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ini svolal 
válecnú radu 

Anglia zamýšľa blokádovat* 
Taliansko v páde vojny. Na 
hraniciach Abysínie udala ta 

1 ;veľká bitka. 

'' Taliansky diktátor svolal 
v stredu nanáhle talianskych 
admirálov na válečnú pora
du, na ktorú sám priletel na 
lietadle od morského pobre
žia, kde bol s rodinou na v$-
káciach. Urobil tak preto, le
bo sa dopočul, že Anglia za
mýšľa zavrieť Suezský ka
nál a blokádovať Taliansko 
v páde ono napadne Abysí-
niu. 

Z Londýna prišla zpráva, 
že anglická vláda naozaj po
jednávala o blokádovaní Ta
lianska, ale napred bude 
žiadať Ligu Národov, aby tá 
vyhlásila blokádu podľa svo
jich pravidiel a Anglia by po
tom bola ochotná blokádu 
previesť za pomoci iných 
štátov. Ako známo, Anglia 
nielen že vlastní Suezský ka
nál, ale aj Gibraltár, takže 
Taliansku by bolo úplne zne
možnené dostať sa do Afri
ky po mori, čo je jediná mož
ná cesta. 

Z Addis Ababy,'lil. mesta 
Abysínie sa oznamuje, že pri 
talianskej kolonii Eritrey, sú-
sediacej s Abysíniou, došlo k 
veľkej bitke medzi talian
skym a abysínskym vojskom, 
v ktorej obe strany utrpěly 
veľké ztráty na životoeh a 
ranených. 

Medzitým sa Taliansko ne
prestajne pripravuje na voj
nu. Teraz bol vyskúšaný pri 
Ríme chemický preparát, kto 
rý prepáli podošvy topánok. 
Abysínski vojaci ale chodia 
boso, takže bude sa im ťaž
ko bojovať. 

Vo vážnej 
P. S. R. a G. K. J. 
Ctení spolubratia úradníci 

Čísiel vyše spomenutej orga
nizácie, všimnite si toho, že 
Číslo 138. PSJ. v Campbell, 
Ohio, sa usnieslo svolať spo
ločnú schôdzu skrz budúcej 
konvencie, ktorá sa bude od
bývat' 23. septembra v Beth
lehem, Pa. 

Ctení spolubratia, už vám 
raz bolo oznámené v týchto 
novinách, žeby sme sa roz
hodli, kedy a kde by ste 
chceli mať tú spoločnú schô
dzu. Naša mienka je, že by 
tá schôdza bola na 14. júla 
pod rim. katol. kostolom na 
Reed Ave. v Campbell. Tú 
schôdzu svoláváme, že jako 
a koľko delegátov by sa da
lo vyslať z tejto okolice a 
tiež dajaké dobré mienky 
máme, ktoré by maly byť 
predložené na konvencii. 

Teda ešte raz vás prosím, 
ctení spolubratia úradníci o-
kolitých čísiel, poshovárajte 
sa medzi sebou a nám to o-
známte čím naj skorej. Hlá
ste sa u brata predsedu John 
Matvey, 69 Adam St., Camp
bell, Ohio. 

Ostávam s úctou 
ským pozdravom, 

Ján Mráz, pokladník. 

CHYTILI VRAHA 
MALÉHO DIEVČAŤA 

OBRÁZKY Z BEŽNÝCH UDALOSTI 

a, brat-

RAKÚSKO VRÁTI 
HAPSBURGOM MAJETKY 

Rakúska vláda sa v stredu 
usniesla vrátiť Hapsburgom 
všetky majetky, ktoré im bo
ly zhabané, keď boli sosade-
ní s trónu. Na 9. júla má e-
šte usnesenie potvrdiť fede
rálna snemovňa, v čom sa ne
pochybuje. Majetky zahrňu
jú asi tucet kaštielov, cenné 
obchodné a bankové podni
ky, veľké lesy a bohaté veľ
kostatky. Myslí sa, že týmto 
krokom návrat Hapsburgov 
na rakúsky trón bol urých
lený, ačkoľvek rakúska vlá
da dala na vedomie bývalej 
cjsárovne Zite, že čas na to 
efite nedošiel. 

