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Ľudia, ktorí dosiaľ nikdy nepotrebovali 
pomoci,obracajú saoňu na Červený Kriz 

I I tí ľudia, čo žijú vo vý-
ftavných, krásnych domoch, 
môžu sa jedného rána prebu
diť a zistiť, že nebudú jesť, 
ak nedá im niekto potravy, 
že sa nemajú do čoho ob
liecť, ak neprinesie im nie
kto šatstvo; aj kraj, kde prí
roda bola v minulosti vždy 
štedrá, scénicky krásna a ú-
rodná, môže sa v niekoľkých 
hodinách premeniť v úze
mie, spustošené búrkou a po
vodňou, ktorým všetok ľud
ský dôvtip a vedecké znalo
sti nevedely až dosiaľ pre
dísť. 

Júnové povodne v ôsmich 
okresoch južného New Yor
ku soznámily s utrpením a 
súčasne aj s Červeným Krí
žom mnoho ľudí, ktorí až 
doteraz nevedeli, čo to značí 
mať hlad, triasť sa zimou a 
uvedomovať si svoju vlastnú 
bezmocnosť. 

Tisíce domov bolo odplave
né, vyvrátené zo základov, a-
lebo aspoň zaplavené a za
nesené bahnom; elektrické 
svetlá vypovedaly službu, 
mestská voda prestala tiecť, 
aahrady a polia boly spusto
šené; hradské staly sa ne
schodnými pre automobily, 
ktoré by ináč boly odvážaly 
postihnuté rodiny do bezpe
čia a pod prístrešie; mosty 
Visely sťa beztvárna splete-

. liina ocele a betonu ponad 
rozzúrenými vodami, ponad 
ktorými sa kedysi tak pyšne 
klenuly; a vo všetkej tejto 
skaze, vo všetkých mestách 
• dedinách postihnutého ú-
jpemia dostávalo sa tisícom 
ľudí novej nádeje a odvahy 
• činnosti Červeného Kríža, 
ktorý im priviezol potravu, 
Odev, prístrešie a útešivý 
Sľub, že poškodené a znivo
čené domy budú znovu vy-
ÍAavené a že život vráti sa o-
päť do starých, pokojných 
koľají. 

Ale New York nebol to-
fcoto roku jediným štátom 
katastrofálne postihnutým. 
Južné a západné územia Sp. 
Štátov utrpěly piesočnými 
búrami, pretržením oblakov, 
Povodňou aj požiarom. Iné 
krajiny boly kruto postihnu
té zemetrasením, sopkovými 
výbuchami, tajfúnami, huri-
kánami a mnoho utrpení bo
lo zavinené požiarmi, povod
ňami, búrami aj nemocou. 

Jako v Spojených Štátoch 
tak aj v iných krajinách je 
Červený kríž poverený pečli-
vosťou o tých, čo utrpeli vo
ľajakou katastrofou. Po dni 
*huby a noci hrôzy prichá
dza Červený Kríž so sľubom, 
srozumiteľným ľuďom všet
kých rečí — sľubom prístre
šia a prispenia, s uistením, 
$e u tejto organizácie neroz
hoduje otázka rasy, ani vie-
jry alebo farby, ale výlučne 
ffcázka potreby. 

Ticho, účinne a každého 
&ňa v roku uskutočňuje Čer
vený Kríž svoj program, sme 
Ťujúci k zmierneniu utrpe
nia. Táto organizácia dáva 
ídravotné a bezpečnostné 
poučenia v svojich kurzoch 
pre prvú pomoc pri úraze; 
pečuje o chorých a nemajet
ných, o rodiny vojnových 
Vyslúžilcov; dobrovoľní pra
covníci pomáhajú v nemoc
niciach, tlačia knihy Braillo-

•fcým písmom pre slepých, sú 
aktívne činní na každom po
li sociálnej pečlivosti. Čle
novia Dorastu Červeného 

• kríža pomáhajú deťom ce-
V" i sveta. 

Keď každodenná rutina je 
prerušená voľajakou kata-
#tr( fálnou udalosťou, vtedy 

•Červený Kríž venuje celú 
- j U  p o z o r n o s ť  u r o v n á v a n i u  

. lej zhubných následkov. Žia
dna iná organizácia sveta ne-
má nadostač skúseností a ta
kých školených pracovníkov, 
ktorí 'by vedeli tak rýchle 
premeniť v poriadok chaos, 
nasledujúci každú katastro
fu, jako práve Červený kríž; 
• žiadna iná organizácia na 
svete nevie pracovať tak ho-
ppodárne, jako Červený kríž 
ktorý má takmer v každej 
«bci dobrovoľných pracovní
kov, ktorí venujú neúnavne 
svoj čas aj svoju energiu. 

