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DVOJTVÁRNY KR& 
- STAN. 

Píše: M. D. HIBEN. 
Hovorí sa, že keď si Mr. 

Carnegie kúpil Skibo kaštieľ 
v Škótsku, ako dobrý Ameri
kán chcel si naň vystýčiť'a-
merickú vlajku, ale v tom 
tnu napadlo, že čo na to po
vedia Škóti. Po dlhšom u-
važovaní rozhodol, že si dá 
zhotoviť zástavu, ktorej jed
na strana bude predstavo
vať zástavu americkú a dru
há zástavu anglickú. Táto 
dvojtvárna • zástava potom 
vyčnievala na kaštieli Mr. 
Carnegieho. U človeka, kto
rý na také zástavy nenie 
zvyklý hľadieť, povstane 
problém nielen v mysli, ale 
aj v jeho očiach. A jestli 
človek, ktorý na takúto vlaj
ku hľadí, soznámený je s 
Písmom svätým, ihneď mu 
prídu na myseľ slová Kri
stove, ktoré sú zaznačené u 
sv. Matúša 6:24. "Nikto ne
môže slúžiť dvom pánom, 
lebo buď jedného bude ne
návidieť a druhého milo
vať, buď jedného sa bude 
pridržať a druhým pohŕdať 
— nemôžete slúžiť Bohu i 
mamone." 

Najväčšie zlô, ktoré dnes 
kresťani konajú je zlô dvoj-
tvárnosti. Cirkev Kristova 
— mienim cirkev všeobecne 
— má príliš mnoho ľudí, 
ktorí sa podobajú Mr. Hyde-
ovi a dr. Jekylovi. Mnohí 
kresťani sú len nedeľnými 
a chrámovými kresťanmi. 
Chcú slúžiť Bohu, ale v ten 
samý čas sa pýtajú, že čo 
im na to povie diabol. Veľ
ký anglický kazateľ hoyo-
rí, že dnes ľudia nosia dve 
tváre pod jedným klobúkom. 
Volajú ku sebe i sliepky i 
líšky. Sú, ako kabáty, ktoré 
sa môžu na obe strany no
siť. Veria tomu, čo sa im 
najlepšie vypláca, z čoho 
majú najväčší zisk. Sú ako 
ten milenec, ktorý sľuboval: 
"Teba, drahá, opustiť? Oj, 
to už nie, kým budeš mať 
jediný cent, nie!" Sú, ako 
priatelia Marnotratného sy
na, ktorí boli s nim, kým 
mal peniaze. Im je jedno, 
Či sú chvost a Či hlava, lén 
nech majú zisk. 

To sú tí, ktorí sú inakší 
• nedeľu, ako boli v sobo
tu. To sú tí, ktorí boli inak
ší vtedy, keď oni potrebova
li vás, ako sú vtedy, keď 
ich potrebujete vy. No pa
mätajte jedno, že pokiaľ 
koľvek človek sa hostí ces
nakom a cibuľou Egypta — 
dotiaľ sa nemôže tešiť mlie
ku a mädu Kanánu. Pokiaľ 
má človek zaľúbenie vo sve
te a jeho veciach, dotial ne
môže vedieť o tej pravej 
radosti. Kto miluje Boha a 
jeho dielo, ten nenávidí Sa
tana a jeho zhubnú prácu. 
Nemožné je slúžiť Bohu i 
Báloví. Svet hynie i žiado
sti jeho, ale kto činí vôľu 
Božiu, ten trvá na veky. V 
Biblii čítame o žiadosti isté
ho muža, ktorý sa menoval 
B*lam. Tento si žiadal, aby 
mu dal Boh umrieť smrťou 
spravodlivého, ale to je nie 
možno, lebo kto akým živo
tom žije, tak i umiera. Ta
kých jé mnoho, , ktorí by 
ehceli tuná byť boháčmi a 
na druhom svete Lazar mi. 
Jéstli kto nenávidí dvojtvár-
nosť to je Boh. Ale či máte 
pre dvojtvárneho človeka vy 
nejakú úctu? Iste, že nikto 
ho nemá rád. Hore spome
nutý kazateľ Spurgeon ho
vorí, že muž na mieste je a-
spoň k niečomu súci, ale kto 
zavýja s vlkmi a bľačí s jah-
niatkami, nestojí ani toľko, 
ako starý krpec, nikto si ho 
neuctí. No nikde a v ničom 
snáď nepestujú ľudia toľ
ko dvojtvárnosti, ako vo ve
ciach náboženských. Mnohí 
hovoria,, ako svätí, ale ich 
skutky sa nesrovnávajú.s ich 
rečiami. Mnohí sú nábožní 
len preto, aby mohli svojou 
nábožnosťou iných vykori-
stiť, aby mohli dostať al
mužnu, aby si mohli od ver
ných kresťanov niečo vypo

