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SIROTA PODHRADSKÝCH 
. p Román. 

1 ;%apísala TEREZ1A VANSOVjL 

;ľ.:. (Pokračovanie.) 
ť Aj Violina matka zane

chala svet tento i muža, kto
rý oplakával ju opravdové, 
a dcérušku, ktorá stala sa 
skutočnou sirotou. 

7. V starotcovskom dome. 
Keď oprevadil Vilinský 

bývalého priateľa ku posled
nému cieľu, porobil ešte nie
ktoré poriadky straniva po
zostalosti a výloh pri pohra
be, potom ale konal prípra
vy k odcestovaniu. Telegra
foval domov, že príde zajtrá 
s popoludňajším vlakom, a-
by ho čakal povoz na stani
ci. Bol i teraz zväčša zamy
šlený, zasmužilý. Často ob
zrel sa na Violu, pohliadnul 
na ňu ľútostivým pohľa
dom, pohladkal jej hlávku, 
ktorým pokračovaním získal 
si vždy viac a viac srdce o-
siralej devušky. Viola chodi
la ešte vždy s poviazaným 
ramenom; v posledné Časy, 
pri presťahovaní, sa napnu
la viac, než bolo radno, ra 
nené rameno, ktorého rana 
zapálila sa znovu a bolela 
nemálo. 

Verný lekár neopustil Vi
olu ani teraz, ba odprevadí; 
ju až k železničnej stanici 
Sľúbil Vilinskému, že vyko
ná, čo bude môcť v záujme 
siroty, a potom objal dieťa 
svojho priateľa vrúcne, ako 
môže starý mládenec, ktorý 
vo Viole nevidel vyrastajúcu 
pannu, ale len malé ešte a 
nedospelé dievčatko. Potom 
prijachal vlak a tútor so svo
jou sverenkou vstúpili do 
vozňa. — 

Vilinský bol málomluvný, 
Viola neopovážila sa vyru
šiť ho z myšlienok — necí
tila k tomu ani potreby. Zda
lo sa, akoby Vilinský mal ú-
myseľ driemať, no jeho oči 
len boly zatvorené, ale duch 
pracoval živo, veď vedel, že 
ešte mu nastáva chvíľa ne
príjemná, keď príde domov. 
— Konečne sadnul si oproti 
Viole a znovu pohladiac ju 
po hlávke, začal hovoriť: 
' "Ani sa nespýtaš, dieťa 
moje, kto nás očakáva? Ci 
ti je to snáď všetko jedno? 
No dobre bude, keď poviem 
ti vopred, koho budeš mať 
v dome tom, ktorý ti má 

dom rodiny, aby mier v na
šom dome nebol narušený, 
— veď ma rozumieš, dieťa 
moje?" 

"Rozumiem; a ako budem 
môcť, budem sa snažiť cho
vať sa ku spokojnosti všet
kých domácich." 

Vilinský kývnul hlavou; 
vzdýchnul si zhlboka. No 
musel si sám sebe riecť, že 
toto dievča veru nie je ur
čené k tomu, aby ono pri
nášalo nepokoj do domu, ba 
naopak, zdalo sa byť steles
nenou skromnosťou, tichou 
resignáciou. — Vilinský bol 
s ňou spokojný a veril, že 
by mohli byť spokojní aj 
jeho domáci. — , 

Popoludní toho sichravého 
dňa vjachal vlak na zanickú 
stanicu; Vilinský vystúpil 
prvý dolu, položil malý ce
stovný vak na zem a pozor 
ne vzal Violu v náručie a po 
mohol jej dolu. Na nádraží 
čakal ich mladý, vysoký muž 
akoby navyknutý nosiť rov
nošatu, a pošiel niekoľko 
krokov v ústrety otcovi. Po
dal mu ruku, pobozkal a o-
brátil sa, aby vyhľadal koč, 
ktorý ich mal odviezť do
mov. Pri povoze povedal sta
rý pán Imrovi: 

"Imro, tu vidíš Violu Pod
hradskú, moju sverenku a 
budúceho člena našej rodi-

byť domovom. — Tu naj
samprv je moja pani, tú pri
rodzene musíš volať tetkou, 
ako mňa ujcom, rozumieš, 
Viola?" 

