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Osada Mena Ježiš ide na odpust 
do Bedford k P. M. Levočskej 

Veľa osadníkov a osadníčiek pojde. Automobily a auto
busy pojdu spolu. Pre pútnikov bude slúžená svätá omSa 

/yŕi svätyni. Bude ticš i slovenská k&zeft. 

*. Osada Mena Ježiš už dáv-
JMfejšie pripravuje sa na od
pusť ku Levočskej Panne 
Marii V Bedford, Ohio. Ten
to odpust bude teraz v túto 
ňédeľu, dňa 8. septembra, 
kedy pripadá tiež i sviatok 
Narodenia Panny Marie, Ma
tky Božej. Starí i mladí, mu-
žovia i ženy, mládenci a de
vy tam pojdu, aby spoločne 
oslávili narodeniny Panny 
Marie pri Jej svätyni v Bed
ford. Všetci, ktorí pojdu už 

•či na svojich - automobiloch 
alebo na autobusoch majú 
sa shromáždit' v nedeľu rá
no o pol desiatej pred kosto
lom, aby sa odtiaľ vydali spo 
ločne na' tento ich odpust. 
Každý je žiadaný prísť na 
čas, aby sa púť mohla po
hnúť pred desiatou hodinou. 
S pútnikami pojde velp. Ko
čiš, duchovný osady Mena 
Ježiš. 

O poldvanástej bude pre 
fli-tnikov slúžená zvláštna 
8V. omša, ktorú na úmyseľ 
pútnikov odslúži dp. Vincent 
Balmat, D. D., biskupský se
kretár. Pri tejto sv. omši 
slovenskú kázeň povie dp. 
Štefan Kočiš. 

Po obede asi o jednej ho
dine bude pre pútnikov spo

ločný obed na pozemkoch 
sestier Vincentiánok. Odpo
ludňajšie pobožnosti začnú 
sa o druhej po obede. Pri 
týchto odpoludňajších pobož 
nostiach bude slovensky ká
zať dp. Jozef Eliáš, kaplán 
osady Mena Ježiš. Pútnici sa 
potom zas spoločne vrátia 
domov a z Bedford pohnú sa 
večer o šiestej hodine. 

Očakáva sa, že aj z dru
hých tunajších osád pripo
ja sa ľudia ku tejto púti, 
menovite takí, ktorí toho ro
ku ešte neboli na odpuste v 
Bedford, Ohio, pri Levočskej 
Panne Marii. Takíto, ak tam 
ešte neboli, nech vezmú 
Youngstown cestu 18 a po
tom cestu 14. Táto cesta 14 
ich privedie až ku samému 
kláštoru sestier Vincentiánok 
ktorý stojí na vršku pri sa
mom mestečku Bedford. Klá
štor vidno z cesty i svätyňu 
Panny Marie Levočskej. Pa
mätajte, že odpust tento bu
de teraz v nedeľu, dňa 8. 
septembra. Ctitelia Panny 
Marie Levočskej, poďte a 
nami! 

ZkoavencieS.Ev.J. 
Konvencia sa predĺžila, lebo 
"lehce vyriešiť všetky veci 

dobre. 

. XVII. konvencia Sloven-
ifeej Evanj. A. V. Jednoty, 
odbývaná vo Wilkes-Barre, 
Pa., pretiahla sa do druhého 
týždňa a to i vzdor nedeľné
mu a pondelkovému a ve-
čerňajším zasedaniam. Prí
činou je to, že delegáti chcú 
všetky predliehajúce záleži
tosti vyriešiť dobre a nie na
pochytre. Konvencia urobila 
opravu v hl. úrade a to tak, 
že hl. predseda bude musieť 
bývať a úradovať v Pitts
burghu, sídle organizácie a 
namiesto výboru majetku bu
de 3-členový sbor dôverní
kov s veľkou právomocou, 
že bude môcť prezrieť kni
hy hl. úradníkov kedykoľ
vek chce. Hl. podpredseda 
bude odteraz i hl. starostom 
mládeže. Hl. súd nebude vo
lený, ale vymenovaný zakaž
dým, keď bude treba z ú-
dov, kde sa žaloba má pre
jednať. Platy úradníkov bo
ly ustálené nasledovne: Hl. 
predseda $200 mesačne, na
miesto $1,000 ročne; hl. úč
tovník $175 mesačne namie
sto $200, hl. zápisník $160 
mesačne namiesto $175; hl. 
pokladník $700 ročne ako do-
saváď; redaktor a správca 
tlačiarne v jednej osobe po 
$225 mesačne ako dosiaľ. 
Delegáti si odhlasovali po 
$8 denne. Konvencia sa skon
čí toho týždňa a budúca bu-
j§i o štyri roky. 

