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ROČNÍK (VOĽ.) Xtfn i' 

Ján Yarab " 
' ia vice-mayora 

$tol požiadaný na politickej 
•chôdzi, aby kandidoval. Za
stúpené boly viaceré národ

nosti. 

i-. > Vo štvrtok, dňa 8. augusta 
iléčer bola v miestnosti osa
dy sv. Cyrila a Metoda po
litická schôdza, ktorú svolal 
p* Ján J. Janči, predseda Slo
venskej Politickej Federácie. 
Svolaná bola tým cieľom, a-
by sa rozhodlo, že či nemaj
me kandidovať na úrad vice 

• im'ayora Youngstownu Slová
ka. Na schôdzu prišli všetci 
zástupcovia a zástupkyne 
slovenských politických klu
bov t Youngstown, prislúcha
júcich '3« Federácie a tiež zá
stupcovia Poliakov, Ukrain-
€ôv. Anglikov, Černochov, 
1 Talianov. Bolo asi sto osôb. 

Schôd?u otvoril predseda 
federácie Ján Janči a pove
dal peknú privítaciu reč. Na 
schôdzi rečnili: Koncilman 
Anton Ť. Kryžan, Štefan Ba
ča, Maria Slifka, Anna V. 
Herman, Mitchell Williams, 
Frank Vaughn, býv. koncil
man za 4 roky, černoch; po
tom Anton M. Palkovič, Mi
chal Palkovič, Jozef Marus-
kin, Martin Dolak, Pavel On-
dash, Ján Walko a Andrej 
Palenčar. Každý rečník spo
menul, že je už čas, aby sme 
jMk dali do práce a zvolili Slo
vana na úrad. . ,,'. 

Po vypočutí rečnflŕbv, da
li sa schôdza do poriadku a 

-Arctf*!* -V* Knyžan 
dal návrh, a Ján Jozef Fran
ko ho podporoval, že by tá
to schôdza odporúčala Jána 
Yarab za kandidáta na úrad 
vfce-mayora. To bolo jedno
hlasne přijato. Pán Ján Ya
rab bol prítomný a predseda 
ho predstavil, načo p. Yarab 
povedal peknú reč, v ktorej 
pýtal pomoc od každého a 
úfal, že keď sa Slovania v 
nóvembri zatrímajú, tak bu-
de zvolený náš kandidát. 

Pán Yarab <je dobre zná
my medzi našim ľudom aj 
ipými spoluobčanmi. Bral ú-
áasť v politike už 25 rokov 
a býva na South Side, na 
Brownlee Ave. Šerif Engle-
fc&rdt ho bol vymenoval za 
deputy šerifa v r. 1933. 

í Prítomný. 

Post a Rogers 
sa zabili v Alaske 

Víťaz v primárkach 

Jeden bol svetochýray letúň, 
druhý slávny humoristy 

Wiley Post, svetochýrny 
americký letúň, ktorý obletel 
zemeguľu a lietal prvý v sub 
stratosfére, a Will Rogers, 
slávny americký humorista a 
herec, boli zabití v piatok 
ráno, keď leteli z Fairbanks, 
Alaska, do Point Barrow, A-
laska. Ich mrtvoly boly od
vezené do Point Barrow, čo 
je najsevernejšia osada bt-
lochov v Alaske. 

Post a Rogers boli udajne 
na ceste do Ruska, kde leteli 
po kúsku. 4 •; 

Jednotárska Liga 
Hry na nedeľu < 

Lansingville zápasí s 
seltonom na Oakland Field. 

Farrell bude hrať so Steel-
tonom na Borts hrisku. 

Youngstown zápasí 3 Sa
tou Campbell na Loftué. 

Víťazstvo Campbellčanov 
nad Steeltonom 4 ku 2. 