žičať, čo im potom nikdy 
ani nenapadne vrátiť. Dvoj
tvárny človek je pokrytec a 
každý pokrytec je nebezpeč
ný a kto sa s pokrytcom 
priatelí, ten veľmi obanuje. 
Lebo kto chce oklamať Bo
ha, iste oklame i ľudí. Z re
mesla pokrytca nemá nikto 
radosť, iba diabol. 

"Spoľahnite sa určite na 
to, priatelia, že čo je néna-
dobudnuté po spravedlivosti, 
z toho nebude mať vaše po
tomstvo úžitku. Majetky na
dobudnuté z mozoľov iných 

klamstva, nikdy dietkam 
nedonesú požehnania. Načas 
sa dá i klamat a byť po
krytcom, ale klamstvo sa u-
sadí do tvojho domu a do
nesie smútok a bolesti. Sta
točnosť je najlepší priateľ. 
Nech tvoja tvár a ruky vždy 
len ukazujú, čo je v tvojom 
srdci, buď ako dobré hodi
ny! Nech ťa radšej vysmejú 
pre pravdu, ako by ťa chvá
lili pre pokrytectvo. Pravda 
ti donesie trpkosti, ale i to 
je lepšie, ako lož. Cnosť bu 
de odmenená, ale skôr člo
vek prepláva more, hoc mu 
obe ruky uviažeš o mlynské 
kamene, ako vojde pokrytec 
do neba." Nemožné je slú
žiť Bohu i diablovi. 

Prezident to 
myslí naozaj 

Chce dostať $340,000,000 
ročne od veľkomilionárov a 

korporácii. 

Keď bolo oznámené minu
lého týždňa, že prezident 
Roosevelt chce zdaniť veľ
komilionárov a korporácie, 
nebralo sa to dosť vážne, le
bo sa myslelo, že chce z toho 
urobiť volebnú otázku. Ale 
kongres sa poponáhľal a 
chcel pripojiť jeho návrh ku 
zákonu o dani na luksusné 
veci. Prezident síce toto si 
nepraje, ale povedal, že chce 
mať nový zákon na zdane
nie veľkomilionárov, dedic-
tiev a darov a korporačných 
ziskov ešte toho roku. Pri
pravený návrh zákona zda
ní dedictvo od $300,000 do 
$500,000 na 4 percenty, od 
pol milióna do $750,000 na 
7 pere., od $750,000 do mi
lióna na 10 pere., od 1 do 2 
milionov na 20 pere., od 3 
do 4 milionov na 40 pere., 
od 4 do 5 milionov na 50 
percent, od 5 do 7 milionov 
na 60 pere. a desať-milio
nové dedictvo alebo viac na 
75 percent. Daň na dary 
(keď milionár ešte za živa 
rozdá miliony svojim deťom) 
je tri-štvrtiny horejšej ráty. 

Na veľké príjmy dodatoč
ná daň bude zvýšená tak, 
že kto zarobí ročne od mili
óna do poldruha milióna, 
platí 60 pere. dane, kto päť 
do desať milionov, platí 75 
percent dane a kto zarobí 
viac ako 10 milionov, pla
tí 80 percent dane. Korporá
cie by platily od 10 do 17 i 
pol percent na svoje čisté 
príjmy. Takto vláda by do
stala ročne okolo $340,000,-
000 na tých daniach. 

Bezrobotných je 
viac ako vlani 

Priemyselná rada udáva po
čet nezamestnaných n| 

9,711,000. 

Industrial Confer. Board, 
Čo je organizácia priemysel
níkov, udáva, že koncom má
ja bolo v Spoj. Štátoch 9,-
711,000 bezrobotných, o 90,-
000 viac ako v apríli toho 
roku a o 510,000 viac, ako 
v máji 1934. Najviac upad
la zamestnanosť v remeslách 
a v transportáciť. 