'iKr 4|)|iny^)ym^.„ 
STUDENTI DOSTANÚ 

FEDERÁLNU POMOC 

: Dr. B. L. Stradley, zkúša-
m' študentov v Ohio State 
Univerzite oznámil, že Ohio 
State univerzita bude mať 
prácu pre 1,200 dobrých štu
dentov, ktorá im bude doná
šať $15 mesačne. Pracovať 
budú v kanceláriách univer
zity v prázdnom čase. Penia
ze dá National Youth Admi
nistration. Slovenskí študenti 
ktorí by chceli študovať na 
štátnej univerzite a praco
vať v prázdnom čase, nech 
sa hneď hlásia o príhlasnč 
listiny u Dr. Stradley, Ohio 
State University, Columbus, 
Ohio.,. . 

Matica príde! 
V stredu, dňa 28. augusta 

dostal som z Turčianskeho 
Sv. Martina nasledovný rá
diogram : 

"Joseph Hušek, 
^ ̂ 'At all events we start 

close of the November. 
Letter come. Matica." 

V slovenčine: 
"Na každý pád koncom 
novembra vydáme sa 
na cestu. List nasleduje. 
Matica." 

Zájazd Matice slovenskej 
stane sa teda skutkom a to 
ešte tohoto roku. 

Je to pre nás amerických 
Slovákov veľká a radostná 
zvesť. 

Prosím slovenské časopisy, 
aby pre zájazd Matice pri-1' 
pravovaly pôdu. A do práce 
tejto dajme sa ešte dnes. 
Neodkladajme. Času málo. 
Výsledok akcie závisí hlav
ne od nás, slovenských novi
nárov. 

S kol. úctou, — 
Jozef Huielf, 

predseda Sdruž. Slov. No
vinárov v Amerike, n 

VÍCHRICA VO FLORIDE 
USMRTILA 256 OSÔB 

V južnej časti Floridy bo
la toho týždňa obrovská ví
chrica, ktorá usmrtila 256 
osôb, väčšinou veteránov sve
tovej vojny, ktorí tam žili 
pod šiatrami ako nezamest
naní a nemocní. Mnoho ško
dy bolo tiež narobené a jed
na osobná loď bola zahnaná 
na melčinu a hrozilo jej po
topenie a s ňou i 350 cesto
vateľom na nej. Podarilo sa 
ich ale zachrániť. 

Medzi zabitými veteránmi 
je i Joe Kuss, Youngstown-
čan a medzi ranenými Frank 
Higgins a Ernest McAuley 
tiež z nášho mesta. Vláda a 
Červený Kríž pomáhajú oby
vateľstvu, ktoré je béz prí
strešia. \ 

SLOVÁK KONZULOM v 
V PITTSBURGHU 

Bývalý atáS<§ č.-slov. vy
slanectva vo Washingtone dr 
Papánek, ktorý bol potom v 
Prahe, bol vymenovaný za 
konzula do Pittsburghu, kde 
je teraz uprázdnené miesto. 

OBRÁZKY Z DENNÝCH UDALOSTI 

1. Vojaci 108. pešieho plít* 
ku v útoku skokom ponad 
zákopy počas posledných ar
mádnych manévrov v Camp 
Pine, N. Y. 

2. Členovia domu zástup
cov odchádzajú z Kapitolu 
domov na vakácie po odro-

v .  - v  i  
čení kongresu. : VÍ 

3. Pohľad na Port Said v 
Suezskom kanáli, o ktorý má 
obavy Anglia skrze hroziacu 
taliansko-abysínsku vojnu. 

Výbor Slovákov 
bol u šéfa policie 

šéf Goodwin uistil výbor, že 
polícia stále pátra po vraho

vi Franka Suhoveckého. 

