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POMÁHAJTE NAŠIM KULTORNYM 
PRACOVNÍKOM. 

ftolektori predplatkov a doplatkov na tieto novi
ny už chodia po slovenských domácnostiach, aby roz
šírili kruh čitateľov a skolektovali staré dlhy, a tak 
zabezpečili ďalšie vydávanie Y. S. Novín. Niet po
chyby, že obrovská väčšina Slovákov ich z radosti ví
ta a kooperuje s nimi, ale je len ľudské, že sa najdú 
i takí Slováci, ktorí im povzbudenia nedodajú. Na 
týchto zvláště apelujeme, aby neboli hamovačmi slo
venského pokroku, ale nech radšej priložia plece a 
potisnú ten náš slovenský voz dopredku. Jeden náš 
priateľ pripomenul nám príhodu sv. Vincenta Paulán
ského, ktorý kolektoval na siroty. Prijdúc k jednemu 
prosiť o milodar, ten miesto siahnutia do vrecka na
pľul sv. Vincentovi do tvári. Sv. Vincent povedal po
tom tomuto: "Dal si mi, čo mi prislúchalo; ale teraz 
daj sirotám, čo im prislúcha." A zahanbený človek 
siahol do vrecka a štedre obetoval. Nikto nemusí tak 
robiť, ako urobil ten, čo sv. Vincentovi napľul, ale 
keď už nemôže byť bez toho, aby nevynadal redakcii, 
nech vynadá, nech si odlahčí na srdci, ale nech sa po
tom ukáže, že je Slovákom na mieste a nech si zaplatí 
dlh alebo ak neodberá, nech sa předplatí. Nech ne
vidí v novinách redaktora alebo vydavatelov, ale 
nech vidí len noviny, ktoré predsa slúžia Slovákom, 
sú našou slovenskou kultúrnou ustanovizňou a nie o-

. sobným orgánom jednotlivca. To uznaly všetky naše 
osady a spolky, to uznala celá slovenská verejnosť 
na Mahoning doline — a preto myslíme, že by to 
malo uznať i tých páru jednotlivcov, ktorí dosiaľ len 

' kikujú. Keby sme všetci len kikovali, boli by sme 
národom seba kopajúcich a kopaných. A takým sme 
vž chvála Bohu nie. 

My sme sľúbili, že keď dostaneme okolo 1000 no
vých odberateľov a dostaneme podlžnosť od starých, 
že zväčšíme noviny na 8 strán. Slovo zadržíme, len 
nech je podmienka splnená. Závisí jedine od tunaj
ších a okolitých Slovákov, aby sa tak stalo. Potom 
budú Y. S. Noviny nielen najväčším, ale i najlacnej
ším neodvislým lokálnym týždenníkom slovenským v 
Amerike. Pracujme za to všetci! 

POISTENIE BY MALO BYT FEDERÁLNE. 

Tak sa zdá, že vládna predloha o poistení proti, 
nezamestnanosti a o starobnej penzii nepáči sa niko
mu. Nepáči sa robotníctvu, nepáči sa ani zamestná
vateľom a nepáči sa ani "bielogoliernikom", totiž za
mestnancom kancelárskym. Nepáči sa hlavne návrh 
o poistení proti nezamestnanosti, ktoré by bolo sla
bým poistením pre väčšinu robotníkov a žiadnym pre 
značnú jeho časť. 

Za veľkú vadu predlohy považujeme to, že pre
vádzanie zákona o poistení a penzii by bolo v moci 
jednotlivých štátov. Takýto poriadok by bol vždy prí
činou bojov a nespokojnosti. Len federálna vláda je 
vstave vyrubovať dostatočnú daň na krytie výloh s 
poistením a vyplácaním podpôr spojených a len fede
rálna vláda môže zabezpečiť rovnosť a spravodlivost 
pre každého poistenca. Musíme mať na ume, že v 
Unii sú štáty bohaté i chudobné a že tie chudobné 
štáty nebudú vstave dať svojmu obyvateľstvu takú 
óchranu, ako štáty bohaté. Sú potom štáty liberálne 
a zpiatočnícke; štáty, ktoré sa starajú o blaho ľudu 
a štáty ovládané bilionármi, ktorí nedbajú, či obyva
teľstvo hynie alebo nie. Druhá veľká chyba v spo
jení s týmto poistením je tá, že robotník nebude sa 
môcť sťahovať voľne z jedneho štátu do druhého, 
lebo jeho fond poistenia nepojde za nim, ale zostane 