VÝROBA ŽELEZA 
HODNE UPADLA 

Výroba železa v Spoj. Štá
toch v júni bola 1,552,514 
ton oproti májovej výrobe 
1,727,095 ton, oznamuje "I-
ron Age". Vysokých pecí v 
činnosti bolo 1. júla 91, o 6 
menej, ako 1. júna. Výroba 
surového železa za prvých 6 
mesiacov toho roku bola ale 
taká istá, ako vlani za prvý 
polrok, totiž 9,799,000 ton. 
Je zaujímavé ale, že denná 
výroba železa v júni toho 
roku bola 51,750 ton, kdežto 
roku 1932 len 20,935. 

PRQSČSfclXA PRÍDE 
: í UŽ NA JASEŇ 

* ľrof. A. A. Berle, jeden 
fŕ pôvodných členov modzgo-
vého trustu prezidenta Roo-
fevelta mal reč v Manches
ter, Vt., v ktorej predpove
dal, že už na jaseň nastane 
definitívne a citeľné zlepše
nie obchodu a že nová pro
sperita potrvá od päť do se
dem rokov a bude potom na
sledovaná zase vážnou de
presiou. 

V septembri minulého ro
ku objavená bola v Detroite 
vražd* 11-tfočného dievčaťa 
Lillian Gallaher a podozrenie 
padlo na niekdajšieho oby
vateľa Youngstownu, Mer-
tona Ward Goodricha, ktorý 
bol tri razy v blázinci a boj 
z neho vypustený. Goodrich 
bol známy, ako násilník a 
znepokojovateľ malých diev
čat a v čase vraždy žil v De
troite a po vražde ho tam už 
nebolo. Žil s jednou mrzáč-
kou ako svojou ženou. P s 
tieto dni bol chytený v jed
nom parku v New Yorku, 
keď zase znepokojoval malé 
dievčatá. Jeho odtlaky pr
stov boly hneď poslané do 
Detroitu a stotožnené. Tam 
bude súdený z vraždy prv í ho 
stupňa a jeho žena tiež ako 
pomocníčka pri vražde. 

VLÁDA UKRYJE ZLATO 
V JPEVNOSTl KNOX, KY. 

E 

MARRieO 
WOM6N 

M. 
mmmm 

1.—Zástavy trinástich pô
vodných štátoch boly nosené 
Pensylvánskymi Synmi Revo
lúcie pri odhalení repliky 
búdy vo Valley Forge, v kto
rej boli ubytovaní pennsyl

vánski bojovníci v zime r. 
1777-1778. , 

2.—Slobodné ženy v Bos
ton, Mass. piketujú kancelá
riu núdzovej pomoci proti 
zamestnávaniu vydatých žien 

nej. 
Í 3.—Vice-prezident Garner 
1>erie prísahu od 30-ročného 
Rush D. Holt-a z West Vir
ginie, ktorý sa stal najmlad
ším senátorom Spoj. Štátov. 

Veľký katolícky 
kongres v Prahe 

Traja kardináli prítomní. — 
Po kongrese pápežský legát-
kardinál Verdier vyjednával 

o dohodnutie Vatikánu 
s Ruskom. 

Lén pred niekoľko mesiac
mi vláda Spoj. Štátov odvie
zla za 3 biliony dolárov zla
ta zo San Francisca do Co
lorado a už zase to ide uro
biť so zlatom nachodiacim 
sa v New Yorku a Philadel
phii. Toto zlato, ktorého je 
viac, ako ho bolo v San Fran-
ciscu, bude odvezené do 
Fort Knox, Kentucky, kde 
bude ukryté pod zemou vo 
zvláštnej a silnej skrýši. Zla
to bude tam strážené stráž
nikmi z departmentu pokla
du, ale v páde potreby je 
tam po ruke i pevnostná po
sádka riadnej armády. 

Za príčinu tohto odváža
nia zlata do vnútrozemia sa 
udáva, že pobrežné mestá sú 
nie bezpečné pred útokami 
nepriateľa v páde vojny, ani 
pred zástupami ľudu v páde 
nejakých vzbúr. Spojené Štá
ty majú teraz zlata v cene 
vyše $9,000,000,000, čo je 
viac ako polovica všetkých 
zásob zlata na svete. 