Po tieto dni tí0| u šéfa 
polície youngstowňskej vý
bor zo Slovenskej Politickej 
Federácie dopýtať sa, ako 
stojí vec pátrania po vraho
vi Franka Suhoveckého, kto
rý bol zavraždený koncom 
zimy v Mill Creek parku. 
Šéf Leroy Goodwin odpove
dal výboru, že polícia pátra 
po vrahovi dňom-hocou a 
keď im niekto nejakú zprá
vu donesie, oni ju hneď vy
šetria. Polícia bude vďačná 
každému, kto jej povie nie
čo o tom prípade. Každé u-
pozornenie berie do povahy. 
Preto kto niečo zná, nech 
to oznámi v svojom politi
ckom klube a klub sa posta
rá, aby to bolo vyšetrené. 

Vo výbore Federácie boli 
predseda Federácie Ján J. 
Janči, pani Maria Kubina, 
A. M. Palkovjč, J. P. Martin, 
Andrej Sklenár a M. T.' Kna-
pick. 

COUGHLIN PROTI 
ROOSEVELTOVI 

Rev. Charles E. Coughlin, 
známy "radiový kňaz" vy
stúpil po tieto dni proti pre
zidentovi Rooseveltovi, pred
povedajúc jeho pád a nazvúc 
ho "úbohým napodobniteľom 
ruského komunizmu." Na
proti tomu pochválil Hearsta, 
známeho fašistu, že má zdra
vé návrhy. Dodal ale, že pre
zident ešte má čas sa polep
šiť a vrátiť sa ku konštitú
cii. * 

DŔAŽOBA POMÔŽE 
REPUBLIKÁNOM 

Pluk. Frank C. Knox, ná
dejný republikánsky kandi
dát na prezidentstvo vydal 
politický prehlás, v ktorom 
hovorí, že vysoké ceny po
travín a vysoké dane donesú 
republikánskej strane víťaz
stvo na budúci rok, lebo dra-
žoba a vysoké dane boly 
vždy osudné tej stránke, kto
rá sa ich musela zastávať. 

Plukovník Knox bol pred 
istým časom zamestnancom 
Hearsta, redigujúc jeden z 
jeho mnohých časopisov. Nie
kto mu ale pomohol kúpiť 
"Chicago Daily News" a od 
toho času je vydavateľom. 

Knox ďalej hovorí, že to, 
čo človek kúpil pred troma 
rokmi za $1.00, stojí teraz 
$1.80. To je vraj taká eko-
nomia, ktorej každý rozumie 
a ktorá má ohromný vplyv 
na voliča. Knox udal, že ce
lý východ sa u£ vrátil do lo
na republikánskej strany a 
že je ztratený pre demokra
tov- '-.v..-,. , •/. 'i 

$12,000,000 na 
verejné práce 

Prídel pre Mahoning olcret 
bol zoitvornásobený. v 

Mahoning County WPn 
dcjstane $12,000,000 na prel 
vádzanie verejných núdzo* 
vých prác namiesto $3,000,-* 
000, ktoré boly pôvodne pri
delené nášmu okresu. Tento 
zvýšený prídel umožní dať 
zamestnanie temer všetkým 
práceschopným nezamestna
ným. Hovorí sa, že z týchto 
peňazí budú stavané hlavne 
nové cesty po -celom okrese.* 

— Chystajte sa na III. Jed-
notársky Deň 15. septembra. 

Michal Cvengroi 
Znovu kandiduje 

Uchádza sa o znovuzvolenie 
za člena školskej rady 

v Campbell. 