Steelton podstúpil svoju 
druhú porážku v tejto dru
hej polovici, a to z rúk Camp 
bellčanov, keď v minulú ne-
delu' zápasili na Loftus hri
sku za prítomnosti mnoho 
divákov. Steeltončani boli 
veľmi prekvapení šikovno
sťou svojich protivníkov a 
všetky ich námahy obrániť 
sa im nepomohly. Campbell 

-už v druhom imagu utopil 21-" PaSiarľ** 
obehy. Pochvala za , víťaz 

jfrPA U2 ZAPOČALA 
** NÚDZOVÉ PRÁCE 

Vládna "Work Progress 
Administration'', skrátene 
WPA zvaná, započala už nú* 
<|zové práce v našom okrese 
A pondelok započalo praco* 
mať 545 núdznych. Ďalší sú 
4o práce postupne priberaní 
$ bude ich pracovať 5,877, 
fed* budú práce v, plnQW 

Jfcrúdei' , ' f } ' i 
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&HIO DOSTANE 

20 MILIONOV OD VLÁDY 

za 
stvo patrí hlavne Lesagoni-
čovi, Gillovi a Janečkovi, le
bo tí znamenite bili, všetci 
uderiac po dva razy. 

Janečko zaslúži pochvalu 
i za výborné hádzanie, lebo 
dal len 5 zábitov a 11 Steel-
tončanom nedovolil trafiť. 
Zo Steeltončanov Havrilla 
najlepšie narábal s kyjom. 
Struthers a Haselton vyhrali 

Struthers tiež vyhral v ne
deľu tým istým skorom nad 
Farrellčanmi. Už v prvom 
iningu dostali jeden obeh a 
v treťom až tri. Rubický dva 
razy uderil lobdu a pomohol 
hodne k víťazstvu. Sed lak 
tiež dva razy trafil lobdu. 

Haselton vyhral v nedeľu 
od Youngstowna, ale skór je 
neznámy. * 

NEŠŤASTIE SLOV. 
JgfiLAPCA Z CAMPBELL 

>ľ!N J. BORAK 

V utorkových demokrati
ckých primárkach v Camp
bell zvíťazil Ján J. Borak 
nad J. R. Kubovčíkom 1,297 
hlasmi proti 716. S Borakom 
vyhrali všetci kandidáti, kto
rí boli na jeho "tabuľke". 
Toto je po prvý raz v histo
rii mesta Campbell, že zví
ťazil celý "siate" mayorské-
ho kandidáta. S nim zvíťazi
li: John DeMart, za predse
du mestskej rady; Slovák Mi
chal J. Kovach za auditora; 
Anthony J. Testa za poklad
níka; Nickolas Petica za ad
vokáta; za troch koncilma-
nov pre celé mesto Slováci 
Julius Fabian a Michal Mar
tinko a Poliak Lysowski; za 
koncilmana 1. wardy Chas. 
W. Nelson; za koncilmana 
2. wardy Alexander Miller, 
Slovák; za koncilmana 3. 
wardy F. DiTommaso; za 
koncilmana 4. wardy Slovák 

Krásna schôdza za slovenskú 
vyššiu školu'pre chlapcov 

Nadšené reči našich popredných pracovníkov a pracov-
níčiek. — Vzácny hosť pfítomný na schôdzi. — P. Joz. 
G. Vaščák predsedom. — Nadšenosť za svätý cieľ a ocho
ta dať sa čím skoršie do práce —— zárukou zdaru* 

Guvernér Martin Li Davey 
zašiel si do Washingtonu a 
tem dostal od prezidenta 
JÍľub, že štát Ohio dostane 

vao milionov dolárov na re
parácie a zmodernizovanie 
§tátnych budov. Z t«ho bude 
#5 percent dar a 55 percent 
f»6£ička. Davey sľúbil pomoc 
prezidentovi v . budúcoroč
ných voľbách. 