"Áno, milý ujče, rozu
miem!" 

"Tak; potom je Imrich, 
môj najstarší syn; — dúfam, 
že dobre výndete spolu; je 
on síce trochu svojhlavý, 
rád poslúcha len sám seba, 
a ohnivý, pohovorí, čo snáď 
i necíti, no, ver mi, dieťa, je 
on za to dobrý a statočný 
šuhaj!" 

Violin tútor spokojne po
zrel pred seba; chvála jeho 
syna išla mu od srdca a ro
bila ho šťastným. 
. "Julius, druhý môj syn, je 
ešte príliš mladý, než aby sa 
mohol úsudok vyniesť o 
ňom. No bojím sa, že mi on 
pripraví ešte mnoho starostí 
plných hodín, ktorých už aj 
dosiaľ bolo dosť..." a Vilin
ský prešiel si rukou cez če
lo. 

"Tretie moje a najmladšie 
dieťa je Emuša, 6-ročné diev 
čatko, niečo slabé a rozmaz
nané, no viem, že ti bude 
veľmi laskavou sestričkou, 
lebo jej srdiečko je nežné a 
plné vrúcnosti ku všetkým, 
ktorí ju radi máme. Jej mi 
láčkom a zbožňovaným bra
tom je Imrich, ktorý zase na
vzájom ju veľmi nežne mi
luje. Buď mojím deťom ver 
nou sestričkou, Viola, — á-
no? budeš?" 

"Áno, budem sa usilovať 
k vašej spokojnosti, ujče!" 

"Dobre tak, dieťa moje! 
Ešte pripomeniem ti Her 
minku, vnučku mojej panej, 
ktorá toto osiralé dievčatko 
od malička vychováva — a 
vnáš pred sebou všetkých 
členov mojej a tvojej budú-

» cej rodiny. —- Želal bych si, 
aby «i bola milým ú-

' . ...» 

ny. 
Imro ale zdal sa prepo

čuť, čo otec povedal, poslal 
Mateja — kočiša — pre ku
for, sadol si na predný se
dák a vzal opraty do ruky. 
Jeho zraky nepozrely v tú 
stranu, kde sedela Viola, 
ktorá začal sa chvieť. — Aj 
starý pán sa zamlčal; proti
vil sa každému násilenstvu a 
všetkým výstupom, — úfal 
sa, že doma všetko vyhladí, 
ač očakával, že nie bez búr
ky. — 

2e ui mnohojazyčná fáma 
i tu pracovala a doniesla 
chýry ešte zväčšené a vy
svetlivkami opatrené z Ihlov-
ca do Zanice, uvidíme z bu
dúceho výstupu. — Viola do
siaľ nepredpojatá, ľahostaj
ná oproti rodine Vilinských, 
začala sa teraz báť, a želala 
by si bola, nesísť sa s tými 
ľuďmi, ktorí jej majú byť 
domácimi. 

No akýsi vzdor vtiahnul 
do jej srdca — vzdor a hr
dosť odmietavá, ktorou chce 
sa brániť, — ako, už ani 
nemyslela, veď dosiaľ ešte 
vždy musela sa ohradzovať 
oproti nápadom zovňajším. 

Koč rachotil už po ka
mennej dlažbe mesta Zani
ce, pred Violou otváraly sa 
nové, čisté, úhľadné ulice, 
námestie pravidelné, v stred 
ku veľký ozdobný chrám •— 
a v jednom uhle zastal koč 
pred bránou veľkého, v do
brom poriadku udržovaného 
domu. Zvedave pozrelo diev
čatko na dom, v ktorom da
kedy otec jej vyrástol, a kde 
ona má tráviť mladé roky 
svoje; — čo videla, ten váž
ny zovňajšok uspokojoval 
ju. V bráne prišla v ústrety 
pánovi pani Vilinská, asi 40-
ročná, neveľká, chudá žen
ská. Tvár jej bola zvädlá, 
žlté škvrny na čele a okolo 
úst — zvláště keď nedržala 
za potrebné vypomôcť prí
rode rýžovou múkou -— ne
robily ju krajšou, — no naj
väčšmi odstrkovaly jej bá-
davé, ostré a chladné oči to 
mladé dievča, ktoré jedným 
náhlym pohľadom chcelo 
zvedieť, čo ju očakáva u-
prostred tejto rodiny. 