DEPORTÁCIA 2,600 
BOLA ODLOŽENÁ 

Prv než sa rozišiel, dom 
zástupcov prijal rezolúciu, 
ktorou požiadal komisára i-
migrácie a naturalizácie, a-
by deportáciu cudzincov do
brého charakteru oddialil, 
keby taká deportácia zaprí
činila neobyčajné ťažkosti. 
Táto rezolúcia sa týka okolo 
2,600 cudzincov, ktorých de
portácia bola takto oddiale
ná, čakajúc na prijatie Ker-
rovjio zákona kongresom, 
ktorý umožní tým cudzincom 
zostať trvale v Spoj. Štá
toch. Ten zákon tiež urobí 
zákonitým pobyt cudzincov, 
ktorí sem prišli nezákonite 
pred 1. júlom 1924. 

k1 1 * . . 
ABYSÍNSKA VOJNÍ' 

ZAČIATKOM DRUHÝCH 

Gen. J. B. M. Hertzog, 
ministerský predseda Juho-
Africkej Unie sa vyslovil, že 
abysínsko-talianska vojna bu 
de začiatkom dlhej, a to naj-
krvavejšej a najukrutnejšej 
doby, akú svet kedy prežil. 
Dnes je vraj celkom nový 
duch v Europe a Azii, duch 
nenávisti a násilenstvá, kto
rý vybúši vo veľkú svetovú 
vojnu. 

SLEJL 301-M ÍLOVOU 
RÝCHLOSŤOU AUTOM 

Angličan Malcolm Camp
bell prišiel nedávno do Spo
jených Štátov na svojom zá
vodnom aute "Bluebird", a-
by na ňom urobil nový rých
lostný rekord. Na Labor Day 
podarilo sa mu hnať auto 
vyše 301-míľovou rýchlosťou 
za hodinu, čo je 1 míľa za 
12 sekund a tak prevýšil 
svoj predošlý rekord o 24 
míľ. Takúto rýchlosť ešte ni 
kdy nikto na aute nevyko
nal. Jeho auto je šesť ton 
ťažké a má motor o 2,500 
konských silách. Závodil 
sám na slanej ceste pri Salt 
Lake City, Utah. 
— Chystajte sa na III. Jed-
notársky DÍA JI. 

Pán Michal Cvengroš, člen 
školskej rady mesta Camp
bell oznámil, že sa uchádza 
o znovuzvolenie na tento ú-
rad. Pán Cvengroš zastával 
úrad v školskej rade camp-
bellskej k najväčšej spokoj
nosti občanstva a nášho ľu
du a preto si zaslúži byť 
znovuzvolený. Slovenských 
voličov v Cämpbéľí upomína
me, aby pri volebnom rozčú
lení v otázke správy mesta 
nezabudli na významné po
zície svoje v správe škôl, 
ktoré si udržia len tak, keď 
si zvolia dôveryhodných a k 
tomu svojských zástupcov, a-
kým je i p. Cvengroš. 

HROZIVÁ SITUÁCIA 
V LÍGE NÁRODOV 

V Ženeve zasedá rada Li
gy Národov, aby zakročila v 
spore Talianska s Abysíni-
ou. Keď abysínsky zástupca 
odpovedal na talianske obvi
nenia, talianski zástupci de
monštratívne odišli zo zase-
dania. V Lige je málo náde
je na prekazenie vojny. U-
robí sa ale vsfetko možné, a-
by Taliansko vojnu nezačalo 
hneď. 

V Ženeve zasedá i výkon
ný výbor svetovej organizá
cie robotníckych unií, ktorý 
vyniesol rezolúciu, že bude 
podporovať Ligu v prekaze
ní vojny, hoc to bude zna
menať i vojnu. Taliansko má 
byť bojkotované, -hovorí re
zolúcia. !-r?X : . . • .. v-.'.: 

Medzitým Anglia posilňu
je svoje pozície v Stredozem
nom mori, v Suezi a v Čer
venom mori. Posiela stále no
vé oddiele válečného loďstva 
a vojska. Lietadlové továrne 
Anglie pracujú dňom i no
cou. Musolini naproti tomu 
mobilizuje ďalších 200,000 

; ^vojakov, takže má už v zbra
ni vyše milióna mužov. 