Číslice tejto priemyselnej 
konferenčnej rady o neza
mestnanosti bývajú vše niž
šie, nežli číslice Americkej 
Federácie Práce. Pravdepo
dobní ie. --3 počet nezamest
naných je vydší o asi milion 
flebo dva. 

Osada sv. Alžbety 
Procesia. Národa a národa 

sa zúčastnilo slávnosti Božie
ho Tela na osadných pozem
koch. Nie div, však je to je
diné miesto v Youngstowne, 
kde máme tén starodávny 
obyčaj oltáriky mať na von
ku. . - , :v, . ; ';VV 

Vďaká Father B obaloví za 
jeho poučnú kázeň — a Fa
ther Petrunkovi, misionáro
vi, ktorý sprevádzal procesiu. 
Uvidíme ho zase o krátky 
čas, keď bude vydržiavať 
pobožnosť v našom kostole 
k Matke Božej Ustavičnej 
Pomoci. 

Piknik. Osadil Ako zvy
čajne, má na 4. jula piknik 
na osadných pozemkoch. O 
hudbu sa postará Jozef Gro-
hovský — a jeho chýrny 
spevák And. Topoly. Nechy^. 
stajte sa na iné miesto v ten 
deň, ale príďte k nám. Do
bre sa zabavíte a pekné ve
ci vyhráte. 

Schôdze. V utorok mlá
denci, v stredu dievčatá. 

BOLI STE U2 V OBCHO
DOCH P. ČIŽMÁRA? 

Youngstownskí Slováci sa 
môžu pochváliť, že majú aj 
obchody železným riadom a 
domácimi potrebami. Sú to 
obchody pána Mateja Čiž
mára, dobrého Slováka, v č. 
807 South Ave. a 1956 E. 
Midlothian Boulevard, kde 
dostanete všetko, čo vám tre
ba uo a okolo domu. Teraz 
je čas farbenia domu, a p. 
Čižmár má fajnú farbu za 
$1.50 galon. Predáva kuchyň 
ské pece, sklo, sieťové oblo
ky, klince, nástroje, hračky, 
nádoby a všetko, čo je z dre
va, železa a trváceho materi
álu. Keď niečo potrebujete, 
navštívte p. Čižmára a pre
svedčíte sa o jeho dobrom a 
ľavnom tovare. 

Slov. Federácia 
zvolila výbory 

V septembri bude veľké po
litické shromaždenie. 

Na schôdzi Slov. Amer. 
Politickej Federácie, ktorá 
bola odbývaná y, pondelok 
večer, 24. júnu V škole sv. 
Cyrila a Metoda, boli dele
gáti a delegátky zo všetkých 
klubov, prislúchajúcich do 
Federácie. Na schôdzi zvo
lené boly rozličné výbory, 
ktoré budú pracovať za Slo
venskú Federáciu v Maho
ning okrese. Predseda Ján J. 
Janči predniesol mená členov 
výborov, ktoré sú, ako na
sleduje: 

Publicistický! Andrej J. 
Hamrak, preds. Michal T. 
Knapick, Jozef Schromof-
sky, Ján Yavorsky, Pavel O-
lenick. 

Občiansky: Juraj E. Pro
kop, preds. A. M. Palkovič, 
Štefan Slifka, Ján Kočiš, Ju
raj Kukula, Ján Kadilak, 
Pavel Roth. 

Direktorská Ján 
Franko, preds. Jan Knšpin-
ský, Pavel Roth, Andrej J. 
Hamrak, Juraj Wargo, Ján 
Šaroši. Michal Kapusta, Ma
ria Slifka, Anna Domanic, 
Julia Danko. 

Vzdelávací výbor: Maria 
Kubina preds. Anna Hanze-
ly, Maria Jakubec, Jozef 
Yavorsky, Andrej Panda, 
Ján Basista, Andrej Kraj-
nak, Štefan Klučar, Peter 
Bobby. 

Spoločenský: Štefan Slif
ka, predseda. Julia Vanku-
lič, Maria Koval, Juraj Pe-
trik, Andrej Sklenár, Martin 
Lipka, Jozef Macejko, Jozef 
Schromofsky. 