Od nej přešly oči mladej 
devušky pátravým úzkostli
vým pohľadom po všetkých 
shromážděných. Imricha už 
mala príležitosť vidieť a po
znať, že u toho márne bude 
hľadať cit a bratskú lásku; 
kde je ale Julius, druhý syn 
Vilinského? — Tu je Emu
ša, malé, šumné dievčatko s 
tázavým pohľadom jasnomo-
drých očí, ktoré zpoza zá
clony obloka na ňu kukajú, 
ako i oči Hermínky, asi 15-
ročnej vnučky pani Vilin-
®kej. ^ 

Široká kíenutá chodba, a-
ko i veľká priestranná prí
jemná izba, milo účinkovaly 
na čuvy dievčaťa, no to, čo 
videla na tvárach obyvate
ľov tohoto domu, ju zarazi
lo a pôsobilo, že stiahlo sa 
jej srdiečko novým bôľom, 
veď darmo čakala na úprim
né slovo: "Vítaj, v novej do
movine!" 

Jej tútor láskavé jej ky
nul, aby si sadla a složila 
klobúčik a pláštik so seba — 
no on zapomenul, že jej je 
len jedna ruka slobodná. 

"Doviezol som vám milú 
spoluobyvateľku, Violu, dcé
ru môjho švagra. — Violka, 
tu tetka tvoja, tam Imrich, 
môj syn, — Julius je na 'Ma
jeri', — tu Hermínka, vnu
čka mojej panej a toto moja 
milá Emuša!" — riekol a 
pobozkal dcérušku túliacu sa 
k nemu. 

Ale Viola sa nepohla, a-
by išla pozdraviť svojich bu
dúcich domácich a títo sa 
tiež neponáhľali dať výraz 
srdečného privítania. 

I zastala v prednej izbe a 
nevedela, čo počiať ďalej; 
najradšej by bola ušla a be
žala nazpät — ale kam? Tí 
druhí všetci opustili prednú 
izbu a nasledovali Vilinské
ho, ktorý chcel ti oddých
nuť. 

Viola oprela na chvíľku 
hlávku o stenu a vzdychla 
zhlboka. Bola osiralá a nik
to ju neprivinul v náručie 
laskavé, bola umorená cho
robou a ďalekou cestou a 
nikto jej nešiel poskytnúť 
občerstvenia! 

Všetci ju opustili, aby na
sledovali domového pána do 
bočnej izby; ostatná Emka 
nezatvorila dvere, — čím Vi
ole umožnené bolo počuť 
všetko, čo tam hovorili. 

"Je to skutočne tvoj úmy 
sel podržať dievča toto u 
nás i ďalej?" počula Viola 
tvrdý hlas 'tetky' z druhej 
izby. 

"Môj pevný a nezvratný 
úmyseľ!" znela odpoveď 
dosť rázna. 

"A nepomyslíš, aký vplyv 
môže mať pobyt jej upro
stred našej, dosiaľ tak veľ
mi váženej rodiny?" 

"Aký vplyv! Iste len zo-
šľachťujúci, lebo, ako som 
poznal, Viola je dievča do
bre vychované, skromné 
tak niet sa čo obávať zlého 
vplyvu." 

"Ale ty zabúdaš na minu 
losť jej otca, na to, v akých 
okolnostiach žil a ako po 
tupne umrel!" 

"Bohužiaľ, že tak umrel!' 
"Ako zaslúžil, otče", po 

znamenal rýchle Imrich 
"lepšiu smrť nezaslúžil on 
— ten..." 

"Ticho!" zvolal Vilinský 
skoro strmo, čo sa mu ale nie 
celkom podarilo; "tu nejed 
ná sa o to, čo bol, kto bo 
jej otec, ale o to, že som 
jej ja testamentárne za tú 
tora určený a chcem ju po 
držať v svojom dome 
kým..Z" 

"Kým sa, dľa testamentu 
za jedneho z tvojich synov 
nevydá!" poznamenala pani 
Vilinská. 

"Áno, a to by som si veľ
mi želal, ba sľúbil som to U' 
mierajúcemu!" 