štáte, v ktorom býval a príspevky platil. Keď by 
presťahoval do iného štátu, dostával by podporu 

|$n takú, koľko by si v tom štáte naskladal. 
Organizovanému robotníctvu nepáči sa menovite 

* to, že predloha rámcového zákona hovorí o "prispieva
ní zamestnancov a zamestnávateľov" na poistenie 
proti nezamestnanosti, podľa štátnych zákonov. A-
véak nezamestnanosť robotníci nezapríčiňujú, ale ju 

^pričiňuje obchod, priemysel a finančníctvo, tedy za-
jpestnavatelia. Podľa spravodlivosti tedy zamestna-

tfcelia by mali platiť na poistenie proti nezamestna-
ísti a toto by malo byť jasne povedané v rámcovom 
fone federálnej vlády. Lenže opak toho je v ňom. 

:okojnosť s predlohou je zosilňovaná i tým, že na 
?nie proti nezamestnanosti, budú oprávnení len 

robotníci, ktorí pracujú v dielňach a továrňach, za
mestnávajúcich štyri a viac osôb. Tedy ktorý robot
ník pracuje v menšej dielni, zamestnávajúcej len troch 
robotníkov alebo menej, nebude chránený proti neza
mestnanosti. Toto zastihne robotníkov kancelár
skych, obchodných, remeselníckych, farmárskych a 
domácich. Títo nebudú mať žiadneho zaistenia ži
vota, o ktorom prezident Roosevelt hovoril v svojom 
posolstve kongresu. Zaistenie života, poťažne živo
bytia bude len vtedy skutočným zaistením, keď každý 
obyvateľ Spoj. Štátov bude si istý, že v páde nešťa
stia nezahynie; že bude mať prameň príjmov, ktorý
mi sa zachráni. Takú ochranu môže dať len federál
na vláda, ktorá jediná je dosť silná na také veľké 
podujatie. 

ROZHLAS YSN. 
V slovenských amer. časo

pisoch píše sa hodne o tom, 
že p. Ján Mihal bol vyme
novaný za pomocného redak
tora Cleveland News. Nie
ktoré píšu, že je to prvý 
Slovák, ktorý takú prácu 
koná. Tomu neni tak. Ak je 
Kto prvý, tak je to p. Karol 
ivl. Demian, ktorý je tu pri 
f oungstown Telegrame po
mocným redaktorom už od 
septembra min. roku a pred
tým bol za pol roka pomoc
ným redaktorom Cleveland 
News. Pán Demian je mla
dík skromný, nerozhlásil sa 
po všetkých slov. časopisoch, 
preto sme ani my o tom ne
znali. Doznali sme sa o pá
nu Demianovi len teraz v 
stredu, keď nám to ozná
mil Rev. Jozef Krišpinský 
zo Struthers, u ktorého sa 
p. Demian prihlásil za pred
platiteľa Youngstownských 
Slovenských Novín. Prosíme 
kolegov od našských časo
pisov, aby i p. Demiana spo
menuli. Pán Demian pochá
dza z Clevelandu, kde bol 
činný v Kruhu Mládeže S. 
E. Jednoty. Tuná píše nie
len zprávy o Slovákoch, ale 
má pod sebou dopisovateľov 
z mestečiek a obcí Mahon
ing, Columbiana a Trumbull 
okresov. Navštívil v ten istý 
deň i našu redakciu, čomu 
sme sa vel 'mi potešili. Slo
váci, keď chcú podať neja
kú zprávu do Telegramu, 
nech si žiadajú p. Demiana 
k telefonu, on im zprávu 
nezmotá. 

V utorok jeden z našich 
dobrých Slovákov bol vyzna
menaný. Pán Michal Hani-
sko, konduktor pouličnej ká
ry obdržal na bankete zlaté 
hodinky od Youngstown Mu
nicipal Railway, za to, že za 
päť rokov nemal žiadnu ne
hodu. Niekomu by sa to 
zdalo maličkosťou, ale nie 
je to maličkosť, lebo na po
uličných dráhach stáva sa 
mnoho nešťastí. Takí Slo
váci, ako p. Hanisko, robia 
Slovákom dobré meno a u-
možňujú iným Slovákom ob
držať zodpovedné postave
nia, lebo spoľahlivosť a 
schopnosť sú vlastnosti veľ
mi vzácne a oceňované. 