DEFICIT VLÁDY 
POLSTVRTA BILIONA 

Deficit vlády Spoj. Štátov 
za úradný rok, končiaci sa 
30. júnom, bol $3,472,000,-
000. To je o 400 milionov 
dolárov menej, ako v lan
skom úradnom roku a o '4Í-
lion i 300 miliónov menej, 
níž bolo odhadnuté., 

Dňa 27. júna večea% za ho
dinového hlaholu zvonov po 
celej republike, započatý bol 
v Prahe veľký katolícky 
sjazd, ktorého sa zúčastnili 
traja arcibiskupi-kardináli, 
stá cirkevných hodnostárov a 
kňazov a veľké tisíce veria
cich z celej republiky. Fran
cúzsky arcibiskup a kardinál 
Verdier osobne zastupoval 
pápeža ako páj^žský legát a 
dostalo sa mu so strany vlá
dy pocty ako princovi. Do 
katedrály sv. Václava viezol 
sa na starobylom zlatom ko
či, ktorý ťahalo šesť koni. 
Pri oltári katedrály postave
né boly tri tróny, na ktorých 
sedeli okrem kardinála Ver-
diera i kardinál Hlond z Poľ
ska a kardinál Innitzer z Ra
kúska. Po prečítaní pápež
skej buly, ktorou kardinál 
Verdier bol vymenovaný za 
pápežského legáta pre kon
gres, boly slávnostné boho
služby, ktoré sa takončily 
apoštolským požehnaním. 

Dľa zprávy dopisovateľa 
Chicago Tribune, mal pápež
ský legát kardinál Verdier 
po kongrese porady s mini
strom zahraničia dr^ Bene-
šom a inými ohľadbm do
hodnutia sa Ruska s Vatiká
nom. Dr. Beneš udajne pri
niesol si z nedávnej návšte
vy Ruska dojem, že by so
vietska vláda bola ochotná 
upustiť od svojho Hj-oticir-* 
kevného stanoviska a nebola, 
by proti dohode s Vatiká
nom. Pápež sa už pred ro
kom vyslovil, že ekonomi
cký systém Ruska nestojí v 
ceste dohodnutia. 

Hubbardčania 
sú čampionmi 

Zvíťazili nad čatou osady 
sv. Petra a Pavla 6 ku 2. 

Výsledok hier • nedeľu 
Hubbard 6, sv. P. a P. 2. 
Lansingville 16, P. Marie 

15. 
Farrell 15, Haselton 5. 
Iné čaty nehrály v nede

ľu. • ^ 
Koneértý iftv čiat v pofsč&ffie 

Čata Výhra Pri*hra Pet 
fTubbardr Ví 

Sv. P. a P. 
Farrell 
Mena Ježiš 
P. Marie 
Haselton 
Pulaski 
Lansingville 
Trojice 

T 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
3 

Campb. Slov. 2 

3 
3 
3 
5 
5 
6 
6 
6 
7 

.80 (F 

.700 

.667 

.667 

.444 

.444 

.333 

.333 

.333 

.222 

PLATENIE DANI SA 
ZAČNE 10. JÚLA 

OHresný pokladník George 
P. Lewis oznámil, že kolek
cia majetkových dajú začne 
sa 10. júla. =' v í " 

Ktorí daňoviifd sťŕ pozadu 
s platením daní, tí majú tri 
spôsoby na platenie na vý
ber. Jeden je zaplatiť vše
tko odrazu a bude im, odpu
stená pokuta. Druhý je čia
stočné zaplatenie daní, v kto
rom páde 10-percentová po
kuta bude im pripísaná len 
na nezaplatenú čiastku po 
31. auguste. Tretí spôsob je 
zaplatenie celej terajšej da
ne a ushodnutie vyplatiť za
staralé dane v splátkach be
hom piatich rokov, v ktorom 
páde pokuty im budú vráte
né po vyplatení celého dlhu. 

