe dolárOv na pomoc pre 
núdznych mesta. Jestli to tak bu
de trvať naďalej, základina, kto
rá bola nasbierané na Vianoce, 
bude m i *utá e'šte prostriedkom 

^fcareá.' r •: . 

merike. 
Všetkých poštových sporiteľní, 

ktoré majú vyše $100,000 na vkla
doch, nachodí sa v Spoj. Štátoeh 
126. Najväčšie vklady sú v me-, 
stách New York, Chicago, Boston 
Pittsburgh. Sattle, Detroit, Phi
ladelphia, Tacoma, Newark} Port
land. Kansas City, Milwaukee, 
St. Louis a San Francisco. Všetky ? 
m a j ú  v y š e  $ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 .  Y / :  

Washington, D. C. — MMisťei*; 
pôšt Will Hays resignoval z Har-
dingovho kabinetu, aby prijal 
miesto direktora korporácie Jpo-' 
h ybl i vých obrázkov f }*f platom 
$150.000 ročne. •' • r 

NA STÁ OHIOČANOV BCLO VRAJ J '.'ť . * 
NE ZÁKONITE SOSÔBÁSSNS 

lil, že dá 100 rodinám po 
|$5.00 na živnosť. * J 

I ' ' L ' ' <i i'i * 
Opisujte do ^ouugfsttH*" 

'kýrh F^o^-piutkvoh Noxnn! - 4 ľ; 
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New Castle, Pa.5—• štátny r^" štátnej legislature, v, Columbus, 
gfotrár W. R. Batf oznámil, "# ktorým by ti^to ntmiMské sväs-
všetci tí. ktorí si vybrali povole-lky boly vyhlásené za platné, lebo-
niá k sňatku v New Castle alebo 1 je známo,, že jest na stá'manžel-
iných mestách Pennsylvanie a so- stiev -takto uzavřených. Kým bp-' 
bášení boli v niektorom meste štá- de zákon vynesený, nejedna lew 
tu Ohio, neboli zákonite spojení nička bude ustarostená * nejeden 
v manželský sväzok a ieh manžel- .manžel pocíti radosť nad tým, ae -
stvo nie je platné. Vrchnosti te- j aspoň dočasne je oslobodený M: 
raz žiadajú vynesenie zákona v! manželských píit. , " ^ ^ *> 
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