&LOVENSKÉ HRISKO 
UROVNAJ0 ZA $3,880 

v- stredu toho týždňa šiel 
p. Stefan Hudák z Courtland 
Ave. i- so svojim 11-ročným 
synkom Štefanom pp drevo 
do lesa. Keď nakládli dp /ná
kladného auta a sa pohli do
mov, brvná sa v troku pohý-
baly a jedno pritislo ruku 
Štefka. Tak mu ju pomiaž-
ailo, že mu ju v nemocnici 
museli odrezať. 4- > 

Nehoda vyvolal^ v,; osade 
sv. Alžbety všeobecnú stft-
strasť.. • 

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI 
IDÚ NA KONVENCIU 

Novo-zakúpené Slovenské 
baseballové hrisko pri South 

-•?Jkve. bude v najkratšom čase 
• '^rovnané za $3,880. Nabíd

ku dala firma James Lum-
Jj>ard Contracting Co. Protiv
níci kúpenia tohto pozemku 
ííidávali* že urovnanie bude 
4táť od $40,000 do $60,000. 

' *'% tohto možno vidieť, aký to 
pol falošný boj.. . f 

^-Nakonvenciu Sdruž. Slov. 
Kat. Študentov, ktorá sa od
bývá od 19. do 21. augusta 
v Natrona, Pa., ide hodná 
delegácia z Mahoning doli
ny, na čele s Rev. M.M. Ton-
drom, redaktorom "Furde-
ka", orgánu SSKŠ. Ako de
legáti a delegátky idú: sleč
ny Maria Hnát, Etela E. Ko-
valčik, Julia Krupa, Jennie 
Novotný, Helen Vargo, Mar
tin Dolak ml., Adam L. Ko-
valčík, Ted Macejko, Pavel 
Ondash ml. a Adrian Slifka. 

Náhradnými delegátmi a 
delegátkami sú slečny: Anna 
Bellan, Helena Illenčik, He
lena Kanas, Maria Mačugk 
a Helena Šofranec á pp. Ján 
H assay, Frank Skokan a Ján 
Jaš. . . . . c , 

J. R. Kubovčík, Borakov 
protikandidát, gratuloval p. 
Borakovi k víťazstvu a sľú
bil, ako dobrý demokrat, po
moc v novembrových voľ
bách. 

Demokratické víťazstvo v 
novembrových voľbách v 
Campbell je považované za 
isté. Ako bolo toto mesto ke
dysi republikánske, ta^ je te
raz demokratické. 

Z republikánov-Slovákov 
nominovaní boli: Juraj Lisko 
za preds. mestskej rady, Ju
raj E. Prokop za advokáta, 
Tomáš L. Černoch za audi
tora, Ján Kadilak ml. za po
kladníka, Ján. Cebula ml, za 
koncilmana. . 

Pán Borak touto ceátou sr
dečne ďakuje všetkým Slo
vákom a Slovenkám a Slova
nom i Slovankám za ich po
moc a dôveru,, ktorú • nom 
složili. 

V Struthers znovu nomi
novaný bol za mayora T. A. 
Roberts, republikán. Demo
kratickú nomináciu dostal 
Edwin H. Gensler. 

VÝROBA OCELE 
BUDE ZAS VÄČŠIA 

Republic Steel dala zapá
liť tri dodatočné martinské 
pece a Youngstown Sheet & 
Tube Co. tiež dala rozkaz 
zapáliť na Brier Hill tri 
martinské pece, lebo 11 pecí 
v Campbell nestačí dodávať 
dosť ocele pre finišujúce 
mlyny. Takto bude výroba o-
cele v našoirt dištrikte zvý
šená na 60 percent kapaci
ty. Z &3 martiniek bude čin
né 50 a dve z troch besseme-
riek. Vlani o tomto čase vý
roba tu bola len na 20 pere. 
kapacity. 

