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Vyše 100 nových 
čitateľov zadovážené 

22 spolkov odhlasovalo adr esár do Y. S. Novín. Kvóty 
osád vyplnené od 6 do 22 percent. — Schôdza kolek

torov v utorok popoludní. 

Výsledok prvého týždňa 
kampane za 1000 nových 
odberateľov je vyše 100, te
dy 10 percent kvóty. Dosť 
dobrý začiatok, lebo kolek-
tori ešte len prichodia do 
"švungu" a získavajú si čo 
deň to viac zkúseností. Pán 
Martin Lesnak, správca ce
lej kampane, nadelil každej 
osade jej spravodlivú kvótu 
nových odberateľov a dľa 

P zpráv osadných správcov, 
^ jednotlivé osady si takto 

stoja s výsledkami: 
Osada sv. Cyrila a Meto

da splnila svoju kvótu 6 per
cent, ale traja z kolektorov 
nepodali svoju zprávu. 

Osada Mena Ježiš splnila 
kvótu na 9 percent. 

Osada sv. Mateja splnila 
svoju kvótu na 11 percent. 

Osada najsv. Trojice (v 
Struthers) splnila svoju kvó
tu na 20 percent. 

Osada sv. Alžbety v Ha-
selton splnila svoju kvótu na 
19 percent. 

Osada sv. Jána Krstiteľa 
v Campbell splnila svoju 
kvótu na 11.2 percent. 

Ev. cirkev a. v. "Ján Hus" 
splnila svoju kvótu na 22 
percent. 

Vidiek eSte kampaň nemá 
^Zorganizovanú. • ~ 

Kolektor! 

Kolektorská organizácia 
pri osade sv. Jána Krstiteľa 
je nasledovná: Rev. Juraj 
Kovák, správca; panie Zu-

" íanna Klučar, Maria Zetts, 
Maria Vandžura a Maria 
Babinec, kolektorky. Dajte 

• pozor na túto organizáciu, 
tá má ambíciu prevýšiť váe-
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Kolektorská organizácia 
pri osade sv. Alžbety je tá
to: Rev. Jozef L. Kostik, 
aprávca; pani Ondrejova 
ítudy a pp. Ján Basista a 
Andrej J. Hamrak, kolek-
tori. Táto osada má tiež v 
programe dostať každú jej 
rodinu za odberateľa a darí 
sa im to. 

Spolky odhlasúvajú 
adresáre 

Od minulého týždňa ďal-
|ích päť spolkov a klubov 
odhlasovalo dať svoj adre-
lár do Y. S. N., takže ich je 
až 22. Z nich 9 už zapla
tilo. Nasledovné spolky a 
kluby přihlásily adresár: 

Okresný Sbor Sknr« Ligy, 
$50.00. 

Slovenská Knižnica, $10. 
. Youngst. Slov. Politický 
Klub, $10.00. 
.f Slov. Polit. Vzdel. a Pod
porujúci Klub v Campbell, 
flO.OO. 

Youngst. v Nemoci Podp. 
Spolok Tatra, $10.00. 

Odbor 8. N. S. S., $35.00. 
Odbor 64. N.S.S., $10.00. 
Odbor 611. N. S. S., $10. 
Sbor 146. Sm 5P* J. Sokol, 

§10.00. 
Spolok sv. Anny, Č. 80. 

jKSZJ., $10.00. 
C. 25. IKSJ., $10.00. 
C. 10. MO. IKSJ., $5.00 

(pri C. 25.) 
C. 259. IKSJ. (Struthers) 

f 10.00. 
C. 260. IKSJ. (Haselton), 

§10.00. 
5 C. 590. IKSJ., $10.00. 
f Odbočka Sdruž. Slov. K. 
Utudentov, $10.00. 

Sbor 26. Slov. Katol. So
kolov v Campbell, $10.00. 
^ Slovenský Vzdelávajúci 
^b v Haselton, $10.00. 