"Táto bláznivá idea mohla 
sa zrodiť len v modzgu jed-
neho Podhradského!" podo
tknul Imrich s ostrým sar
kazmom. "Len to mi-je div
né, že môj otec niečo podob
ného mohol akceptovať — 
dnes, v devätnástom stole
tí!" 

"Dosť na tom, je to moja 
vôľa a chcem ju mať pre
vedenú !" riekol otec mimo
riadne dôrazne. 

"Nikdy!" zvolal Imrich 
náruživé. "Aspoň z mojej 
strany je to zhola nemožné, 
lebo ja som nie stvorený pre 
dieťa ľahkomyseľného do
brodruha, hráča, lumpa, pre 
dcéru podpaľačovu!" 

Desný výkrik ozval sa od 
dverí. Imrichove zraky pře
kvapeno obrátily sa ta, ako 
i zraky všetkých prítomných 

Od nás žien | 
Ctená redakcia, uverejnite 

mi tento dopis. Tak rada čí
tam tie pekné dopisy od na
šich žien. No chcem aj ja 
napísať, j*ko sme my kato
líci odpravovali ten veľký 
deň, slávnosť Božieho Tela 
prešlej nedele. 

Na tvrdej dlážke našidl 
chrámov rozkvitly ruže 
za spevu hudby, jasotu, 
pod bielym baldachýnom 
kráčal eucharistický Kristus. 
Štyri krát tíško zastál, 
požehnanie sypal 
do šedín starcov a starien* 
na biele čelá panien, 
na hlavy mládencov, 
mozoľné ruky otcov, 
do okien palácov, chatiek, 
do náruč utrápených matiek, 
na svieže líca detí, 
ktoré mu sypaly kvety, 
do tichých dušičiek 
nevinných družičiek, 
ktoré mu sypaly 
šípových ružičiek 
tnelučké jak peny. 

Vzduchom sa vlnilo « 
tajomné prianie, 
tajomstvo lásky, 
radosť, odovzdanie. 
Na tvrdej dlážke 
našich chrámov 
a na haseltonskom vršktí . 
voňaly ruže. 
Za spevu hudby, jasotu 
do svätostánku kráčal 
nebeský kráľ Kristus. 
S oltárov šeptaly 
muškáty s jasmínmi, 
z lásky Boh prebýva , 
s ľudskými synmi. 

My sme v našom chráme 
sv. Cyrila a Metoda mali tak 
krásnu slávnosť, že sa nám 
zdalo, že aj anjeli na nebi 
s nami po slovensky spieva-
ly-

Srdečný pozdrav na všet
kých čitateľov našich Young. 
Novín, 

Slovenka. 

manželke a zanéchal im tam 
pekné dievča. Je to ich prvé 
dieťa (úfam, že nie posled
né) a preto je pani Maruski-
nova veľmi hrdá,, že »a im 
dostalo dievča. 

Krstní rodičia sú pani Iva-
nik a jej syn Karol Ivanik. 
Malá svetoobčanka. pri sv. 
krste dostala meno Olga. Po 
krste rodičia prichystali pre 
priateľov skvelú hostinu, na 
ktorej bola výborná nálada. 

Rodičom prajem, aby sa 
dožili zo svojej dcérušky 
mnoho radosti a aby z nej 
bola dobrá Kat. Sokolka, ja
ko je jej otec dobrým Kat. 
Sokolom. 

Prítomný. 

ENGLISH COLUMN 
PAINTING THE PICTURE 

OF GOD. 

"ZDRAVOTNÝ 
ROZPOČET.'* 

Píše Dr. John Ll RÍM, zdra
votný komisár mesta New 

Yorku. 

KUCHYNSKÉ PRÍKAZY. 

MATKY, POZOR NA DO
RASTAJÚCE DCÉRY. 

a on videl stáť vo dverách 
nie viac dieťa, ale urazenú, 
bľadú devu vysoko vypnu
tú; hnev, nenávisť, smútok 
šľahal jej z očú teraz tma
vých; bľadé, chvejúce sa 
perný zdaly sa hovoriť slo-

Mesto New York má jed
nu detektívku, ktorá sa pre
slávila v zachraňovaní mla
dých dievčat z bieleho otro
ctva. Vyslovila sa, že je ne
smierne šťastná, že má také 
životné povolanie, lebo za
chránila už mnohé dievčatá 
z doživotného otroctva. Hl
boko sympatizuje s dievčat-
mi, ktoré sú ešte len deti a 
už sú zamotané v sieti kup
cov s bielym mäsom a viní 
matky, že sa nestarajú dosť 
o bezpečnosť svojich dcér. 
Hovorí: 

"Keby len matky znaly, 
čo ja znám, keby len mo
hly vidieť, čo som ja videla 
a čo nemôže byť vytlačené 
v novinách! 