STEFAN KLUČAR 
ZOMREL V HUBBARD 

Stefan Klučar, dobre zná» 
my Slovák z Hubbard, zo
mrel v nedeľu popoludní o 
pol 8. hodine v svojej do
mácnosti, 755 Jones St., vo 
věku 50 rokov. Nebohý bý
val v Hubbard 32 rokov. O-
plakáva ho manželka Doro
ta, dcéry Helena a Mária, 
syn Ján, rodičia Štefan a 
Maria Klučar, bratia Michal 
v Youngstown, Andrej vo 
Warren, Jozef a Viliam v 
Hubbard. Pohrab mu bol v 
stredu ráno z domu smútku 
a chrámu sv. Patricka. Po
chovaný bol na Calvary cin
torín* •• 

Čampionská Kra 
na Shady Run 

V nedeľu je prvá hra z troch 
o čampionstvo Slovenskej Li
gy medzi Lansinfvillom a 

Hubbardom. 

Výsledky v nedeľu 
Lansingville 4, sv. Petra a 

Pavla 0. 
Farrell 7, Hubbard 6. 
Haseltoň 14, K. Pulaski 1. 

Konečný stav čiat 
Čata Výhra Priehra Pct 

Lansingville 8 1 .887 
Haselton ? 2 .778 
Hubbard $ 8 .667 
P. Marit . 8 8 .667 
Sv. P. a P. 6 2 .625 
Farrell 8 8 .625 
M. Ježiš 8 6 .333 
Campbell f 6 .383 
Pulaski t 8 1111 
Trojice 0 9 .000 

Lansingvillčania čampionmi 
druhej polovice 

Lansingvillskí Slováci do
byli čampionstvo druhej po
lovice sezony Slovenskej Li
gy na Shady Run hrisku po
razením čaty sv. Petra a Pa
vla zo Struthers 4 ku 0. Bu-
šel Olenik obmedzil Stru-
thersčanov na štyri zábity, 
z ktorých Babe Nivert, lapač 
Struthersčanov, dostal dva. 
Lansingvillčania skórovali vo 
štvrtom iningu, keď Olenik 
dostal dva-bázový zábit a 
skóroval na Bortsovu ostrú 
singlu. V piatom dostali zase 
jeden, keď Smithom udere
ná lobda padla na hraničnú 
čiaru v pravom poli, ubeh
núc dve bázy a dostal sa do
mov na Kapsovú singlu. 

V siedmom Lansingvillča
nia si zase pripísali jeden, 
keď Vrabel zabil na jednu 
bázu a šiel na druhú na Smi-
thovu obetu a skóroval na 
Kapsov druhý zábit. Posled
ný obeh skórovali v ôsmom, 
keď Bortz udrel na jednu 
bázu a skóroval na Kačme-
rovu duplu. 

Kapsovo zabíjanie lobdy, 
Řehákovo behanie a lapanie 
v obrane a Bortzovo behanie 
po bázach přispěly k lan-
singvillskému víťazstvu. 

Hubbard zas padol 
Čata Hubbard New De&l 

Lunches prehrala zase jed
nu hru a to čate YMSA. z 
Farrell. Skór bol 7 ku 6. 
Hubbardčania zprvu boli ho
dne na predku, ale Farrell-
čania sa pochlapili ku kon
cu, skóruj úc tri razy v ôs
mom a poviazali hru i do
stali víťazný obeh v devia
tom. Pandza z Farrellčanov 
udrel pre home run, a tak 
isto Chufo a Angelo z Hub-
bardčanov. 
Haselton vyhral poslednú 

Haseltončania ľahko pora
zili K. Pulaski čatu 14 ku 1 
v Gordon parku v poslednej 
hre sezony. Galajda z Ha
selton Dodgers udrel pre 
home run. Toto bola už ô-
sma výhra pičera Hanuščáka. 

OCELIARNE BUDO 
MAŤ DOBRÝ ZISK 

Tunajšie oceliarne vykážu 
dosť pekný zisk za tretí 
štvrťrok, udávajú finančné 
kruhy, lebo sa v nich praco
valo priemerne 55 percento
vou kapacitou, čo umožňuje 
oceliarňam zarobiť dividen
dy. Očakáva sa, že tunajšie 
oceliarne budú ešte lepšie 
zamestnaná v ostatnom štvrť 
roku. 

OSADNÉ ŠKOLY BUDÚ 
ZAVRETÉ 23—26. SEPT. 