*1 tyfeseltonský Podporujúci 
•Wik Tatra, $10,00, 

Číslo 344. I. K. S. 2. J. v 
Campbell, $10.00. 

Číslo 731. I. K. S. J. na 
Lansingville, $10.00. 

Číslo 198. M.O. IKSJ. (prj 
Čísle 731.), $5.00. 

Spolky a kluby prosíme, 
aby s čekom poslaly aj svoj 
adresár. 

Poplatok za adresár je 
$10 na rok pre veľké spol
ky, $5 na rok pre spolky s 
niže 25 členmi a odd. mlád. 
Bohaté spolky môžu odhla
sovať viac a za nadplatok 
môžu si vybrať uverejňova
nie adresára každý týždeň 
alebo venovanie nadplatku 
na literárny súbeh v pro
spech našich študentov. 

22 spolkov a klubov je už 
tu; ostatné budú hlasovať 
na ich najbližších schô
dzach. Každý taký spolok 
a klub bude oprávnený na 
zdarma uverejňovanie jeho 
dopisov a oznamov. Od i-
ných sa bude žiadať **»ilý 
pop^bok za každý raz. líto 
odhlasuje $10, padne mu to 
lacnejšie. Úverejníhie zdar
ma i zprávy okresov spol
kov, ktoré majú adresár v 
našich novinách. 

Schôdzka kolektorpv m leh 
správcov. 

Na utorok, 5. februára po 
obede o pol 2. hodine síjdu 
sa všetci správcovia a kolek-
tori pri Court House na Mar
ket St., odkiaľ budú odve
zení na schôdzku, po ktorej 
bude malé, občerstvenie. Ka
ždý nech tam bude iste o 
1:30 hod., v utorok, 5. febr. 
Bude to osožná schôdzka a 
milá. O občerstvenie posta
ral sa Rev. Kostik. 

Konferencia slov. 
kňazov v Struthers 

Rev. Celestín Drexler, O.S.B. 
zvolený za predsedu Konfe

rencie na r. 1935. 

Prezident Roosevelt 53-ročný 

V utorok popoludní odbý
vala sa pri osade najsv. Tro
jice v Struthers schôdza 
Konferencie Slov. Kňazov 
z clevelandskej diocezie, na 
ktorej za predsedu na rok 
1935 zvolený bol Rev. Cele
stín Drexler, O.S.B. z Cle
velandu. Za podpredsedu 
zvolený bol Rev. Leo Rehák, 
O.S.B., za tajomníka Rev. 
Jozef Brezfcyak z Fairport 
Harbor, za pokladníka Rev. 
Jozef Eliáš, kaplán osady 
Mena Ježiš na Steelton. Za 
dôverníkov zvolení boli vel. 
pp. Jozef Kriško z Clevelan
du a Pavel Sikora z Lorain. 
Cestným hosťom na schôdzi 
bol najdp. opát Stanislav 
Gmuca, O.S.B. 

Rev. Benjamin Bajus z 
Clevelandu, Rev. Mich. Hnát 
a Rev. J. Yavorsky z Lake-
wood boli vymenovaní do 
výboru na vypracovanie po
drobností pre rovnakú litur
giu v slov. kostoloch. Budú
ca schôdza Konferencie bu
de 14. marca pri osade sv. 
Benedikta v Clevelande. 

Na schôdzi prítomní boli 
ešte Rev. Stefan. Kočiš, du
chovný správca osady Mena 
Ježiš a Rev. Ján M. Kan-
dráč z Warren. Na "schôdzu 
pre nemoc nemohli prísť 
Rt. Rev. Msgr. František 
Dubosh a Rev. Ján Krišpin-
ský. Po schôdzi domáci du
chovný, Rev. Jozef Krišpin-
ský, pohostil vzácnych svo
jich hostí. 

MESTO DOSTANE 
NOVÉHO POLICAJTA 

Slovenský policajt, pán Fa-
biny, hrdým otcom. 