• 

V prívete nového predse
du Slov. Ligy, dr. Hletku 
stojí, že okrem pracovania 
za Pittsb. Dohodu, Slovenská 
Liga bude pracovať i za 
šírenie slov. časopisov, za
kladanie slov. knižníc a zí
skavanie profesionálnych 
Slovákov do národnej práce. 
Sú to krásne ciele a my, ma-
honingskí Slováci ich už dá
vno sledujeme. Slovenskú 
knižnici^ máme, za časopis 
práve vedieme dosiaľ nebý
valú kampaň a profesionál
nych ľudí máme zorganizo
vaných v Sdružení Slov. Ka-
tol. Študentov. Tiež máme 
Okresný Sbor Slov. Ligy, je
diný po clevelandskom, v A-
merike. Pán predseda, čo 
"next"? 

# 

Keď toto píšeme, ešte ne
vieme, ako sa kolektorom 
predplatkov ha tieto noviny 
vodí, ani nevieme, koľko už 
nových odberateľov majú. 
To sa doznáme len vo štvr
tok od "campaign manage
ra" p. Lesnáka, ktorý sosbie-
ra informácie od osadných 
managerov. Úfame, že do-
savádny výsledok bude keď 
nie skvelý, tak uspokojivý. 
Pripomíname, že musíme 
dostať okolo 1000 nových 

odberateľov, aby sme novi
ny mohli ďalej vydávať a 
vydávať ich budeme na 8 
stranách za staré predplatné 
$2. Za to sa odplatí každé
mu mahoningskému Slová
kovi pracovať. Menovite vy 
Slovenky nahovárajte sused
ky, kde tieto noviny neodbe
rá j ú aby si ich predplatili, 
lebo potom budeme uverej
ňovať i romány v tom 8-
stranovom časopise, ba'd»j i-
né, ženám osožné čítanie. 

Spolky, ktoré budú mať v 
nedeľu schôdzu, nech neza
budnú hlasovať ohľadom 
adresáru. Cena je $10 na 
rok pred spolky s vyše 25 
členmi a $5 na rok pre men
šie spolky a oddiele mláde
že. Bohaté spolky môžu od
hlasovať viac, za čo im bu
deme adresár uverejňovať 
každý týždeň alebo nadpla-
tok použijeme, na ich žia
dosť, na literárne súbehy 
pre slov. študentov z Maho
ning doliny. 

• 

Bratov z Warren a okoli
tých miest a mestečiek žia
dame o kooperáciu. Roboty 
už idú lepšie. My sme ča
kali, čakali dlho, keď bolo 
zle; teraz neodkladajte s 
doposlaním pred piatku. 

e 

Pán Jozef Schromofský, 
náš dobre známy pracovník, 
vymenovaný bol za kolekto-
ra nájomného od majetkov, 
ktoré na našej okolici vlast
ní I. K. S. J. Blahoželáme. 

• 
Z Cesko-Slovenska prišla 

zaujímavá zpráva. Kým tu 
v Amerike ešte len Rev. Ch. 
Coughlin agituje za poštát
nenie baní, v CSR. najväčšie 
politické strany sa vyslovily 
za to a niet pochybnosti, že 
to aj prevedú. Zaiste tá 
strašná banská katastrofa, v 
ktorej zahynulo vyše poldru
ha sto českých baníkov pre 
pažravosť Nemca-bilionára 
Petscheka, urobila hlboký 
dojem na celú republiku. 
Teraz, keď Petschek chce 
prepustiť 2,000 baníkov a o-
statným snížit' mzdu pod 
ľudskú úroveň, je príhodný 
čas previesť túto žiadúcnu 
reformu. 