$e!t^to roku potrebovalo 
Červeného Kríža 

ľudí; teras na

stal Čas, kedy Červený Kríž 
potrebuje prispenia všetkých 
ľudí. Jeden dolár zaplatí ce
loročný členský príspevok. 
Polovica týchto príspevkov 
zostane v miestnej obci a z 
nej financuje sa miestna čin
nosť Červeného Kríža. Dru
há polovica zasiela sa do 
hlavného stánu Č. K., a jej 
sa užíva na krajinské výpo-
mocné akcie. Pridružte sa k 
miestnej odbočke Červeného 
Kríža aj tohoto roku! 

ZAUJÍMAVÉ OTÁZKY 
A ODPOVEDE. 

F. L. I. S. 
Znovupripustenie deportova

ných cudzincov. 
Dotaz: Či môže obdržať 

cudzinec, ktorý bol raz zo 
Spojených Štátov deportova
ný, ešte niekedy v budúcno
sti imigračné vizum a byť. 
znovu do Spojených Štátov 
pripustený?' 

Odpoveď: Je to možné v 
takých prípadoch, keď cu
dzinec nepatrí do zločinec
kej triedy a bol deportova
ný iba pre nezákonitý vstup 
alebo pre voľajakú inšiu prí
činu, ktorá ho nevylučuje zo i 
Spoj. Štátov navždy. Depor
tovaný cudzinec musí požia
dať sekretárku práce o po
volenie podať si žiadosť o 
pripustenie. Ak ide o cudzin
ca, ktorý zanechal tuná že-
nu-občanku alebo rodilé tu
ná deti, je väčšia nádej, že 
jeho- žiadosť bude schvále
ná. Žiadosť môže si podať 
kedykoľvek, ale vrátiť sa 
nemôže skôr, ako za rok po 
svojej deportácii. 

Certifikát deriv&tívneko 
občianstva. 

Dotaz: Roku 1920 vydala 
som sa za amerického obča
na a nadobudla tým samo
činne amerického občianstva. 
Či môžem dostať svoj vlast
ný občiansky papier, aby 
som si na jeho základe mo
hla zažiadať o americký 
pas? 

Odpoveď: Certifikát de-
rivatívneho občianstva pre 
ženy, ktoré sa staly americ
kými občiankami sobášom s 
americkým občanom pred 
22. septembrom 1922. sa už 
dnes nevydávajú. Americký 
pas môžete dostať, ak pred
ložíte občiansky papier svoj
ho manžela. 
Adoptované deti amerického 

občana. 
Dotaz: Som naturalizova

ný americký občan. Pred ča
som oženil som sa s vdovou, 
ktorá je až doteraz cudzou 
príslušníčkou. Keby som a-
doptoval jej šestnásťročnú 
dcéru, ktorá je v Europe, do
pomohol by som tým jej k a-
merickému občianstvu? Ale
bo či by mohla sem aspoň 
prísť ako nekvotová prisťá-
hovalka? 

Odpoveď: Žiadne dieťa 
nestáva sa americkým obča
nom preto, že jej nevlastný 
otec je americkým občanom. 
Adoptáciou nemení sa tiež 
občiansky status nezletilca. 
Občianstvo dieťaťa záleží 
na občianstve žijúceho otca. 
Po otcovej smrti je to oby
čajne občianstvo matky, kto
ré tu rozhoduje 
stve v cudzine 

dateľov Ich nesloží a je 
preto odmietnuté? 

Odpoved': Toto jvrdemt 
nezakladá sa na pravde. Men 
šiemu počtu žiadateľov bolo 
odmietnuté občianstvo v r, 
1934 ako v rokoch predcho-
dzích. V r. 1934 bolo za
mietnuté 1,133 žiadostí, v r. 
1933 už 4,703, v r. 1932 5^ 
478 a v r. 19313 7,514. 