Počuli sme radostnú no
vinu, ktorú podávame ďa
lej : ten dlhonohý priletel 
29. januára do domácnosti 
p. Mateja Fabiny a jeho 
manželky Veroniky a ne
chal im krásneho, zdravého 
synka, vážiaceho 9 i ^4 fun-
ta. Rodičia sa veľmi tešia 
tomuto požehnaniu, ku kto
rému im gratuluje švagor i 
celá rodina a priatelia. Pán 
Fabiny je policajtom mesta 
Youngstownu už 8 rokov. 
Ich domácnosť je v č. 1585 
Shehy St. Rodičom praje
me, aby zo synka vychova
li Youngstownu takého po
licajta, ako je otec. 

HAUPTMANN JE 
flIE ZTRATENY 

Bruno Richard Hauptmann 
je ešte vždy pred súdom, a-
le štátny žalobca mu nedo
kázal, že mal priamu účasť 
na únose a zavraždení Lind-
berghovho chlapčeka. Ba nie 
je isté, či mu dokázal i len 
nepriamu účasť. Všeobecne 
sa má za to, že Hauptmann 
je ešte nie ztratený. V po
sledné dni Hauptmannov o-
branca doviedol svedkov, 
ktorí určite tvrdili, že vo 
večer, keď bol únos preve
dený, Hauptmann bol v jed
nom restaurante v Bronxi, 
kde jeho žena pracovala a 
vo večer, keď mal dostať 
tých $50,000 výkupného, že 
bol doma s priateľmi. Ža
lobca musí tieto svedectvá 
vyvrátiť, ak chce Haupt-
manna dostať na,elektrický 
stolec. 

Na Haseltone 
chystajú divadlo 

Predstavia "Strašidlo" na 3. 
marca. 

Prezident Franklin Dela
no Roosevelt slávil 30. janu
ára svoje 53. narodeniny a 
s nim oslavoval i celý ame
rický národ. Ku jeho pocte 
usporiadané bolo v krajine 
7,000 tanečných zábav, z 
ktorých čistý zisk venovaný 
bol na základinu jeho lie
čebného ústavu vo Warm 
Springs,, 6a., ktorý zaloftU 

pre díetky, trpiace na det
skú paralýzu. V Youngs-
towne bol tanec v Idora par
ku, ktorého aa zúčastnilo 
3,500 osôb. 

Ešte žiaden prezident ne
tešil sa takej popularite, a-
ko terajší. Príčina je tá, že 
je veľmi ľudský. Každý ob
čan mu praje ešte dlhého 
života*^ •... 

V osade sv. Alžbety v Ha
seltone chystajú niečo do
brého na ostatné fašiangy, 
to jest 3. marca 1935. 

Tí starí dobrí herci si za-
umienili, že prekvapia ctené 
obecenstvo jednou peknou 
divadelnou hrou pod menom 
"Strašidlo". Títo herci, ktorí 
vždy boli tak činní a rozve-
seľovali náš ľud, počuli asi 
ooznámky, že by už mali 
niečo zahrať, preto sa teraz 
chytili do práce a dokážu, 
že ešte nezabudli svoje ume
nie. 

A ja som istý, že sa aj 
preukážu, lebo keď si tí 
Haseltončania niečo zaumie-
nia, to aj znamenite preve
dú, že je obecenstvo s tým 
veľmi potešené. 

Neskoršie podáme o tom 
viac, aj ktorí budú účinko
vať v tej hre. 

S úctou za výbor, S. 

Pán Hanisko t 
bol vyznačený 

Odmenený zlatými hodinka
mi, že nemal žiadnu nehodu 
za päť rokov na pouličnej 

dráhe. 

Roosevelt venuje 
kanálu pozornosť 

On rozhodne, či stavba ka
nálu bude zahrnutá do toho

ročných verejných prác. 