Výsledky 4. júla 
Lansingville 9, Trojice 1. 
Mena Ježiš 2, Pulaski 1. 
P. Marie 3, Haselton 1. 
Hubbard 11, Campbell 2. 
Farrell a sv. P. a P. ne

hrály pre dážď. 
Hry na nedeľu 

Campbell s Haseltončanmi 
na Oakland hrisku. 

Hubbard s čatou P. Marie 
na Borts hrisku. 

Mena Ježiš s Lansingvill-
čanmi na Shady Run o 1. ho
dine po obede. 

Farrell s čatou Pulaski v 
Campbell. 

Sv. I*, a P, v |^tou Trojice 
v Struthers. 

(Dokončenie na 3. strane) 

PIKNIK UNITED 
PRINTING VYDARENÝ 

Piknik United Printing Co. 
ktorý sa odbýval v sobotu 
minulého týždňa, sa vydaril. 
Prítomné bolo vyše sto ľudí, 
ktorí sa rozmanité zabávali 
pri Hawkins jazeri a pri pi
ve. O 7. bola spoločná ve
čera v pavilone, po ktorej 
prehovorili: N. Grosshandler, 
predseda spoločnosti, George 
P. Lewis, okresný pokladník, 
Milan Salva, správca cudzo
zemského oddelenia Dollar 
banky a Ľudovít Mandič, 
pokladník Bessemer State 
banky. Pán Grosshandler ho
voril, že spoločnosť vždy ve
rila v spravodlivé zachádza
nie so zamestnancami a to i 
praktizovala, čo je i pravda, 
lebo u nás nebolo nikdy ne
dorozumenia medzi osobníc-
tvom a správou. Pikniku sa 
zúčastnil i p. Martin J. Les-
nak, správca nedávnej zdar
nej kampane•i-'fy. Y. S. Novi
ny. ' > ; • V 

Konvencia č.-s. 
baptistov zdarná 

Vyle 150 delegátov zasedá 
v chráme slov. bapt. cirkvi 

v Campbell. 

Jednotárska Liga 
Čata Výhra Priehra Pct 

0 1000 
1000 
1000 

000 
000 

1000 

Steelton 
Struthers 
Farrell 
Haselton 
Lansingville 
Campbell 

Hry na nedeľu 

Lansingville vs Struthers 
V Struthers, Youngstown vs 
Steelton na Borts hrisku a 
Haselton vs Campbell na 
Loftus hrisku. Farrell odpo
číva. 

Sokolské závody a Ruský 
Deň 13. a 14. júla v Idora 

300 cvičencov Am. Ruského Sokola bude závodit* na 
slete z príležitosti 25. výročia jeho založenia. Na Rus* 
kom Dni bude prítomný hl. predseda Sojedinenia a hL 
tajomník A. R. Sokolov. Banket 13. júla večer v hale sv. 
Nikola ja, druhý v nedeľu v Heidelberg zahradě. Na Ru
skom Dni budú bohoslužby, reči, baseball, spev 6 spevo-
kolov, hudba, nár. tance, sokolské, cvičby atdV 

27. výročná konvencia slo
venských a českýtíh baptist-
ských cirkví v Spoj. Štátoch 
a Kanade, ktorá sa odbývá 
pod slov. bapt. kostolom na 
rohu Reed a 14. ul. v Camp
bell, blíži sa ku zdarnému 
zakľúčeniu. Konvencia zača
la sa slávnostne v sobotu mi
nulého týždňa a skončí sa 
teraz v piatok večer. Každý 
deň sa zasedá vo dne i večer 
a pojednávania sú pretkáva
né prednáškami, spevom a 
hudbou. Delegáti sú ubyto
vaní u členov campbellského 
sboru, ktorého kazateľom je 
i našim čitateľom z jeho 
výborných mravo-poučných 
čláríkov dobre známy Rev. 
M. D. Hiben. Vo štvrtok sa 
delegáti i delegátky zabavili 
v krásnom Mill Creek par
ku. Po zakľúčení konvencie 
v piatok bude večierok mlá
deže. Medzi delegátmi je tu 
dobre známy p. Šoltís, ko
lektor denníka "Slovák v A-
merike", ktorý je nateraz za
stavený, ale sa pracuje na 
jeho oživení. 