"Toto sa menovite týka 
dievčat vo veku 14 do 18 
rokov. Matky nemôžu byť 
nadosť dôrazné vo vtlačení 
do pamäti dcér tých nebež 
pečí, ktorým sú vystavené 
na príklad na ich ceste do a 
zo školy. Toho najhoršieho 
druhu agenti bielych otro
károv, driečni, parádne vyo
bliekaní mládenci každý deň 
sa motajú okolo škôl s pek
nými automobilami a vábia 
dievčatá na povozenie. Zpr
vu je to len zavezenie do
mov, ale potom, krok za kro
kom dievča je vťahované do 
mravnej zkazy. Povozenie 
po vonkov'e, na tance, do di
vadla, do pocestnej krčmy, 
až konečne pri j de "ráj d", 
z ktorého niet viac návratu, 
alebo aj keď sa dievča nie
kedy navráti — príde do
mov už telesne, mravne i du
ševne zničené." 

KRSTINY U MARUSKINOV 

Ten bocian vždy lieta, i v 
lete ponad Youngstownom, a 
tak zaletel aj ku nášmu do
bre známemu priateľovi Jo
zefovi Maruškinovi a jeho 

By MARY ANTAL Jr. 
No man hath seen God at 

any time. If we love one an
other, God dwelleth in us... 
Whosoever shall confess that 
Jesus is the Son of God, God 
dwelleth in him, and he in 
God. — John 4:12, 15. 

Once a little girl was ob
served sitting on the floor 
drawing a picture with color
ed crayons on a big sheet of 
cardboard. Her mother asked 
her, "What are you doing, 
child?" The little girl ans
wered : "I am drawing a 
picture of God." The shock
ed mother remonstrated: 
"But nobody knows how God 
looks." 

The little girl wet her 
crayon in her mouth and 
dashed it again at the paper 
as she replied: "They will, 
when I get through." 

Here as usual the child 
reflects in miniature the 
childhood of the race. The 
prehistoric cave-dweller, who 
daubed his deity on the 
rough rock walls in charcoal 
and red ocher, had the same 
confidence in his ability to 
portray the unseen object of 
his adoration and got much 
the same result. 

Nobody knows bow God 
looks now. But they will 
when we all get through. 

We all can realize Christ 
as a God in heaven more 
easily than as a man in the 
world, especially in our 
modern world nowadays. We 
cannot comprehend the real 
incarnation; how the Word 
which we reverence could 
become flesh which we des
pise; how the new Jerusalem 
can descend upon this filthy 
earth. We are slow to un
derstand that by these meta
phors is meant not a de
gradation of the divine, but 
an elevation of the human; 
the spiritualization of daily 
life. The queer thing about 
Jesus was that his religion 
was a part of his daily life. 
Others have preached, per
haps as eloquently; none has 
lived so eloquently as he did. 
His position on earth was 
not so different from ours as 
we sometimes think. He was 
not a priest nor a minister, 
in the modern sense. He did 
not baptize, did not even 
have a church, did not 
preach regularly. He simply 
went about doing good; 
teaching informally, casual
ly, when there was oppor
tunity, helping people out of 
trouble, denouncing wrong 
when he thought it would 
do any good. Just what we 
all have a chance of doing; 
just what we all should do. 

He preached, yes, but as 
willingly from a well-curb 
as from a pulpit. He took a 
text from the Scriptures 
sometimes, but more often 
from field and orchard. He 
saw "tongues in trees, books 
in the running brooks, ser 
mons in stones and good,i& 
everything." 

vá nikým nepočuté. Obvä-
zok — ochranná šatka, ná
hlym pohybom, akým mimo
voľne hnaná neviditel 'nou 
akousi mocou ku dverom, za 
ktorými cudzí ľudia také 
obžaloby valia na jej otca — 
spadla s raneného ramienka, 
ktoré bezvládne kleslo popri 
štíhlej postave dolu. , - ; j 

Vynašiel sa. 
Bós: Včera som vás mi 

stil domov, lebo ste hovori
li, že by ste chcel ísť na po
hreb svojej testinej. A dnes 
ráno som ju stretol sviežu a 
zdravú. 