Na tejto schôdzi boli prí
tomní bratia a sestry dele
gáti a delegátky klubov čo v 
najväčšom počte. A tiež na 
známosť bolo dano, že Fe
derácia sa pripravuje ku; 
veľkému verejnému shro-
maždeniu, ktoré bude odbý
vané v septembri a na ktoré 
budú povolaní všetci kandi
dáti na úrady. 

M. T. Knapick, taj. 

Čampionská hra 
na Oakland hrisku 

Čata osady Mena Ježiš pora
zila čatu osady sv. Petra a 
Pavla, takže táto musí hrať 
na nedeľu s Hubbardčanml 
o polsezonové čampionstvo. 

Výsledok hier v nedeľu 
Mena Ježiš 6, sv. Petra a 

Pavla 5. i 
Pulaski 11, Campbell 4, š 
Hubbard 8, Trojice Ž. 
Caty P. Marie, Lansing-

ville, Haselton a Farrell ne
hrály pre dážď. 
Stav čiat v Slovenskej lige 
Čata Výhra Priehra Pct 

Jednotárska Liga 
Všetky hry, okrem vo Farrell 
budú sa začínať o 12:15 po 
poludní až do konca sezony. 
Steelton čampionom prvej 

polsezony. 

Čata Výhra PrieftrttPct 
Steelton 7 0 1000 
Haselton 5 2 714 
Lansingville $ 2 . 714 
Strutheri 5 % T14 
Campbell 8 4 429 
Farrell ' 2 r 286 
Youngstown 1 S 143 

Bilion dolárov na 
pôžičky farmárom 

Nájomníci fariem budú si 
môcť kúpiť farmy za vládnu 

pôžičku. 

Sv. P. a Pav. 7 2 778 
Hubbard 7 2 778 
Mena Ježíš 6 8 667 
Farrell 5 8 625 
Haselton 4 4 500 
P. Marie 4 4 500 
Pulaski 3 t 333 
Trojice 3 % 333 
Lansingville 2 6 250 
Campbell 2 7 222 

Hry v nedeľu, 30. júna 
Sv. Petra a Pavla a Hub

bard New Deal Lunches na 
Oakland hrisku. 

P. Marie a Lansingville na 
Shady Run. 

Haselton vo Farrell s Far-
rellčanmi. 

Ostatné čaty nehrajú. 

Mena Ježiš 6, sv. P. a P. 5. 
Čata osady Mena Ježiš 

sa pochlapila v nedeľu, keď 
siedmom iningu skórovala 

tri obehy a porazila vedúcu 
čatu ligy, osady sv. Petra a 
Pavla 6 ku 5 pred jedným 

najväčších zástupov divá
kov v tejto sezóne. 

Začínajúc druhú polovicu 
siedmeho iningu, čata osady 
sv. Petra a Pavla bola vpred 
skorom 5 ku 3, ale Gustinel-
la dostal od Orenika, pičera 
čaty sv. P. a P. bázu na lob-
du a Janko Knapik zahnal 
jednu ostrú singlu vľavo, po-
šlúc Gustinellu na druhú bá
zu. Gajan udrel neplatnú, 
za ktorou i lapač Nivert i 
treťobejsman Jonda uteka
li, aby ju lapili, ale sa im 
nepodarilo a Gajan dostal 
nový zábit. Tu Gajan udrel 
triplu a skóroval Gustinellu 
s Knapikom, a ták poviazal 
hru. Stropič nahradil Oreni
ka v hádzaní a Ján Melago 
privítal Stropiča s duplou, 
skórujúc Gajana s obehom, 
ktorý hru vyhral. 

Gajan a Melago boli hviez
dami v zabíjaní lobdy za ča
tu osady M. Ježiš a Basista 
s Orenikom za čatu osady 
sv. Petra a Pavla. 

Hubbard 8, Slováci 2. 
Hásledkom porážky čaty 

sv. Petra a Pavla a víťazstva 
čaty Hubbard New Deal 
Lunches nad čatou osady sv. 
Trojice skorom 8 ku 2, Slo
venská Baseball Liga má tie 
čaty poviazané o prvé mie
sto. 

Frank Kish, majster hub-
bardskej čaty v hádzaní, do
volil hráčom z čaty Trojice 
len päť zábitov a vyhádzal 
14 a bol v nebezpečí len dva 
razy, a to raz v prvom inin
gu, keď čata Trojice napl
nila bázy a v deviatom, keď 
čata Trojice pretisla dva o-
behy na zmýlku a dva zá-
bity. Dankovič, treťobejs
man Hubbardča^áV dostal 
tri zábity. 