Vyše 150 delegátov a dele-
gátiek je na konvencii. Pre 
hosťov varia usitovné ženy 
zo sboru. ^ 

SHEET & TUBE DÁVA 
PLATENÉ VAKÁCIE 

„ — Youngstownské Sloven
ské Noviny majú mať pred
nosť v každej slovenskej do
mácnosti v Mahoning doline. 

The Youngstown Sheet & 
Tube Co. oznámila minulé 
dni, že dá platené vakácie 
asi 6,500 do 7,000 svojim za
mestnancom. Celo-týždňové 
vakácie dostanú tí, čo pracu
jú u spoločnosti 10 alebo 
viac rokov a dostanú zapla
tené za 40 hodinový týždeň. 
Ktorí sú zamestnancami spo
ločnosti viac ako päť rokov, 
ale menej ako 10 rokov, do
stanú vakácie 1/52 ich času, 
vyrobeného v roku 1934. Za 
na vakácie oprávnených za
mestnancov považovaní £Ú tí, 
ktorí neboli odložení z prá
ce viac ako 90 dní jedno za 
druhým. Táto posledná pod
mienka nepáči sa mnohým, 
ktorí pracujú u spoločnosti 
20 rokov alebo viac a počas 
depresie boli odložení z prá
ce odrazu na viac ako 90 
dní a preto správa spoločno
sti hľadí túto vec dajako 
urovnať. 

MNOHÍ SI KÚPILI AUTÁ 

Steelton 6, Lansingville 2. 

Steelton započal druhú po
lovicu sezony porážkou Lan-
singvillu v pomere 6 ku 2 
na lansingvillskom hrisku. 
Prítomný bol veľký zástup 
divákov na tejto hre. Cam-
pioni nemohli nič skórovať 
v prvých štyroch iningoch, 
ale ožili v piatom a dali sa 
na výboj. Do toho času pičer 
Demar držal na úzde Dolá
kových chlapcov, ktorí ne
mohli trafiť lobdu od neho. 
Ale potom slablo jeho rame
no, lebo hádže i v iných 
hrách a tak neodolal útoku. 
Porazená čata prvá skórova
la v treťom iningu.Dva-bázo-
vé zábity B. Melagom, Dolá-
kom a Jurkom najviac při
spěly k víťazstvu. Sulopek a 
Demar najlepšie zabíjali lob
du z Lansing vil lčanov. 

Struthers 12, Youngstown 3. 

Struthers tiež vyhral prvú 
hru v tejto polsezone pora
zením Youngstownčanov na 
Oakland hrisku. Bolo to ľah
ké víťazstvo, lebo od Illenčí-
ka sa dobre bilo, takže víťa
zi skolektovali od neho 16 
zábitov. Dutko zo struther-
skej čaty dal Youngstownča-
nom len dva zábity vo všet
kých siedmich iningoch a 
vyhodil z hry 8 oproti 4, kto
rých Illenčik vybil. Ťažké 
zábity Komáru, Stanka, Bu-
nofského, Staceyho a Guru 
priniesly víťazstvo Struthers-
čanom. Home runy udreli 
Bunofsky a Stanko z víťaz
nej Čaty a Bias z porazenej. 
Struthersčania hrali výborne 
aj na obrane. 

Farrell 5, Haselton 4. 
Tretiu hru na nedeľnom 

programe vyftrali Farrellča-
nia od Haseltončanov a to v 
poslednom iningu. Obe čaty 
ohrožovaly jedna druhú a 
tesný skór ukazuje, že Far
rell bude v druhej polsezone 
nebezpečnou čatou. Poraze
ná čata, vzdor tomu, že pou
žila Mačeka, A. Garčara a 
Ilaša zo Slovenskej ligy, na
šla sa zoči-voči silnej čate a 
ako hra pokračovala, ich ná
deje na víťazstvo mizly. Ví
ťazi dobre hrali na obrane. 
Dva-bázový zábjt Bátorov 
bol najväčším príspevkom k 
víťazstvu. A. Garčar z Ha-
seltonu dostal jediný home 
run a tiež aj jednu triplu. 
Trop, Bátor a Savčak zaslu
hujú veľký kredit za víťaz
stvo Farrellu. 