Na Brier Hill 
sa už pracuje 

SLOVAK VYHRAL 
NÁHRADU <8,000 

Minulého týždňa pojedná
vala sa pred okresným sud
com Jenkinsom v okresnom 
súde pravota Juraja Porin-
Čáka st. proti Michalovi Ma-
loney o náhradu za zabitie 
jeho syna, Juraja Porinčák 
ml,, ktorý bol zabitý Malo-
neyovým automobilom ešte 
3. marca 1933 keď prechá
dzal Steel ul. pri Manhat
tan ulici. Súd prisúdil p. Po-
rinčákovi $5,000 náhrady. 

Mladý Porinčák prišiel do 
Ameriky za svojim otcom 
nie tak dávno a v kraji ho 
oplakáva matka a päť bra
tov a sestier. 

Obranca iMaloneyho, adv. 
James Cooper chce apelo
vať. Pána Porinčáka zastu
poval adv. Ján A. Willo, hl. 
právny radca N. S. S., kto
rému blahoželáme k tomu
to úspechu a prajeme ďal
ších. 

Aj v Haseltone sa má za-
čiať práca. O 642 rodín me
nej na verejnej podpore. 

CENY POTRAVÍN 
STALE VYSSIE 

Ceny potravín* r Spoje
ných Štátoch ustavične stú
pajú a sú teraz najvyššie 
od oktobra 1931. Za index 
sa berú ceny z roku 1913, 
kedy index bol 100. V ja
nuári 1934 index bol 105.2 
a v januári 1935 bol 118.5. 
Najviac poskočilo v cene 
mäso. Index vlani bol 102.3 
a teraz je už 132.3. Vajcia 
a mliečne výrobky tiež hod
ne poskočily v cene. Zlacne
la jedine zelenina a ovoci-* 
na. Lanský index bol 130.4 
a teraz je 107.6. 

V Ohio živobytie veľmi 
zdraželo i následkom preda-
jovej dane, ktorá sa už ne-, 
milosrdne vyberá. 

Zlepšené robotné pomery 
na youngstownskej okolici 
vidieť i z toho, že po rokoch 
nečinnosti, započatá bola 
práca na Brier Hill s 200 
robotníkmi a započatá má 
byť práca i v dvoch mly
noch u Sharon Steel Hoop 
na Haseltone, kde sa tiež 
nepracovalo uá asi štyri ro
ky. 

Na Brier Hill bude sa ro
biť dlhší čas nielen v mly
noch, ale aj pri vysokých 
a martinských peciach. Už 
teraz je tam roboty na je
den mesiac, hovorí správa 
Sheet and Tube Co. Nejeden 
Slovák sa raduje, lebo na 
Brier Hill bolo vždy mnoho 
Slovákov zamestnané, i su-
perintendentom je Slovák. 

Zlepšenie v robotných po
meroch malo účinok i na 
sníženie počtu verejne pod
porovaných rodín. Toho me
siaca ich odbudlo 642. Ale 
ešte vždy je mnoho takých, 
čo by radi robili a práce ne
majú. 

Zlepšená výroba ocele po-
tisla i produkciu uhlia na 
pittsburghskej okolici, kde 
majneri pracujú teraz po 5 
dní v týždni. 

ZASE MAĎARSKÉ 
TRAVIČKY NA SODE 

— Heslom mahoningských 
Slovákov jot 2,500 odberate
ľov a 8-stranové Y. S. No
viny. 

V pondelok začal 'sjfcJ* De
brecíne senzačný súd proti 
deviatim Maďarkám, ktoré 
potrávily svojich mužov, aby 
sa mohly zmocniť ich ma
jetkov a žiť si hýrivé s mi
lencami. Tento súd je na
vlas podobný tomu, ktorý sa 
odbýval pred dvoma rokmi 
s desiatimi maďarskými tra
vičkami, z ktorých jedna 
bola obesená a deväť bolo 
odsúdené na doživotný ža
lár. 2eny trávily svojich mu 
žov, ba i svoje deti arseni-
kom, nachádzajúcim sa v o-
trave na muchy. 