Klerk: Ja tom, pán Smith, 
nehovoril, že moja testiná 
zomrela, ale len to, že by 
som chcel ísť na jej pohreb. 

Sporivl ľudia, ženatí aj 
slobodní, rozpočítává j ú si o-
byčajne svoje príjmy tak, že 
si povoľujú určitú sumu na 
týždenné výdavky a zbúda-
júcu sumu rozdeľujú na za-
okrytie poistenia, vakácií a 
na uloženie do banky. Po 
celej krajine sa hovorí, že 
"nie čo zarábate, ale čo u-
sporíte, má ozajstný vý
znam." Ľudia, ktorí tohoto 
hjesla upotrebili v svojom ži
vote prakticky, vedia oby
čajne vyhnúť nedostatku v 
neskoršom živote. 

Iná skupina ľudí — a 
žiaľbohu veľmi veľká 
nepridržuje sa však evanje
lia spořivosti; keď niektorý 
takýto človek ztratí prácu a-
lebo keď ho stihne voľaja
ká iná nehoda, je hneď pod 
závozom a len potom si u-
vedomuje význam spořivo
sti. ; 

U mnohých ľudí je tomu 
podobne aj v otázke zdravia. 
Pokiaľ sú zdraví, potiaľ vy
užívajú plne všetkej svojej 
energie a nikdy nepomyslia 
na to, aby si zachovali tro
chu svoje sily pre budúc
nosť. Sú tu ľudia, ktorí sa 
prejedajú, ktorí sa nedospá-
vajú, ktorí zanedbávajú svo
je zuby, ktorí sa kúpa j ú, 
keď im to príde na um, kto
rí necvičia, ktorí takmer vy 
hýbajú sviežemu vzduchu a 
slnku — ľudia, ktorí vážne 
prechorejú už pri prvej ná-
tche alebo inej infekcii. 

Tak ako sporivosť vyžadu
je istého sebezaprenia, tak ho 
vyžadujú aj predpisy dobré 
ho zdravia. Žiadne zlato > 
ľudských rukách nie je tak 
drahocenné jako zdravie, i 
je to iba vtedy, keď pocho 
pime pravdu tohoto tvrde
nia, že sa vopred vyzbrojíme 
proti nemociam. Pravidlá 
zdravia nemôžete trvale pre
stupovať beztrestne; skor
šie alebo neskoršie budete 
za tieto priestupky draho 
platiť. Naproti tomu každé 
pridržanie sa základných pra 
vidiel zdravotných značí i-
stú odolnosť, istú kladnú 
položku v účtovnej knihe vá
šho života. Ak je táto polož
ka vašich aktív veľká, vtedy 
každý vpád choroby ľahšie 
zdoláte. Vaše telo môže čer
pať posilu zo zásob odolno
sti a energie, a tieto zdroje 
budú akiste väčšie ako do
stačujúce na vyrovnanie pa
sív, privedených chorobou. 
Ak nemá vaše telo týchto zá
sob, vtedy ste v tom istom 
položení ako márnotratník: 
ste "pod závozom". 

; Začnite už dnes s utužo
vaním svojho zdravia na pod 
klade zdravotného rozpočtu. 
Začnite už dnes s osemhodi
novým spánkom a dbajte na 
to, aby ste spali osem hodín 
každého dňa; pohybujte sa 
hodne na sviežom vzduchu a 
v slnci a ak môžete, choďte 
pešo do práce aj z práce; 
rozhodnite sa, že sa dáte hoc 
len raz do roka prezrieť le
károm; dochádzajte k zub
nému lekárovi hoc len raz 
za šesť mesiacov; jedzte je
dnoduchú, dobre varenú cho
vu a jedzte mimo mäsa, va
jec a rýb aj listnaté sorty 
zeleniny, a to aspoň jedou 
šalát z čerstvých zelenín a 
pite za pohár mlieka s kaž
dým jedlom; spite v dobre 
prevetranej izbe; obliekajte 
sa podľa počasia a noste 
galoše, keď toho potreba vy
žaduje; a napokon, nezabud
nite nejaký druh ranného a 
večerného aričeni^:^ časté 
kúpele. ~ v 

Každé z týchto pokynutí 
je dôležitou položkou v roz
počte dobrého zdravia. Ak 
budete sa nimi riadiť, bude 
aj kniha vášho života vyka
zovať značné aktíva. Prij
mite zdravotný rozpočet už 
dnes! 