TRUAX ZOMR 

Charles V. Truax, celoštá
tny demokratický kongres-
jnan z Ohio, zomrel 9. au
gusta na porážku srdca vo 
Washingtone. Nová voľba 
nebude, lebo sú obavy, že by 
demokratická strana bola po
razená, ako bola porazená 
minulého týždňa V Ŕhode Is 
land, čo by malo nedobrý 
psychologický účinok na bu
dúcoročné prezidéntské voľ
by. 

sa cim 

Vo stredu večer, dňa 14/ 
augusta, bola druhá schôdza^ 
ktorú S. S. K. svolalo behorr^ 
minulých dvoch týždňov f 
záujme slovenskej vyššej ško
ly pre chlapcov. Schôdza bo
la vo škole sv. Cyrila a Me
toda a bola ešte nadšenejšia, 
ako prvá. I zástupcov našich 
osád bolo na nej viacej. Vid
no, že záujem o túto npšu 
slovenskú a katolícku vec 
stie medzi nami. Z&čínamé 
si upovedomovať velikú pos
trehu tejto ustanovizne. Pri 
svornej práci naša dolina vy
koná chvályhodný skutok za 
predĺženie a povznesenie sk* 
venského života v Amerike. 
Takéto sú naše domy z minu
lej schôdze Slovenskej Ka
tolíckej Matice Školskej. Ale 
pristúpme ku priebehu tejto 
významnej schôdze. v 

Bolo práve pol deviatej, 
keď p. Ján Leško, hlavný 
tajomník SSK. a tiež i Ma
tice Školskej otvoril schôdzu, 
privítal prítomných a vyzval 
dp. doktora Jána Humenské-
ho, aby predriekol modlitby, 
čo ten aj urobil. Potom p. 
Leško vysvetlil, ako na mi
nulej konvencii bolo-rozhod
nuto, aby sa toho roku pre
viedla sbierka na slovensM 

fryššra škohi; ktorá jé' pcÄ 
správou našich slovenských 
benediktínov. "Terajšia budo
va nezodpovedá svojmu vzde 
lanostnému cieľu, je veľmi 
stará a malá. Otcovia bene
diktíni majú už veľký počet 
ešte i štátom uznaných pro
fesorov, aj študentov by mo
hli mať hoclen desať krát 
toľko, ako ich nateraz ma
jú, ale potrebujú veľmi súr
ne NOVÚ ŠKOLSKÚ BUDO
VU. Túto si oni nemôžu sa
mi vystaviť, potrebujú po
moc všetkých našich osád, 
spolkov i jednotlivcov. Na
koľko však táto škola je v 
našom clevelandskom biskup
stve, celá slovenská Ameri
ka čaká na nás, Slovákov 
clevelandského biskupstva, a-
by sme my započali sbierku 
na túto novú budovu a tak
to dali dobrý príklad ostat
ným americkým Slovákom. 
Práve preto nemôžeme a ne
smieme so sbierkou odkla
dať, aby sme takto neškodili 
veci. Aj osvietený pán bis
kup z tejto príčiny upravil 
svoj krásny pastiersky list na 
Všetkých duchovných a ve
riacich slovenských osád cle
velandského biskupstva. A 
že prevedenie, a to zdarné 
prevedenie tejto sbierky vy
žaduje od nás všetkých, aby 
sme sa najprv všetcia sorga-
nijpovali a potom spoločne 
previedli zdarné túto našu 
slovenskú a katolícku kultúr
nu akciu. Toto je cieľ i tej
to našej schôdze a preto 
keď vás všetkých na túto 
schôdzu srdečne vítam v me
ne hlavného úradu SSK. a 
Matice Školskej, prosím vás, 
aby ste si teraz zvolili préd* 
sedu a tajomníka." 