• 

Súd s Hauptmannom blí
ži sa ku koncu. Americké 
časopisy, hladné na zisk, u-
robily z tohto súdu takú sve
tovú komédiu, akej niet pá
ru v historii. Zo súdu teraz 
chcú ťažiť i divadelné spo
ločnosti. Núkajú dr. Condo-
novi, hl. svedkovi obžaloby, 
tisíce dolárov týždennej plá
ce a členom poroty po $300, 
aby opakovali na javisku to, 
čo hovorili počas súdu. Co 
je to s mra vami Ameriky? 

• 

V "Jednote" bol minulého 
týždňa zaujímavý článok o 
svetovej situácii a o možno
sti pokojnej revízie miero
vých smlúv —*• tedy i hra
níc Slovenska. "Myslíme, že 
pokojnej revízie nebude, ale 
ak sa budú hranice krajín 
oprávať, budú, sa oprávať 
kanonami. Francia síce ne
chce vojnu, ani Anglia a 
Francia sa vzdala i Saaru, 
aby svoju mierumilovnosť 
dokázala. Ale Saar je čisto 
nemecké územie, naň práva 
nemala, preto jej bolo ľah
ko sa cudzieho majetku 
vzdávať. Iné je to na pr. 
s poľským koridorom. Ten 
si Poliaci nedajú bez náhra
dy inde, lebo bez mora Poľ
sko nemôže žiť, stane sa 
vazalom Nemecka. A ná
hrada za koridor je len v 
Ukrajine, čo je nie poľská 

zem, akou je koridor. Ani 
Litvínsko sa nedá zhltnúť 
Poľsku bez vojny. Nemci a-
le chcú pol 'ský koridor — 
ten trň — vytrhnúť zo svoj
ho tela na každý spôsob — 
tedy i vojnou. Jaká tedy po
moc? Ponúkli sa Poľsku za 
dobývačného spojenca, a 
Poľsko, tak sa vidí, už ne
meckú nabídku prijalo. Pil-
sudski stal sa podľa novej 
ústavy neobmedzeným diktá
torom Poľska, oii už raz bol 
na výboji v Ukrajine — u-
mlčí opozíciu ľahko, keď 
bude potreba. A z takej voj
ny bude potom generálna 
vojna, lebo sa tá lokalizo
vať na žiaden spôsob nedá. 
V Moskve práve zasedá kon
gres, tam vláda vyhlásila, 
že pomer s Poľskom a Ne
meckom sa vyvinuje abnor
málne. A komisár vojny Vo-
rošilov oznámil, že ruská ar
máda bola zväčšená z 560,-
000 na 940,000 mužov a vý
davky na ňu striplované. Dr. 
Beneš nedávno sa vyslovil, 
že sa cesty Cesko-Slovenska 
a Poľska rozchádzajú a že 
k tomu došlo pričinením 
poľskej vlády. Francia a 
Rusko si "vymieňajú vojen
ské informácie", čo je vraj 
nové meno pre vojenský spo
lok, hovorí zpráva z Wash
ingtonu. Tieto a iné prízna
ky nepoukazujú na pokojnú 
revíziu mierových smlúv. 
Reči diplomatov o tom mô
žu byť len "bluffom". V 
takej zahraničnej situácii, a-
ká panuje teraz, musíme 
byť naozaj bedliví. V tom 
sme za jedno *s "Jednotou". 

• 
. Taliansko má novú vládu. 
Mussolini shodil starú a vy
menoval novú: seba vyme
noval za siedmich ministrov 
a šesť kresiel dal svojim 
priateľom. Pri každom hla
sovaní vlády bude mať te
dy Mussolini istú väčšinu. 
Keď odhlasuje, bude ho za
iste bolieť rameno od usta
vičného dvíhania. 

• 

Keď mal nedávno talian
sky kráľ narodeniny, každé 
ministerstvo mu blahožela-
lo. Mussolini, ktorý mal vte
dy len päť ministerstiev, 
poslal mu päť gratulácií a 
kráľ mu poslal päť poďa
kovaní. Je dobre, že v dik
tatúrach je i trochu komi
ky. 

POPRAD — MESTO POD 
TATRAMI. 

sám je vhodným východi
skom pre návštevu Vysokých 
Tatier a je teda prirodzené, 
že mesto rástlo úmerne so 
snahou obrátiť pozornosť 
našej aj cudzozemskej ve
rejnosti k tatranským horám. 