Nemárnime nikdy cenné 
výživné látky mäsa, zeleni
ny a hydiny zbytočným vy
plachováním a omýváním, n. 
pr. močením vo vode, ktorú 
potom vylejeme. Pokiaľ mo
žno, nevarme nič bez soli, 
ani zemiaky v kožke a zele
nú zeleninu. Pridaním soli 
do vody zabraňujeme, aby 
ša voda nasýtila výživnými 
soľmi, ktoré si vylučuje z 
potravín. 

Nenechajme nič, pokiaľ to 
nie je nutné, variť v nepo
krytých nádobách. Potravi
nám tak uniká najlepšia vô
ňa, ktorá im patrí, ktorá ale 
nepekne páchne v izbách. 
Para, ktorá prispieva k rý
chlejšiemu dováraniu potra
vín, zvlhčuje potom 
obloky aj nádoby.. 

Nedávajme matíoH 
mlieko do blízkosti 
páchnucich potravín, ako je 
kyslá kapusta, cibuľa, ces
nak, syr atď. Maslo i mlie
ko ľahko nasiaknu cudzou 
vôňou. To isté platí o vaj
ciach. '. ' . 

MEADW00D 

steny, 

alebo 
silne 

ZA PINTU 
Cod* No. I2SC 

32 vncov 
Kvarta, 

*1.70 
CM« No. I28A 

c,«Mire 

OLD COLONY GIN 
*1.25 

ZA PIATIMI 
Cod* No. 307B 

32 imcov Kvarta* 

*1.45 
Cod* No. 307A 

Nl predsj w» rteUých 8tit» ttích likérových obchodoch 
Amrieu DtttilHug Compny 

PEKIN. ILL. 
jgjWU' v> 

-' y. 
Kompliment. ^ 

Mládenec: Dve veci vám 
prekážajú, slečna, aby ate 
bola dobrá tanečnica. . 

Slečna: A ktoré dve veci 
myslíte? ; 

Mládenec: Vaše nohy...' 

— Youngstownské Sloven
ské Noviny prinášajú najroz
manitejšie čítanie o najroz
manitejších udalostiach a ve
ciach. Z nich sa poučte! A 
stoja len $2 na rok. 

STARA VLAST VAS VOLA 
NAVŠTÍVTE VAŠU 

RODNÚ. ZEM 
Najrýchlejšie d* 
Československa -

Bremen - Európa 
RÝCHLOVLAK v Bremer-
haven od parníku priamo 

do PRAHY 
AMo cestujte po obľúbených 

expresných parníkoch 
DEUTSCHLAND 

HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN 
Výborné železničné spojení* 

z Hamburgu 
O informáciu obráťte sa na mÍMt> 

neho agenta alebo 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYI 
407 Wood St., Pittsburgh 

Ô L E S 
Za mnohé roky predával som Slovákom z toh

to okolia všetky ich PIKNIKOVÉ POTREÔÝ, 

S tak nízkymi cenami, ako sú dnes, — mali 

by ste urobiť môj obchod JEDINÝM MIE-

STOM k nakúpeniu všetkých vašich PIKNI

KOVÝCH POTRIEB.* 

Kvetinové Oddelenie 
Navštívte táto oddelenie, keď potrebujete 

kvetiny na svadby, bankety, hostiny, zábavy— 

a na všetky iné príležitosti. 

"a, - .  Í f« v* 

Vi ste si objedhali svoje 
OLD OXFORD ALE 

alebo 

PRIZE CUP 
PLZEŇSKÉ PIVO 

NA VÁŠ PIKNIK 
vi. JÚLA? 

Zatelefonujte 44467 
pre kisňu dneska 

V O 0 N G S T  O  W 1 M  
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