Desať rokov Konferencie Slov- . ,,: l 
enských Kňazov Ciev. Biskupstvá 

Dvaja biskupi majú byť prítomní na slávnosti. Jubilejná 
slávnosť bude v kláštore slovenských sestričiek v Bed* 

ford, Ohio. • -

Teraz v nedeľu, dňa 8. 
septembra, bude mimoriadna 
slávnosť v kláštore sloven
ských sestier Vincentiánok v 
Bedford, Ohio, kde sa nachá
dza svätyňa Levočskej Panny 
Marie. V ten deň Konferen
cia Slovenských Kňazov Cle
velandského Biskupstva bude 
sláviť desaťročné jubileum 
svojho trvania a dejstvova-
nia. Tej ta slávnosti sľúbili sa 
zúčastniť tiež aj najdp. Jo
zef Schrembs, D. D., biskup 
clevelandský a jeho biskup
ský pomocník, najdp. J. A. 
McFadden, D. D. Slávnosť 
bude sa vydržiavať teraz v 
nedeľu po obede. Najprv 
bude slávnostné požehnanie, 
ktoré za výpomoci prítom
ných slovenských kňazov u-
delí jedon z prítomných pá
nov biskupov. Pri tejto prí
ležitosti pravdepodobne pre
hovorí najdp. biskup Jozef 
Schrembs, D. D. Ak bude 
pekné počasie, tak nábožen
ská čiastka slávnosti bude 
vykonaná vonku, pod holým 
nebom, pred svätyňou Panny 
Marie Levočskej. Ináč bude 

v priestrannej kaplici v klá« 
štore sestier. Potom bude 
shromaždenie a za tým spo
ločná večera. Pri tejto príle* 
žitosti bude tiež i posviacka 
sochy sv. Vincenta, patróna 
sestier Vincentiánok. Očaká
va sa, že tejto slávnosti zú
častnia sa mnohí jak z me
sta Clevelandu, tak aj z o-
statných okolitých miest, 
kde máme slovenské farno
sti. Sestričky aj touto cestou 
úctivé povolávajú náš ľud na 
túto ich slávnosť, ktorú spo
jili so slávnosťou desaťročí 
ného jubilea Konferencie na* 
šich kňazov slovenských. To
horočnými úradníkmi kňaz
skej konferencie sú: predse
da: dp. Celestín Drexler, O, 
S. B., farár osady sv. Andre- > 
je v Clevelande; podpredse- •• 
da: dp. Leo Řehák, O.S.B.,' 
farár osady sv. Benedikta V 
Cleveland; tajomník: dp. Jo» 
zef Breznyak, kaplán osadj£ _ 
sv. Antona vo Fairport; po# 
kladník: dp. Jozef Eliáš, ka# 
plán osady Mená Jtžiš V 
Youngstown. > ^ 
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Nový Department 
u Strouss-Hirshber g 
šiesta podlaha venovaná je 
na študovanie hudby a spevu 

na k«f»c«rtjř» « 

, V 

Osadné školy v Youngs-
towne budú zavreté v dňoch 
od 23. do 26. septembra pre 
Eucharistický kongres, kto
rý sa bude v tých dňoch v 
Clevelande odbývať. 

.t . 

Ben C. Winters, hlavný 
správca hudobného oddele
nia Strouss-Hirshberg Co. o-
tvoril zvláštne miestnosti na 
šiestej podlahe u Strouss-
Hirshberg, ktoré sú venova
né hudbe a spevu. Toto od
delenie má izby na študova
nie hudby, na oddych, na re
citácie a keď sa umelé stany 
snímu, je tam miesta na 800 
sedísk počas veľkýeh kon
certov. 

V každej izbe je piano a 
na platforme je veľké grand 
piano.* r 

V novom oddelení už bol 
koncert, v ktorom vystúpili 
miestni a iní umelci, medzi 
nimi Mike Ficocelli a jeho 
sbor, Loui< Heyman a Alice 
McMichael, Jerome D'Amon-
te, Lillian Butcher Stam-
baugh, Ruth Wallace a Min-
ta Connors a iní. 