Za predsedu zvolený bol 
osvedčený horlivý pracovník 
p. Jozef Vaščák, ktorý je na
teraz hlavným podpredse
dom IKS J. Za tajomníka zvo
lený bol p. Ján Leško. Pán 
Vaščák zaujal predsednícky 
stolec a hoci radšej by bol, 
keby ho tá nová ťarcha bo
la minula, predsa na jedno
hlasnú žiadosť prítomných 
berie ju na seba a bude sa 
usilovať čo mu budú sily sta
čiť, len aby sme túto prepo
trebnú akciu za novú školskú 
budovu zdarné v našej doline 
previedli. On dobre pozná 

tunajšiu Slovač, zná tiež jej 
obetavosť na ciele sloven-
sko-katolícke a preto dúfa, 
že pri dobrej vôli a spolu
práci všetkých táto sbierka i 
v terajších časoch bude zdar 
ne prevedená. A to tým viac, 
že všetcia cítime veľkú po
trebu vzdelaných ľudí. 

Father Kočiš si vypýtal 
slovo a potom p. Vaščákovi 
vrele poďakoval za jeho o-
zaj krásne a úprimné slová. 
"Zdar sbierky bude závisieť 
od nášho nadšenia, s kto
rým sa všetcia dáme do prá
ce. A keďže nadšenia má
me, s Božou pomocou bude
me mať i zdar v našich ná
mahách," dokončil dp. Ko
čiš. 

Pán predseda nato pred
stavil schôdzi dôstojného pá
na doktora Jána Humenské-
ho, ktorý po obdržaní dok
torátu v Ríme, teraz už dru
hý rok študuje na "Catholic 
U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a v o  
Washingtone. Dp. dr. Hu-
mer.ský v krásnej slovenčine 
poďakoval za pozornosť i 
za česť, že môže niekoľko 
slov prehovoriť o študentoch 
i vyšších školách. Spomenul, 
ie mal šťastie chodiť do 
§feoly, kde sa naučil sloven; 
slcy, a tiež i preniknutý zo ^ 
stal roduverným slovenským 
duchom. Nikdy sa nehanbil 
povedať o sebe, že je Slová
kom, synom slovenského o-
tea a slovenskej matky. A 
vo svojom slovenskom pove
domí vždy vyhľadával Slo
vákov na vysokých školách 
i v kraji v Ríme, i tuná vo 
Washingtone a veľmi ho bo
lelo, keď tak málo Slová
kov našiel na univerzitách. 
Poniektorí, hoci boli sloven
ského pôvodu, ale nemali 
slovenského povedomia a 
tým menej slovenskej hrdo
sti. A to zaiste preto, že ne
mali príležitosť študovať na 
školách, akou je dnes vyššia 
škola našich slovenských be
nediktínov. Preto jeho veľmi 
teší, že Mahoning dolina pú
šťa sa do práce za novú bu
dovu pre chlapeckú vyššiu 
školu v Clevelande. Žehná 
tejto práci mnoho zdaru a 
požehnania. Prítomní vypo
čuli jeho reč s úprimnou ra
dosťou a odmenili sa mu 
hlučným potleskom. Nato p. 
predseda vyvolal ešte mno
hých našich pracovníkov a 
pracovníčky, z ktorých rečí 
hoc len niekoľko slov podá
vame k vôli tým, ktorí na 
schôdzi neboli. Spomenieme 
iba meno rečníka a vedúcu 
myšlienku jeho reči. 

Father Jozef Krišpinský: 
"Keď chceme mať vynikajú
cich ľudí, musíme dať na
šim chlapcom príležitosť, a-
by študovali na vyšších ško
lách, ale na takých, ktoré 
ich budú vychovávať pre náš 
národ slovenský, ako to robí 
i škola našich slovenských 
benediktínov. O tejto škole 
by mal byť zvláäte teraz po
čas kampane článok každý 
týždeň v našich Youngstown-
ských^ Slov. Novinách." 

Father Jozef Eliáš: "Veľ
mi ma teší, že idete zaviesť 
sbierku na túto slovenskú 
vyššiu školu, lebo ja veľmi 
dobre viem, čo taká sloven
ská škola znamená pre kňa
za, keďže ja som nemal prí
ležitosť učiť sa slovensky, 
iba čo som sa bol naučil od 
matky dom$. V tejto vašej 
práci i ja chcem vám byť 
na pomoci." 