Campbell 4, K. Pulaski 11. 
Čata K. Pulaski dostala 15 

zábitov, vyhraj úc hru skó-
rom 11 ku 4 od svojich mestr 
ských protivníkov, eampbell-
ských Slovákov. 

Sam Barillaré viedol hrá
čov Pulaski čaty k útoku, 
ktorí vyhnali "Rube" Rabol-
da z boxi už v druhom inin
gu a pokračovali v útočení 
na mladého Lonnie Stahuru 
i Štefánika. 

iné čaty nehrály pre dážď. 

DOSTANÚ PRÁCU 
Dve šikovné dievčatá, ktoré 
znajú predávať. Platí sa do
brá komisia. Hláste sa v red. 
týchto novín o 8. hodine pre 
adresu. 

Steelton skolektoval svoje 
ostatné víťazstvo polsezony 
porazením Campbellu skó-
rom 7 ku 2 a tak si zadová
žil prvé miesto v tejto polse-
zone Jednotárskej ligy. Steel
ton vyhral tri čampionstvá 
v troch rokoch a zdá sa, že 
T'yhrá i tohoročné. E. Feren
ce, hádzač Steeltonu hral 
vynikajúcu rolu v podmane
ní Campbellu, dajúc tej čate 
len šesť zábitov a vyhádzal 
z hry šiestich. Janečko há
dzal po prvý raz za Camp
bell. Johnson a Knapik uro
bili home runy. J. Melago, 
Havrilla a Janečko dostali 
každý po duple. 
Haselton 4, Youngstown 3. 

Haselton porazil Youngs
town 4 ku 3, hoci Youngs-
townčania vývodili na začia
tku s dvoma obehami. Bar
tošovo slabé hádzanie umož 
nilo Youngstownčanom do
stať obehy. V treťom iningu 
Bartoša zamenil Srajber, 
ktorý nedal Youngstownča
nom potom už ani jeden zá
bit alebo obeh. Kováč a Les-
nak dostali po dva zábity a 
Hamrákova dupla prispela k 
víťazstvu Haseltonu. Mli-
narčik sa výborne držal na 
3. báze. Illenčik, hádzač ča
ty youngstownskej, v posled
nom iningu popustil a to bo
lo hlavnou príčinou jej po
rážky. 

Struthers 2, Farrell 1. 
Struthers vyšiel víťazne z 

jeho zápasu s Farrellčanmi 
a to pri zlom počasí. Hrisko 
bolo zablatené a klzké, čo 
bolo príčinou nízkeho skó
ru. Ačkoľvek Komara, Sta-
cey a Rubicky mali šťastie 
s kyjakmi i vzdor dažďu, 
nemohli skórovať. Komáro
vá tripla a M. Orenikova du
pla pomohly k víťazstvu. 
Bujnovsky zo strutherskej 
čaty vystrajkoval 13 hráčov 
a Bogdan od Farrellčanov 6. 

Lansingville oddychoval. 
Hry na nedeľu 

Steelton s Lansingvillom 
na Shady Run hrisku. 

Struthers s Youngstownom 
na Borts hrisku. 

Haselton hrá š Farrellom 
vo Farrell. 

Campbell si óddýchne. 

MARNIKOVCOM UMRELA 
DCÉRA. 

Senát Opojených Štátov 
prijal návrh zákona, dľa 
ktorého ustanovuje sa nová 
vládna korporácia s kapitá
lom $50,000,000 a právom 
vydania garantovaných bon-
dov za bilion dolárov na po
máhanie nájomníkom fariem 
kúpiť svoje vlastné farmy, 
stavať svoje domy a zásobiť 
svoje farmy potrebnými stro
jární a statkom. Nová vládna 
ustanovizeň bude sa volať 
Farmers Home Corporation 
a pôžičky bude dávať len na 
asi 3 pere. Proti predlohe 
bola veľká opozícia a ná
vrh prešiel len tak, že sa 
mnohí senátori nedostavili 
ku hlasovaniu. Návrh prešiel 
45 hlasmi proti 32. 