Campbellčania odpočívali 
v nedeľu. 

ypozornenier Všetky smlu-
vy hráčov milšia byť odo
vzdané tajomníkovi ligy naj
neskoršie tej nedele. Správ
covia nech si povšimnú 

V Mahoning okrese kúpilo 
si automobil v máji 612 o-
sôb a v júni 626, oznamuje 
James Green, okresný klerk. 

BOU 663 HODÍN " 
VO VZDUCHU 

l^ed a A1 Key z Meridian, 
Miss., preborili rekord v lie
taní, keď vydržali so svojim 
lietadlom vo vzduchu 27 dní, 
5 hodín {t 33 minút. Lietadlo 
bolo napĺňané gazolínom a 
olejom z druhého lietadla. 

Bratia Key vzletěli do po
vetria 4. júna a sleteli 1. jú
l a . - - : ' , :  

• •  ^  

Na sobotu, 13. júla a ne
deľu, 14. júla naši bratia 
Karpato-Rusi budú mať veľ
ké národné slávnosti, na kto
ré očakávajú návštevu 20,000 
duší. Dňa 13. júla bude tu 
mať Americko-Ruský Sokol 
od Sojedinenia slet a závody 
čím oslávené bude striebor
né jubileum tohto Sokola a 
v nedeľu bude II. Ruský 
Deň. Oboje bude v krásnom 
Idora parku. 

Závody sokolov bttfW frod 
vedením Michala Jlunay, ve
liteľa, ktorému bude na po
moci Ján Kohl. Budú pozo
stávať z nasledovných bo
dov : . 

100-yardový beh sokolov. 
50-yardový beh sokoliek. 
Široký skok z rozbehu pre 

sokolov. 
Široký akok zo státia pre 

sokolky. 
Vysoký skok pre sokolov i 

sokolky. 
400-yardový "relay" beh 

sokolov. 
Prostné cvičby sokolov i 

sokoliek na body. 
Závodenie čiat i jednotliv

cov o ceny. 
Vyše 300 sokolov a soko

liek bude cvičitr. Obecenstvo 
je srdečne pozvané na tieto 
závody. 

K sokolským cvičbám bu
de hrať banda, pozostávajú
ca z býv. muzikantov Memo
rial High školy. 

Večer, miestny sbor soko
lov dá banket k pocte so-
kolstva, ktoré príde z iných 
miest, v hale gr. kat. cirkve 
sv. Nikolaja. Prídu závodiace 
čaty z Clevelandu, Akronu, 
Barbertonu, Pittsburghu, E-
rie, Homestead, Philadelphia 
a tiež z Lorain, Trenton, N.J. 
a Youngstownčani. 

II. Ruský Deň 
II. Ruský Deň sa začne v 

nedeľu, 14. júla ráno o 10:30 
poľnou sv. omšou na hrisku 
Idora parku. Potom bude 
banket, ktorý dá výbor Rus
kého Dňa v Heidelberg za
hradě k pocte hl. úradníkov 
Sojedinenia a A. R. Sokola. 
Tu budú rečniť Michal Ju-
hasz, hl. predseda Sojedine
nia, Ján Gran, hl. podpred
seda Sojedinenia pre Ohio a 
Ján Masich, hl. tajomník A. 
R. Sokola. (A. R. Sokol je 
spojený so Sojed.) 

O 1. hodine začne aa reč
nícky program v parku. Pre
hovoria: mayor Mark E. 
Moore, adv. Michal Holli-
day, Milton Lenhart a du
chovní otcovia z okolitých 
cirkví. Matej Vansač, deputy 
maršal Spoj. Štátov, bude 
viesť rečnícky program.. 

Za tým bude sokolské cvi
čenie, "relay," ťahanie pro-
vaza a iné závody a tak base 
ball čiat z cirkví sv. Petra 
a Pavla a Panny Marie. 

O 4:45 bude koncert, na 
ktorom bude účinkovať šesť 
spevokolov. O 6. bude tanec 
v Heidelberg zahradě. 