409,943 pracuje 
v oceliarstve 

Priemerná mzda amer. ro
botníka je 64.7c na hodinu, 
europského 20.6c a japon

ského 0.7c. 

American Iron and Steel 
Institute, v ktorom sú zastú
pené všetky oceliarne v Spo
jených Štátoch sosbieral za
ujímavé dáta o tomto prie-
mysli. V roku 1934 bolo v 
Spoj. Štátoch zamestnané v 
oceliarskom priemysli spolu 
409,349 osôb, ktoré obdrža-
ly mzdu za ten rok v sume 
$457,842,517. Podľa výka
zov departmentu, práce vlá
dy Spoj. Štátov a podľa ú-
dajov Ligy Národov, ameri
cký oceliarsky robotník za
rábal na hodinu od 120 do 
650 percent viac, ako oce
liarsky robotník v cudzine. 

Americkí robotníci, ktorí 
pracujú v oceliarňach na 
hodiny alebo od kusa alebo 
od tonáže, zarábali v novem
bri 1934 priemerne 64 i 7 
desatín centa (skoro 65c) 
na hodinu, kdežto priemer
ná mzda oceliarskeho robot
níka v Cesku-Slovensku, Bel
gicku, Francii, Nemecku, An 
glicku, Taliansku a Švédsku 
v tom istom čase bola 20c i 
6 desatín centa. Japonská 
mzdová ráta bola len 9.7c, 
tedy ani 10c na hodinu a v 
pndii len 8.6c na hodiíiu. 

SLOVAK ZABITY 
V PRACÍ V OCELIARNÍ 

Jozef Alusik, 53-ročný 
Slovák z Lowellville-New 
Bedford Road, zomrel v so
botu v nemocnici od pora
nenia, ktoré utrpel v piatok 
v strojárenskom oddelení 
Youngstown Sheet and Tube 
Co. Alusik ťahal "džeka" 
povrazom pri vysokej peci v 
Campbell, pričom spadol s 
osem stopovej výšky, ude
riac sa silne po hlave. Zo
mrel na prebitie lebky. 

Nebohý bol v Amerike 28 
rokov, z toho 27 v Campbell 
a 1 rok v Lowellville. Opla
káva ho manželka Maria, 4 
synovia a dcéra, tri sestry a 
jeden brat. Pohrab mu bol 
v pondelok ráno. Pohrabné 
obrady vykonal Rev. Juraj 
Novák z chrámu sv. Jána 
Krstiteľa. Pochovaný bol na 
osadnom cintoríne. 

Pán Michal Hanisko z 
Lansingvillu, dobre známy 
slovenský pracovník z časov 
keď sa pracovalo za oslobo
denie Slovenska, bol v uto
rok na bankete v Ohio ho
teli odmenený zlatými ho
dinkami za to, že za päť 
rokov nemal žiadnu nehodu 
na mestskej pouličnej dráhe 
a za jeho príkladnú 16-roč-
nú službu u Youngstown Mu
nicipal Railway Co. Pán Ha
nisko je konduktorom na 
Ohio Works a na Glenwood 
Ave. čiarach, na ktorých hô 
pozná celé obyvateľstvo. Je 
tak obľúbený cestovateľmi, 
že keď bol z Glenwood pre 
ložený na Ohio Works čia
ru, obyvatelia okolo Glen
wood Ave. ustavične telefD-
riovali do úradovne, že čo 
sa stalo p. Haniskovi a keď 
sa doznali, že bol prelože
ný, žiadali si ho nazad na 
Glenwood. "Spoločnosť tak 
rozluštila problém, že p. Ha
nisku dala na obe čiary. Keď 
úradovňa dostane ponosy 
proti niektorým kondukto
rom, to hneď dostanú vý
tku, že prečo sa nedržia vo
či cestovateľom tak, ako p. 
Hanisko. Je on_ jedným z 
najcennejších konduktorov 
u Municipal Railway. Zlaté 
hodinky odovzdal p. Hani
skovi superintendent John 
Harvey v sprievode peknej 
reči. 