Mesto, ktoré má svoj hi
storický význam, ako tatran
ské východisko turistiky, po
trebovalo modernejšej úpra
vy a v tomto smere bolo veľ
mi mnoho vykonané. Bolo 
vypravené vyústenie ulíc k 
nádražiu a už tri roky prevá
dza sa za prispenia Sloven
ska a štátu regulácia rieky 
Popradu a vzniká nábrežie, 
na ktorom postupne vyrasta
jú budovy, ktoré budú ozdo
bou mesta. Stojí tu už okres
ný dom, vybudovaný nákla
dom 3 mil. Kčs, rovnako za 
prispenia mesta, krajiny a 
štátu. Dokončené boly prí
pravné práce pre stavbu sku 
pinového vodovodu pre obce 
Poprad, Veľká, Veľký Slav
kov, Milbach, Nová Lesná 
atď. 

V roku 1934 prevedená 
bola stavba cesty Poprad— 
Kvetnica, Poprad—Lučivná 
a započaté bolo so stavbou 
betonovej automobilovej ce
sty Lučivná—Štrba nádražie. 
V obvode tatranskom preve
dené sú prípravné práce ku 
stavbe veľkého sanatoria U-
strednej sociálnej poisťovne 
vo Vysokých Hágoch. Dote
raz prevedená je tu úprava 
terénu a príjazdnej hrad
skej. Krajina slovenská za
počala so stavbou cesty Men-
gušovce—Vyšné Hágy, kto

rá bude odbočkou z cesty 
Lučivná—Štrba nádražie na 
Vyšné Hágy. 

Možno hovoriť, že okres 
následkom prevádzania nú
dzových prác nemá takmer 
nezamestnaných. Samozrej
mé, čudný počiatok zimnej 
sezony: nedostatok sňahu, 
mal zlý obchodný vliv. V ta
transkej oblasti leží na 10,-
000 kubických metrov dre
va, ktoré sa môže dovážať 
len po snehu. Tým stráca 
mnoho ľudí zárobok a pod
tatranskí povozníci prichá
dzajú o desaťtisíce príjmov. 

74,000 OPUSTENÝCH DIE-
TOK V MAĎARSKU. 

Starobylé mesto pod Ta
trami, Poprad, otvára nám 
svoju vľúdnu náruč a zve 
vás, aby ste, než sa odobe
riete do útulného lona tatran
ských vrcholov, si tu odpo
činuli a osviežili sa. Naproti 
nádražiu aj v meste očakáva 
vás rad útulných hotelov so 
všetkým pohodlím a poho
stinstvom. Až vstúpite do u-
líc tohoto mesta, poznáte, že 
to nie je len nahodilá zastáv
ka, vzniklá tu pod tatranský
mi vrcholmi, ale že je to sta
robylé mesto, zbudované ne
meckými kolonistami už v 
dvanástom storočí. Tisíc ro
kov plní tu • už svoje posla
nie; najdete tu stavby a pa
miatky veľkej historickej 
ceny. V kostole sv. Jilji nsy-
dete nádherné unikáty obra
zov levočského majstra, bu
dete sa podivovať starej zvo 
nici v štýle renezančnom. V 
popradskom muzeu najdete 
mnoho folkloristických sbie-
rok aj kvetenu Tatier, krát
ko vaše zastavenie tu nebu
de .márne. Poznáte mesto, 
plné zaujímavosti so snahou 
ísť s duchom modernej do
by. A až v kľude tatran
ských hô-r zacnie sa vám nie
kedy po mestskom ruchu, 
dovezie vás elektrická želez
nica alebo auto z vášho ta
tranského pobytu na návšte
vu sem do mesta pod Tatra
mi, aby ste sa bližšie s nim 
a jeho životom soznámili. 

Od prevratu išiel rozvoj 
mesta Popradu aj okresu ra
pídnym tempom vpred. Me
sto, ktoré malo roku 1921 
len 2,881 obyvateľov, má te
raz 4,600 obyvateľov. Do 
obvodu popradského okresu 
prináleží veľká časť tatran
ských miest, sanatorií a lie
čebných ústavov. Poprad 

Maďarsko, ktorého mag
náti vydali kedysi heslo, že 
mimo Maďarska niet života 
a keď je dajaký, tak to vraj 
neni život, trpí takou biedou, 
že ju už nemožno zastierať 
a zamlčovať. 