V Spoj. Štátoch je veľmi 
mnoho farmárov, ktorí utra
tili svoje farmy bankám a te
raz ich obrábajú ako nájom
níci. Nová vládna korporá
cia im umožní tie farmy 
znovu kúpiť. Na pôžičku 
bude oprávnený každý takzv. 
"tenant farmer", to jest ná
jomník akejkoľvek farmy. 

MARIA LEDINKO UMRELA 

4 Maria Ledinko, % č. 1656 
Ôakwood Ave., zomrela v 
nedeľu o 12.30 ráno v ne
mocnici vo veku 50 rokov. 
Prvý manžel ju odumrel 
pred 17 rokmi. Zanecháva te
rajšieho manžela Valenta 
Ledinko a dietky Mat. Ham» 
bursky tuná, Ján Hamburí 
sky v New Salem, Pa., pani 
Maria Kusma, Zuzanna, Jo
zefína a Margita tuná. Tiež 
dvoch nevlastných synov Já
na a Jozefa Ledinko a šest? 
vnúčat. Bola údkyňou C. 161* 
IKSŽJ. Pohrab bol v stredá 
ráno z domu smútku a chrá
mu Mena Ježiš. Pohrabné o-
brady vykonal Rev. Št. Ko
čiš. Pochovaná bol# V^Calva-
ry cintoríne. 

V CLEVELANDE BOL 
VEĽKÝ SOKOLSKÝ SLET 

23,000,000 FORD 
AUTOV VYROBENÉ 

V nedeľu bol v Clevelande 
slet českého a slovenského a-
merického Sokolstva. V zá
vodoch a cvičení zúčastnilo 
sa 1,100 osôb a divákov bo
lo vyše 20,000. Zo sloven
ských Sokolov druhú cenu si 
vydobyl František Erhart z 
Bridgeportu. Závodil s naj
lepšími českými cvičencami, 
takže jeho víťazstvo je nie 
maličké. Clevelandské časo
pisy obšírne písaly o tejto 
sokolskej slávnosti. Z Maho
ning okresu bola čata Sboru 
146. STJS. ako aj mnohí čle

novia tohto a campbellského 
sboru, ktorí tak ľahko neza
budnú na tento slet, lebo ta
kého niečoho Cleveland ešte 
hevidel. 

IRWIN MEADER 
Znalecké opr&vanie hodín, hodiniek 
a klenotov za núke ceny. Má dielňu 

't CENTRAL STOBB " 
Je. Federal Street 

iÉbvori po slovensky. 

T35 
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YAHEY'S 
DOLU V MESTE 

FORD OBCHODNÍK 
A 

Obslužná Ústredňa 
Znalecká práca—Pravé Ford čiastky 

Rogers Studio 
101 W. Federal St, » ' / 

ZVLÁŠTNOSŤ ' . í 
Zít l>ve Pravé Olejom Mai'fffrani -
8 pri 10 a Šesť 4 pri 6 Fotografie 

za $5.00. 
Telefon 3-7713 

L. F. D0NNELL, Inc. 
Poverený Ford Obchodník 
NOVÉ a UPOTREBENÁ 

KÁRY 
2105 Market St. 

Youngstown. 
Phona 4312i 

Ohio. 

KÚPTE SI 
Plymouth — DeSoto 

od 

MeGUIRE AUTO CO. 
1320 MARKET ST. 

Najstarší Rospredavač tuná. 

Maria Marnili, 12-rečná 
dcéra Franka M arnik a jeho 
manželky, z č. 28 S. Blaine 
Ave., zomrela 25. júna na 
zapálenie pľúc v nemocnici 
sv. Alžbety. Okrem rodičov 
oplakávajú ju traja bratia a 
dve sestry. Pohrab bol v pia
tok ráno z domu smútku a 
gr. kat. chrámu sv. Nikolaja. 
Pohrabné obrady vykonal 
Rev. J. Hromyak. Pochovaná 
bola na cintoríne sv. Niko
laja. • ' 

"EVANJELISTKA" SA 
IDE ZNOVU VYDÁVAŤ 

2,000,000-tý V-8 Ford — 
druhý milion vyrobený súc 
behom menej ako 12 mesia
cov — a 23,000,000-tý Ford 
od začiatku jeho vyrábania 
bol dohotovený v Rouge 
Plant, Dearborn, Mich., u 
Ford Motor Company 13. jú
na t. r. 