Pánu Haniskovi k vyzna
menaniu srdečne blahoželá
me a prajeme mu, aby ešte 
dlhé roky vozil obyvateľov 
mesta k ich úplnej spokoj
nosti a na česť Slovákov. 

CENA ZEMIAKOV 
BUDE ZVÝŠENÁ 

DAVEY PREPUSTIL 
SPRÁVCU VÄZENIA 

Guvernér Davey prepustil 
zo služby správcu štátneho 
väzenia v Columbus, Preston 
E. Thomasa a zrušil i dve 
práce, ktoré jeho žena a 
dcéra zastávaly. Davey pre
pustil Thomasa preto, že ten 
preukazoval blahovôľu nie
ktorým väzňom-gangsterom, 
zamestnával opilých stráž
cov a že dovoľoval gangste
rom navštevovať väzňov. 

Thomas všetko tají. Bol 
správcom štátneho Váženia 
za 28 rokov. 

V kongrese bude onedlho 
podaný návrh zákona, aby 
zemiaky boly vyhlásené za 
základný potravný článok a 
ich pestovanie bolo regulo
vané tak, ako pestovanie ta
baku. Ktorý farmár by vy
pestoval viac zemiakov, ako 
mu bude pridelené, by pla
til daň z ktorej by sa vy
plácala potom podpora ta
kým farmárom, ktorí by 
svoju kvótu nevypestovali. 
Účinok tohto zákona by tedy 
bol ten, že by sa pestovanie 
zemiakov veľmi obmedzilo 
a ich cena by hodne posko
čila. Za tento návrh hlaso
valy farmárske organizácie 
v 15 štátoch, ktoré pestujú 
zemiaky vo^ veľkom množ
stve, i ohioské. 

ROOSEVELT UTRPEL 
PORÁŽKU V SENATE 

Senát Spoj. Štátov zavrh
nul 36 hlasmi proti 52 ná
vrh vlády, aby sa Spojené 
Státy staly členom Svetové
ho súdu. Potrebné boly dve 
tretiny hlasov, tedy 59. Za 
návrh z ohioských senáto
rov hlasoval sen. Bulkley a 
oproti sen. Donahey. Návrh 
bol porazený hlavne na žia
dosť voličov, ktorí posielali 
senátorom telegramy, aby 
hlasovali proti návrhu. Rev. 
Coughlin rečnil proti vstú
peniu Spoj. Štátov do Sve
tového súdu a jemu sa dáva 
hodná časť kreditu za po
rážku prezidenta. 

Senátor Robert J. Bulk
ley navštívil prezidenta Roo
sevelta v pondelok ohľadom 
stavby Mahoning-Beaver ka
nálu a mal s nim dlhý roz
hovor, v ktorom sa prezi
dent vyslovil, že považuje 
projekt ako Mahoning-Bea-
ver kanál za takého týpu, 
ktoré budú zahrnuté v pro
grame verejných prác, na 
ktoré kongres už odhlasoval 
vyše štyri biliony dolárov. 
Prezident sa ďalej vyslovil, 
že Mahoning-Beaver kaná
lu ide venovať okamžitú o-
sobnú pozornosť a že hneď 
požiada major-generála Ed
warda Markhama, šéfa ar
mádnych inžinierov, aby mu 
dal úplné memorandum o 
vhodnosti započatia stavby 
tohto kanálu hneď. 

Senátor Bulkley sa tjřslo-
vil, že prezident je priazni
vé naklonený návrhu posta
venia tohto kanálu. Senátor 
Donahey mal ísť so senáto
rom Bulkleyom k preziden
tovi, ale mal výborovú prá
cu v senáte a preto len od
kázal prezidentovi, že i on 
je za stavbu tohto kanálu. 

Prezident bol tiež upozor
nený na 150,000 podpdsov za 
kanál. Vôbec vec kanálu Jfag" 
stála si nikdy lepšie, ako te
raz. 