Okrem spevokolov účinko
vať budú i sólisti. Emilia Ro
wan zahrá na husliach, spre
vádzať ju bude na piane Ol
ga Rowan. Michal Vuksta 
zahrá solo na piane, Anna 
Paja zatancuje "tap" tanec, 
solo zaspieva Andrej Poprik, 
kozáčika zatancujú slečny 
Madeline Milly, Olga Ro
wan, Virginia Mitchell a S. 
Tipleka. Husľové solo zahrá 
Pavel Vansač, 
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Spevokoly, ktoré budú ú* 
činkovať, sú: sv. Nikolaja, 
pod vedením Jána Horvath; 
Panny Marie, pod vedením 
Mich. Vukstra; sv. Jána 
(pravoslávny), Mrs. Peter B. 
Honchak; sv. Michala % 
Campbell a. gr. k. spevokol 
z New Castle, Ján W. Ro
wan; sv. Michala z Farrell, 
pod vedením ' Joz. Zápoto
ckého. 

Dr. N. J. Sopkovič je hlav* 
ným správcom II. Ruského 
Dňa; Štefan Ištvanik je pod-
správcom; Ján Gran poklad
níkom; Matej Vansač správ
com financií; Michal Vuksta 
správcom zábavného výbo
ru; Ján Kohl atletiky; Ján 
Benny správcom výboru ob
chodných ohlášok, Andrej 
Hamarik správcom tanečné
ho výboru a adv. Michal Hol-
liday správcom zpravodaj
ského výboru, 

Lanskoročný Ruský Deň 
bol veľmi vydarený a árad 
tohoročného sa usiluje, aby 
tento bol ešte krajší a úspeš-
nejšL- ^ 

VRAZIL S ČLNOM 
DO KÚPAČOV 

Jamee F. Lang, býv, mwt*-
renský koncilman, vrazil v 
nedeľu so svojim rýchlym 
motorovým člnom do zástupu 
kúpačov pri Craig Beach v 
Milton jazeri a ťažko pora
nil piatich. Rozhorčený zá
stup by bol Langa tam roztr
hal, keby ho nebol iný čln-
kár chytro odviezol do stred 
jazera. Lang sa vyhováral, 
že ztratil kontrolu nad moto
rom, ale ľudia hovoria, že 
bol opitý. Koncilman Kryžan 
zo 7. wardy navrhne na schô-
dzi mestskej rady, aby na 
Milton jazeri boly zakázané 
rýchle motorové člny. Za to 
by mu boli nielen kúpači, ale 
aj rybári a vôbec výletníci ? 
povďační, lebo také člnky; 
skoro ohlušia človeka. 

•4 4. ( 

RUMUNSKO NA KRAJf 
REVOLÚCIÉÍ 

«ľ'Wf* I 
V Kluži bolo shromaždenie 

rumunskej sedliackej strany, 
na ktoré sa dostavilo 50,000 
selliakov. Rečnil Julius Má
niu, vodca strany a v svojej 
reči povedal i toto: "Sedlia
ci nechcú takú zmenu ústa-| 
vy, ktorá by dala kráľovi| 
Karolovi ešte väčšiu moc." 
Sedliaci Rumunska začali trlr 
revolúcie v 120 rokoch a sú 
pripravení ešte na jednu Vri 
páde potreby." • 

' ' ~ r 4 \ 1 

V inom čase jgtn. A*ere»* 
cu, vodca vládnej opozície a 
George Bratianu, vodca libe
rálnej strany vydali spoločné 
manifesto, v ktorom prezýva
jú kráľovu milenku Helenu 
Lupescu vlčicou a strigou, 
ktorá očarila kráľa a vyzý
vajú národ, aby ju spálil a-
lebo obesil. V manifeste sto
jí i toto: "Prestiž Rumunská ^ 
bol zničený za hranicami. Ruř jL; 
munko nezaujíma jemu pa^fí 
triace miesto vo svete. Dokm| 
dôvera bola zničená. Vo vl^jíli 
de sú zlodeji, ktorí kradni 
beztrestne. Krajina je na p« 
kraji bankrotu. Do ohňa s v! 
čicou, povraz na krk vi 
ra, ktorý stojí medzi 
a národom.'* 
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