V zastupiteľstva mesta 
Budapešti bolo hlavné mesto 
Maďarska nazvané mestom 
najväčšej núdze širokých vr
stiev obyvateľstva. V Ma
ďarsku je teraz na 74,000 
opustených detí, žijúcich v 
núdzi, v akej žili po prevra
te iba ruské deti v dobe naj
väčšej hladovej pohromy. V 
hlavnom meste Maďarska je 
na 150,000 osôb, žijúcich z 
milodarov a 6,000 detí chodí 
bez raňajok do školy. Na so
ciálne pomery hlavného me
sta je príznačné, že v posled
nej dobe uprázdnilo sa na 
12,000 bytov jedno a dvoj
izbových, lebo ľudia ani za 
tieto byty nemôžu zaplatiť 
nájomné a radšej idú bývať 
do jaskýň a podzemných 
dier, ktoré si sami vykopú. 

Následkom tohto primitív
neho bývania a nedostatku 
dobrej pitnej vody sú veľmi 
rozšírené onemocnenia tý-
fom, ktoré, je raz tak rozší
rené ako na príklad v CSR. 
Ročne umiera v Maďarsku 
na 20,000 osôb na tuberku
lózu. Veľmi zlé pomery slo
venskej menšiny v Maďar
sku sú v okolí Miškovca, kde 
trvá poddanstvo, zrušené zá
konom v roku 1848. V okolí 
Mezokovesdy býva takmer 
polovica obyvateľstva v jas
kynných príbytkoch, ktoré 
sám miškovský župan ozna
čil za také, aké sú doteraz 
len v zaostalých krajoch A-
zie. 

Spisovateľ Oláh povedal, 
že v Maďarsku žije na tri 
miliony žobrákov, ktorých 
bieda nebola zavinená ani 
Trianonom ani následkami 
svetovej vojny, lebo táto bie
da bola tam, i pred válkou.* 
Maďarská vláda nepodniká 
nič, aby odstránila, alebo a-

spoň zmiernila túto biedu. 
Miesto toho vydáva nesmier
ne obnosy na politiku, ktorá 
osoží len niekoľko sto veľ
kostatkárom a revizionizmu. 

"ELIXIR ŽIVOTA". 

Píše Dr. John L. Rice, komi
sár zdravotníctva mesta New 

Yorku. 

Nedávne vedecké objavy 
podávajú dodatočne presve
dčujúce dôkazy o správnosti 
tvrdenia, že zvýšená spotre
ba mlieka by prispela k u-
pevneniu zdravia tohoto ná
roda a tak viedla k predĺže
niu normálnej dĺžky života 
obyvateľov tejto krajiny. 
Toto tvrdenie je zvláště prav 
divé v tých prípadoch, kde 
okrem mlieka je v chôve za
hrnuté aj nadostač ovocia 
a zeleniny. 

Mlieko bolo uznávané za 
iedon z najcennejších po
travných článkov 1 'udstva 
už dlho predtým, kým zača
la o otázkach výživy hĺbať 
veda. Výsledky mnohých ve 
deckých výskumov objasnily 
nám v posledných dvadsia
tich rokoch krok za kro
kom, prečo bola mlieku pri
pisovaná taká dôležitosť, a 
ukázaly nám, že mlieko sa
mo o sebe je "takmer doko
nalá potrava". 

Vplyv mliečnej chôvy na 
dĺžku ľudského života bol 
demonštrovaný na rozlič
ných národoch minulých sto 
ročí. Silné dobyvateľské ná
rody boly vždy majiteľmi 
kráv a iných mlieko dáva
júcich domácich zvierat a 
konzumovaly viac mliekár
skych produktov a mäsa ako 
obilia a rastlín vôbec. 

Priemerná dĺžka lu'dské-
ho života je dnes asi päť-
desiaťdevať rokov, hoci 
mnohí ľudia dožívajú sa o-
mnoho vyššieho veku. Prie
merná dĺžka ľudského živo
ta v poslednom polstoročí 
značne stúpla, najmä ná
sledkom .zavedenia rozlič
ných zdravotných opatrení. 