Pán Jozef Martinko: "I 
my, starší pracovnici chce

me aj teraz pracovať za vyš
šiu školu pre chlapcov, lebo 
potrebujeme vzdelaných ľu
dí, lebo vzdelaný človek ne
hanbí sa za svojeť." 

Pán Jozef Javorský: "Bol 
som v Clevelande počas kon
vencie IKSJ. a videl som na 
vlastné oči súrnu potrebu no
vej budovy pre vyššiu školu 
slovenskú. Ona nám odchová 
ľudí, jakých dnes potrebuje
me nielen my, ale i naša a-
merická vlasť. Rád by som 
ešte na svoje oči vidieť nie
len vyššiu slovenskú školu, 
ale i slovenskú univerzitu." 

Pán Juraj Vargo: "Predo 
všetkým potrebujeme dnes 
spoluprácu všetkých, no na
dovšetko potrebujeme dnes 
spoluprácu našich duchov
ných otcov, ktorí sú našimi 
vodcami a bez ktorých my 
laici vykonáme veľmi málo. 
Keď ale všetci naši kňazi 
budú s nami spolupracovať, 
som istý, že sosbierame vy
še desať tisíc dolárov len, v 
našej doline." 

Pán Anton M. Palkovič: 
"Počuli sme už krásne slová, 
pekné reči, pristúpme už k 
činom a skutkom, vypracuj
me si praktický program na
šej kampane." 

Pani Maria Slifka: "Poču
la som krásnu slovenskú reč 
od dr. Humenského, a som 
si zaumienila, že s Božou 
pomocou, rada by som svo
jich dvoch malých synkov 
dať do slovenskej vyššej 
školy ku otcom benediktí
nom. Pracujme všetcia za tú
to ich a našu vyššiu školu." 

1?ani Maria Kubína: "Ja 
sa pridávam ku tomu, čo už 
bolo tak pekne povedano." 

Pán Ján Kočiš: "Všetko 
nám pojde dobre i teraz, 
keďže v minulosti čokoľvek 
sme započali, to sme i šťa
stlivo previedli. Nuž dajme 
sa už do práce za vyššiu ško
lu našich otcov benediktí
nov." 

Pani Maria 2ééi "Stará 
som už žena, ale pracovať 
chcem i budem." 

Pani Anna Herman: "Sme 
všetcia za túto vec, dajme 
sa ch> práce a pojde to." 

Pán Juraj Kukula: "Vyš
šie školy veľmi potrebujeme, 
ako som to i sám skúsil, keď 
som bol počas minulej vojny 
pri americkej armáde." 

Pán Juraj Gura: "Pracuj
me v duchu Kristovom, v du
chu katolíckej akcie a zdar 
bude korunovať naše náma
hy." 

Pán S. J. Schromofský: 
"Naše skutky v minulosti 
nech nám dodávajú nádeje 
do budúcnosti. Vykonali sme 
už veľa, a môžema vykonať 
ešte viacej."' J 

Pán Fr. Hudík: "Nebáli 
sme sa práce v minulosti, ne
smieme sa jej báť ani teraz 
keď ide o naše vyššie škol
stvo, ktoré veľmi potrebu
jeme." 

V tomťo duchu niesly sa 
všetky reči a človeku srdce 
plesalo, le ten náš dobrý 
slovenský ľud tak prakticky 
chápe význam vyššieho školr 
stva, ktoré nám môže predĺ
žiť život v Amerike a dopo
môcť tiež i našej mládeži, 
aby zaujala svoje miesto v 
živote amerického národa, 
no pritom aby nikdy neza
búdala na svoj slovenský pô
vod, na svoju slovenskú krv 
a na tie slovenské mozole, 

Prednášky delegátov Matice 
slovenskej v Spoj. Štátodhc 

Štyria predřtilatelia budú p rednáiať na 41 predutétovfc 
Niečo takého sme v Amerike ešte nikdy nemali* 