Henry Ford, zakladateľ a 
Edsel Ford, predseda Ford 
Motor Co. dívali sa na aoho-
túvanie toho historického 
Ford automobilu. Kára &a, 
hneď pustila na 2,700-míľo-
vú cestu do San Diego, Cal., 
kde bude vystavená na Ford 
výstavke v California Paci
fic International Exposition. 

Dokončenie 1,000,000 For-
diek v menej ako roku, je 
splnením predpovedi Mr. 
Forda vlani, že Ford Motor 
Company "postaví viac ako 
milion kár v 1935". 

Okrem vystavovania v San 
Diego, Cal., Ford Motor Co. 
má veľkú výstavu i Atlantic 
Ciy, N. J. na Steel Pier. Tá
to potrvá cez celú tohoroč
nú sezonu. Sú tam vystavené 
nielen káry, ale aj ich výro
ba, čo priťahuje veľký po
čet návštevníkov. 

REGISTRÁCIA VOLIČÔV V 
CAMPBELL A STRUTHERS 

TONSIL 
CLINIC 

Zvliátna pozornost * sa venuje vybratiu mandli 
dospelých osôb a dietek 

1518 Belmont DR. H. S. GASKEEN Tel. 3-2389 

NAJVÄČŠÍ OBCHOD NA KURČATÁ /. 
KAČIČKY V YOUNGSTOWN 

It-ÍĎTE K NÁM PRV NEŽ KÚPITE INSgr 

Zahradné priesady sa 10c tucet. 57 rokov v Youngstowne oft pre. 
dávame vyberané a vyprobované zabradné semeni. 

GLICKSTEEN'S 
44 East Federal St. Telefon 42684 

KÚPTE SI TERAZ 

MAYTAG WASHER 
Un $ftO-5° Trochu rUc 

w ̂  na splátky 

Kochis Electric Go. 
10 State St. Tel. 52611 Struthers 

Registrácia voličov v 
stách Campbell a Struthers 
sa skončí 16. júla, preto ka
ždý nový volič a volička, f 
ko aj tí, ktorí sa od prer' 
šlých volieb odsťahovali <*• 
iného prísinktu, nech sa r? 
gistrujú, ináč nebudú 
hlasovať. 

KOBERCE! KOBERCE! KOBERCE! 
Práve sme obdržali zásielku POTŘEBOVANÝCH 
KOBERC0¥ — WILTON . . ZAMATOVÝCH * 

CHENILLOVÝCH 
VŠETKY VEĽKOSTI 

$4*00 a vy** 

KOSE RUG CO* 
845 Wick Ave. Telefon 4-3713 

Otvorené od 10. r&no do 8. večer 

" N GRANTS 
JOZEF BRODNAK ; 

ODIŠIEL NA VECNOSŤ 

Aimee Semple McPhersen, 
ktorá sa volá evanjelistkou 
a má i kostol v Los Angeles, 
sa už tri razy rozsobášila a 
teraz sa má sobášiť so štvr
tým mužom. 

Jozef Brodnak, z 54 Prin
cess St., Campbell, zomrel v 
nemocnici sv. Alžbety 21. jú
na vo veku 36 rokov. Bol ú-
dom Sboru 26. S. K. Sokola. 
Oplakáva ho manželka Anna 
a synovia Jozef, Michal, Šte
fan. Pohrab bol v utorok rá-

z domu smútku a chrá-
Jána. Pohrabné o-

brady vykonal Rev. Juraj 
P. Novák. Pochovaný bol v 
osadnom cintoríne. 

no 
mu sv. 

CENY SEMIEN SNÍŽENÉ 
N* ' 

Ugorky a Sladkú Kukurica 
Všetko Prvej Triedy Vyprobované Semená 

Étéltinger'* Seed Co., 1315 Market St. 

ĽE Muchaidif at Lem 

Obchod s Oranžovým Predkom" — West Federal pri Hasel 

Ženské Dierkované Topánky 

Lfe,vľ, 

EMENNÉ 
?ODOŠVY 
locne robené a-

by sa dlho nosily 

Biele Očkové 
Oxford 

Sú celé . $1 z remeňa 
Športové opätky 

Mužské a Chlapecké 

Tenniaové Topánky 
Čierni ̂  Hnedé — Biele 

59?ar 
f o Vietkých 