KUPUJTE ODRAZU, 
USPORÍTE NA DANI 

OSEM NEMLUVNIAT 
UMRELO V NEMOCNICI 

V nemocnici v Teaneck, 
N. J., zomrelo v tieto dni 
osem nemluvniat na nejakú 
zvláštnu epidemiu, ktorá sa 
podobá črevnej influenzi. 
Nemluvňatá boly len páru 
dňové. Nik nevie, ako sa 
mohla epidemia do porodni
ce dostať. Nemocnica ne
prijíma už tehotné matky a 
všetky šestonedieľky. i s ne-
mluvňatmi boly odvezené 
domov, aby zachránené boly 
životy maličkých. 

FARRELLSKl SLOVÁCI 
DALI $500 NA KN12N1CU 

Vo Farrell, kde je mayo-
rom náš dob*ý Slovák p. 
Jozef Franěk, vedú kampaň 
za založenie mestskej kni
hovne. Tamojší Slováci pri
speli peknou hrivňou na tú
to knižnicu, obetujúc $500. 
Knihovňa je už zaistená a 
kupujú sa knihy. V historii 
mesta Farrell bude zaznače
né, že knižnica bola založe
ná za administrácie p. Fra-
neka. Farrellčanom blahože
láme k ich peknej práci. 

P. DAVALOVI ZOMREL 
OTEC 

V Detroite zomrel minu
lé dni p. Michal Davala st., 
otec p. Michala Davalu, bý
valého hl. správcu S. K. So
kolov a terajšieho obchod
ného správcu "Slovenských 
Novín" v Passaic u, N. J. Ne
bohý zomrel v 70. roku ži
vota a býval v Amerike vy
še 50 rokov. Pochodil z Tre
bišova, Zemplínskej. Zane
chal aj dvoch druhých sy
nov a jednu dcéru. Pozosta
lým vyslovujeme sústrasť. 

Ohioská predajová daň je 
už v platnosti od pondelku 
a že je nepríjemná, o tom 
sa každý presvedčí, keď 
pojde do obchodu niečo ku
povať. Najlepšie je, keď si 
Človek nakúpi odrazu vše
tko čo potrebuje, tak zapla 
tí menej. Daň je lc od ná
kupu za 9 do 40c; 2c od ná
kupu za 41 <lo 69c a 3c od 
nákupu za 71c do $1.08* V 

50 MŔTVYCH 
V POVODNIACH 

Následkom veľkého ikfr* 
padnutia sňahu, rieky na pa
cifickom severozápade a v 
obvode rieky Mississippi sa 
veľmi rozvodnily, narobiac 
ohromné škody na rňajetku. 
Povodňam padlo za obeť i 
50 ľudských životov. Tisíce 
ľudí je bez prístrešia, leh% 
im voda sobrala domy. r ^ 

ROBOTNÍCKU ÚŘADOVEN 
PRESTAHUJO 

Ohio State Employment 
Service, ktorá mala úřadov
nu pod schodami v mest
skom dome, odsťahuje sa v 
krátkom čase do inej budo
vy, akiste na Watt alebo na 
Wood St., kde mesto 
ní svoje budovy. . 

PLA VARNA PRE ^ 
LANSINGVILLE 

Koncilman 7.,wardy, Au. 
ton Kryzan požiadal mest
ského advokáta, aby pripra
vil návrh zákona na vypu
stenie bohdov za $65,000, 
za ktoré bude postavená pla
váreň na Shady Run hrisku 
pre Lansingville a okolie. 
Táto plaváreň bola na&Sm 
Lansingvillčanom už dávno 
sľúbená. 

— Každý spolok, lriMí 
slovenská teleso, ktoré dfaft*. 
rásť a mohutnieť dá si 
resár do Y. S. N. Tým 
káže, ie je slovenským 
skutočnosti, lebo _ 
vwttké literatúra, 
kuhár«. 