Pán Jozef Hušek, predse
da Ústredného výboru, ktorý 
sa bude starať o prednášky 
delegácie Matice slovenskej 
zo Slovenska, poslal nám už 
program prednášiek, ktorý 
tu uverejňujeme. Program 
svedčí, že to bude niečo, čo 
sme v Amerike ešte nikdy 
nemali a z čoho iste nado
budneme národnej hrdosti. 
Program je nasledovný: 
Prednášky člena delegácie p. 
tajomníka Matice slovenskej 

J. C. Hronského: 
1. Založenie Matice slo

venskej v Turč. Sv. Martine. 

Slov. Baseball Liga 
Výsledok hier v nedeľu 
Sv. Petra a Pavla 4, Hub

bard 1. 
Lansingville 4, Haselton 3, 

15 iningov. 
K. Pulaski 9, Trojice 3. 
P. Marie 11, Campbell 4. 
Farrell 3, Mena Ježiš 1. 

na 

na 

Hry na nedePH 
Farrell Vi Haselton 

Oakland. 
Pulaski vs Campbell 

Gordon. 
Trojice vs Hubbard v Hub

bard. 
Mena Ježiš v* •?.>?. * P. 

v Struthers. •' 
LansingvtWe $farie 

na Borts. 

Hubbard konečne prehral 
Hubbard New Deal Lun

ches, ktorá čata dosiaľ mala 
šest 'výhier jednu za dru
hou, dostala porážku v ne
deľu od čaty gr. k. osady 
sv. Petr.a a Pavla zo Struthers 
skorom 4 ku 1. Bola to pre
krásna hra, plná rozčúlenia 
od začiatku do konca, takže 
diváci mali sa na čo dívať. 
Jack Novotný zo struthers-
kej čaty bol hviezdou, ude
riac lobdu tri razy a k tomu 
aj lapil jednu ťažkú lobdu 
v siedmom iningu, keď bázy 
boly plné. Stropich vyštraj-
koval 11 Hubbardčanov a 
hádzal dobfe menovite, keď 
bolo treba. 

Po veľmi tuhej a dlhej 
hre, Lansingvillčania porazi
li Haselton Dodgers skórom 
4 ku 3 na Shady Run v 15 
iningoch. Bušel Olenik há
dzal výborne, vyštrajkujúc 
21 hráčov. Striček udrel sin
glu, duplu i triplu. Táto roz
hodla víťazstvo v 15. Z Ha-
seltončanov Maček a Ilaš u-
dreli vzduch po štyri razy. 
Kačenga trafil lobdu tri ra
zy. 

Čata Mena Ježiš prehrala 
v nedeľu už štvrtú hru. Far-
rellčania vyhrali skórom 3 
ku 1. 

Čata Pulaski konečne 
stavila svoje prehrávanie a 
v nedeľu vyhrala hru od Ča
ty nsv. Trojice 9 ku 3. 

Gr. k. čata P. Marie zo 
Steelton nabila campbell-
ských Slovákov 11 ku 4. 

ktoré jej umožnily povýšiť 
seba a národ slovenský. 

Na schôdzi prítomní boli: 
Juraj Vargo, Maria C. Slif
ka, Maria M. Markovich, Mi
chal G. Piroško, J. M. Gura, 
A. M. Palkovič, Ján C. Ko
čiš, Juraj Kukula, Maria E. 
Kubína, Zuzanna Klučar, Ján 
Kadilak st., Maria Hudak, 
Katarína Tumpak, Maria 
Zeč, Maria Zetts, ' Maria 
Czap, Cecília Klein, Štefar. 
Bcľan, Hn I, MJMŕtinko, An 

POĎAKOVANIE* 

h I^Éetkým Slovákom a pria
teľom vyslovujem srdečné 
vďaky za ich pomoc a pod
poru v posledných primár-
kacJj,. 