Veda, zaoberajúca sa skú
maním otázok výživnosti, u-
kazuje nám cestu k ďalšie
mu predĺženiu ľudského ži
vota. Podľa Mečnikova je 
väčšina tých nemnohých ľu
dí, ktorí sa dožívajú sto ro
kov, veľkými konzumenta-
mi mlieka a mliečnych pro
duktov. A je to práve tento 
potravný článok, ktorému 
tento vynikajúci učenec pri
pisoval ich vysoký vek a ich 
silu a zdravie. Lebo koneč
ným koncom dlhý život nie 
je sám o sebe ničím uspoko
jujúcim, ak sa plne preží
va. 

Využite aj vy všetkých 
výhod tohoto "elixíru živo
ta"! 

SEN. BORAH ŽIADA 
VYŠETRENIE MEXIKA 

Senátor Borah z Idaho po
dal v senáte Spoj. Štátov re
zolúciu, aby vláda Spoj. Štá
tov vyšetrila prenasledova
nie náboženstva v Mexiku. 

POĎAKOVANIE. 

Srdečne ďakujem mojej 
famílii, priateľom a suse
dom, ktorí sa zúčastnili náš
ho 25-ročného jubileumu 
manželstva, ktoré sme slá
vili dňaj 19. januára. Bude 
nám to v pamäti až do na
šej smrti. Tešilo nás veľmi, 
keď sme viďeli také veľfcé 
shromaždenie a budeme .Pá
na Boha prosiť, aby nám 
dal života i naďalej, žeby 
sme mohli každému to vy
nahradiť. 

Teraz ďakujeme tým, kfô-
rí nám pripravili krásne bíi-
kéty a vence. Boly z toho 
najkrajšieho kvetu, zelené 
z jedličky a červené z cvi-
kle. To sme boli takí pri
bratí, že nebolo nám páry. 

Ďakujeme môjmu bratovi 
Jánovi, ktorý nám gratulo
val jako jubilantom a tak 
nám páru rečníkov predsta
vil, to jest kmotra Jána 
Kľučara, pána Culika, moj-
ho otca Jána Kaňa aj Jána 
Savarin. Týmto všetkým ďa
kujeme za ich gratulácie. 

Teraz ďakujeme tým, kto
rí nás obdarili peknými dar
mi. A ďakujeme i kuchár
kam a kelnerom za ich veľ
kú prácu, že nám tak verne 
vyslúžili. 

Sme s úctou 
Martin a Žofia Kagfc, 

jubilanti. 

ODKAZ REDAKCIE. 

Zprávy zo schôdze Okre
su K J. a z jubileumu ne
deľňajšieho v Campbell pre 
nedostatok času budú uve
rejnené v budúcom čísle. 

J. SKOKAN KOLEKTUJE 
NA LANSINGVILLE 

Na Lansingville, okrejtn 
minule udaných, p. Marus-
kin vymenoval za kolektora 
i p. Jozefa Skokan, ktorý 
má tedy tiež právo kolekto-
vať predplatky a doplatky 
na Youngst. Slov. Noviny. 

•K CHCETE ÍSŤ DO 

Československa 
Cestujte v úplnom pohodtt 
cez Havre na obrovských ex
presných parníkoch Franců*, 

e kej Línie 

"ILE DE FRANCE" 
9. febr. — 2. marca 

u P A R I 8 t t  

9. marca — 30. marca 

Rýchla cesta. Výborná ob
sluha. Kr&sne kabiny 3. trie
dy pre dve a štyri osoby. 
Svetochýrmei francúzske va
renie. Víno zdarma s jedlami. 
Batožina cestuje s va-mi až 
na miesto určenia. 

O ďalšie informácie a Hr
ká rty píšte na 

cfreaeh. .Que 
26 Public Square, Cleveland. 

McKELVEY'S 
74-tý Pol-
Ročný 

Výpredaj 
Začal sa v Piatok, 1. Februára 

so VŠETKÝM Novým! 

Obdivuhodná príležitosť usporiť na 
Novučičkých Jarných Oblekoch, Kabá-
toch, Šatoch pre deti a najkrajšom domá
com zariadení za ceny, ktoré urobia no
vý rekord všetkých časov! Nezameškaj
te túto príležitosť k usporeniu! 