V tom oddelení u Strouss-
Hirshberg budú dávané aj 
tónové próby zdarma po 
troch úlohách. Neskoršie mô
žu mať žiaci youngstown-
ských škôl predstavenie. Tiež 
bude akiste založená malá 
symfonická orchestra v spo
jení s Youngstown Sympho
ny orchestra, ktorá bude ko
operovať. 

Mr. Winters prišiel sem po 
10 rokoch spravovania po
dobných oddelení v najväč
ších departmentných obcho
doch sveta. 

KATOLÍCKA HIERARCHIA 
PROTI HITLEROVI 

Druhá čampionská 
hra Jednota ligy ^ 

• "i 
Steeltefi porazil StruthetS V a 

prvej hre 9 ku 0« w • - • - -n 

Steelton sí odniesol prví! 
sériovú hru Jednotárskej líí» /• 
gy o čampionstvo roku 193& $ 
porazením strutherskej čaty ' ^ 
ohromujúcim skorom 9 ku d .J 
na Borts hrisku v nedeľu* vc| 
Hre sa prizeral veľký zástup ^ 
ľudí. Steelton je už tri rok/ J 
čampionom tejto ligy a pre-
to je každý zvedavý, či si -'i 
čampionstvo podrží i teraz* . '•} 

Steeltonský pičer Krištof *ft 

má najväčšiu zásluhu za ne- /J 
deľné víťazstvo, lebo da| ^ 4 
protivníkom len jeden jedi# ^ 
ný zábit a vyštrajkoval 13, .%; 
B. Melago, J. Melago, Hle-
bak, Dolak a Krištof sa 
bre zaháňali kyjom. * ^ 

Na nedeľu bude hra 1H 
Struthers. Ak i tu Steeltonča* £ 
ni zvíťazia, budú čampion* ^ 
mi a ako takí pojdu do Chi-
caga hrať s tamojšími čam* 
pionmi. 

. -J 
RODINNÁ TRAGÉDIA \l ^ 

ZO ŽIARLIVOSTI "H 

'k 

Sbor katolíckych biskupov 
v Nemecku mal nedávno kon 
kláv, na ktorom bolo pojed
návané o obrane cirkve pro
ti nacistickému prenasledo
vaniu. Biskupi sostavili pa
stiersky list, ktorý bol teraz 
v nedeľu čítaný vo všetkých 
katolíckych kostoloch v Ne
mecku. V liste boly úpravy 
pre veriacich, ako sa majú 
držať a medzi iným stálo i 
toto: "Poslúchajme Boha a 
nie ľudí", do nacisti považu
jú za výzvu, aby ľud neslú-
chal Hitlera a jeho proro
kov. Dosiaľ nacistická vláda 
nepodnikla nič proti kňazom, 
ktorí čítali ten list, iba zaká
zala jeho rodfeevaBtfc 

Matka siedmich detí bol* 
zastrelená a otec ťažko ra» N 

nený v rodinnej zvade, kto* 
rá povstala zo žiarlivostí^ 
Joseph Gasperis, 41-ročný 
obuvník a gázovaný veterán, * 
svetovej vojny z č. 105 
Lane Ave. zastrelil svojtt 
manželku vo zvade v nede* ^ 
ľ u večer. Gasperis- sa so že* 
nou často vadil, lebo ju be*--
príčiny upodozrieval x. nevar 
ry. Niekedy sa i celý deň va
dili. V nedeľu večer sa sag*"*"* 
vadili a d ľa udania Gaspert* 
sa, jeho manželka vzala re* 
volver a chcela ho zastřelit*/^'r 

On jej chcel revolver yyrrtí* .j 
a pri tom zápase vyšly viace- j 
ré rany, z ktorých jedna za-
bila jeho ženu a dve jeho ra*[ 
nily. On je v nemocnici a tó ** 
obavy i o jeho život. Sedení 
drobných detí zostáva. 

VLÁDA SŤAHUJE > 
,1, UBERTY TONČNR 

————— 

Vláda Spoj. Štátov na 15, 
oktobra stiahne posledné Li« 
berty bondy a vyplatí 
majiteľov hotovými pi 
mi alebo ak chcú, 
vládne bondy* 