R. Kubovčík. 

drej Sklenár, Ján Schira, Jo
zef Smotrilla, Jozef Martin
ko, Ján W. Gura, Rev. Jozef 
Krišpinský, Rev. Ján Humen-
ský, Rev. J. Eliaä, Rev. Šte
fan Kočiš, Ján Leško, Jozef 
G. Vaščák, Anna Herman, 
Jozef Javorský. 

Zpravodajský 

2. Oživotvorená Matica 
slovenská. 

3. Moderná slovenská prd* , 
za. 

4. Moderná slovenská poe« 
zia. 

5. Prehľad < sK)venskéh«| 
kultúrneho dneška. * 

6. Vývoj slovenčiny a 
stav dnes. 

7. Spolkový život kultťte* 
ny, •' ;• • 

8. Najbližšift fcudúcnost* 
Matice slovenskej. 

9. Prehľad literatúry slo* 
venskej. 

10. Rozvoj kultúrnych ča* 
sopisov slovenských. 
Prednášky člena delefácié p. 
Jozefa Cincíka, referenta u«# 

meleckého odboru Matice 
slovenskej: 

1. Moderné slovenské m|A 
liarstvo. 

2. Moderné sochárstvo slo» 
venské a umelecký príemy* 
sel. * . 

3. Stredoveké maliarstvo 
slovenské. ^ j 

4. Stredoveké sochárstvo ^ 
umelecký priemysel na Slo* 
vensku. - • 

5. Kúzlo slovenských ^ 
štieľov a zámkov. 

6. Krása slovenských miest 
a dedín. 

7. Slovenský ľtfdový kroj 
a umenie. * $ 

8. Ľudová a Kioderni ar# * 
čhitektúra fta Sldteiisktí. 

9. Moderné slovenské diva* 
dlo ochotnícke a profesionál* 
ne. 

10. Slovenská kniha vo v f t  

voji grafickom. 
11. Slovenské rozprávky 

pre deti. 
(Všetky tieto prednášky i 

premietanými obrazmi; na ^ 
žiadosť, od polovice alebo ~ I 
celé i po anglicky.) 
Prednášky člena delegácie p. 
Karia Plicku, referenta ná» 
rodopisného odboru Matíc*. 
. j . slovenskej: 
x 1.' Dnešná slovenská hud» | 
ba. 

2. Ľudová pieseň a hud* " 
ba. (Celovečerná.) 

3. Piesne zo západného 
Slovenska. 

4. Piesne zo stredného Slo^ 
venska. 

5. Piesne % Východného 
Slovenska. 

6. Piesne Jánošíkovské. 
7. Piesne bačovské. 
8. Ako sme sbierali ifo» 

venské piesne. i 
9. Ako sme filmovali; ' 
10. Putovanie po Sloven* 

sku. (Celovečerná.) 4 
Všetky tieto prednášky á 

premietanými obrazmi aleb$ 
ukážkami na gramofonových 
doskách; na žiadosť od po* 
lovice alebo celé i po anglí* 
cky. _ 
Prednášky Člena delegácie a 
člena historického odbortl 

Matice slovenskej p. Kon* ; 
štantína Čulena: 

1. Od Ľudovíta Štúra po 
Maticu slovenskú. . -

2. Ľudovít Štúr. 
3. Počiatky slovsnskéh* 

školstva v bývalom Uhorsko, 
4. Koniec slovenského ško! 

stva v bývalom Uhorsku. 
5. Vliv amerických Slová* 

kov na slovenský ttáródný 
život. 

6. Gróf A. Apponyf v A-
merike a doma. 

7. Slovenský študent • mi* 
nulosti a v prítomnosti. (Pro 
študentov.) 

8. Slovenskí veda pved 
prevratom. 

9. Mladá slovenská veda* 
10. Sbierajte pamifttky slo

venského života. 
Rozsah prednáio$ 

minút (okrem 
t, 