Pravda, nie je možné pred 
povedať, ktoré otázky môže 
sa vyšetrujúci úradník pý
tať, ale nazdávame sa, že 
116 otázok a odpovedí, kto
ré obsahuje brožúra "Ho^r 
to become a Citizen of the 
United States", zahrňuje pra 
vdepodobne všetky informá
cie, ktoré žiadateľ má znať. 
Brožúra obsahuje tiež po
drobné informácie o naturar 
lizačných zákonoch a naria
deniach. Cena brožúry je 25 
centov a možno ju dostať od 
Foreign Language Informa
tion Service, 222 Fourth Ave. 
New York, N. Y. 

DAJTE PREZRIEŤ HRDLO 
VASHO DECKA. 

ODTIAĽTO P0CH0D1A NAJOHNIVEJŠI BOJOVNICI ABYSlNIE 
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Toto sú búdy Danakil čer
nochov v Aussa provincii v 
Abysínii. Provincia leží v 

blízkosti francúzskeho Soma-
lilandu a jej obyvatelia sú 
najdivokejší bojovníci. Oni 

značne dopomohli v 1986 k 
veľkej talianskej porážke 
pri Adove. 

Teraz je čas dať prezrieť 
hrdlo vášho dieťaťa, či ne
má nakazené mandle alebo 
adenoidy, hovorí dr. Harry 
Gaskeen. Ako mandle tak aj 
blízko nich sa nachodiace 
telieska sú často sídlom ná
kazy a slúžia za bránu pre 
bakterie, ktorých jedy idú do 
krve a zapríčiňujú reumatiz
mus, neuritis, arthritis,' scia
tica a srdečné nemoce ako 
aj iné nemoce vznikajú pre 
nakazené mandle, vystríha 
dr. Gaskeen z Gaskeen Clinic 
1518 Belmont Ave. 

Dr. Gaskeen hovorí, že 
niektorí dospelí ľudia myslia 
keď nemajú bolenie hrdla, 
že ich mandle sú zdravé, a-
le často je zistené, že sú na
kazené a že ustavične otra
vujú všeobecný systém s Ich 
baktériami a jedami. 

Dr. Gaskeen odporúča vy
brať také mandle, ktoré sú 
nakazené elektro-koaguláci-
ou, pri ktorej netreba uspať 
a je celkom bezkrvavá. Niet 
žiadneho rezania ani vytrhá
vania a pacient nemusí le
žať v posteli, ale môže ísť 
do práce bez ztráty času. 

Deti, ktoré sú nervózne, 
slabé, niže váhy, ťažko dý
chajú nosom a ľahko pre-
stydajú, majú mať hrdlo na 
každý pád prehliadnuté, ho
vorí dr. Gaskeen. 

Registrujte sa! 

Každý občan *. občanka, 
ktorí chcú voliť v budúcich 
voľbách a nevolili v posled
ných dvoch novembrových 
voľbách, musia sa znovu re
gistrovať v úradovni voleb
nej komisie v Realty Bldg. 

Registrovať sa tiež majú 
noví občania a tí, ktorí budú 
pred 5. novembrom 21-roč-
ní. Voličia, ktorí sa od po
sledných volieb presťahova
li, musia sa dať transfero
vat' do patričného prísinktu. 

Posledný deň registrácie je 
7. oktobra. Nečakajte na po
slednú minútu, ale registruj
te sa hneď! 

- * - - • 

ZÁHADA NEVIDITEĽ
NOSTI. 

Zo starej vlasti 
Zemetrasenie na Pod. Rusi. 

Dňa 21. augusta v noci o 
3. hodine a 10 min. bolo po
cítěné v obci Dráhové pri 
Chuste silné, 1 sekundu tr
vajúce zemetrasenie, ktoré; 
zobudilo obyvatel 'stvo zo 
spánku, takže väčšina strá
vila zbytok noci pod šírym 
nebom. Od prevratu boly tu 
pocítěné už tri zemetrasenia, 
z ktorých toto bolo najsilnej
šie. Škody neboly nikým hlá
sené. Zemetrasenie bolo pocí
těné pred niekoľkými dňa
mi aj v obci Kvasoch 

samovraha odrezal. Gazdák 
bol dopravený do nemocnice 
ešte živý, ale jeho stav j« 
vel 'mi vážny. 

Chlapci zapálili. 
V obci Nelipine pri Sva-

lave na Podk. Rusi zapálili 
7 a 9-roční chlapci stoh sla
my na dvore. Oheň zachvátil 
aj vedľajšie stavania. Popá
lených bolo mnoho osôb. 
Škoda činí 64,000 Kčs & ftié 
je krytá poistením. 

Dožil sa sto rok*f» 
V dedinke Bujakovo pri 

Prešove dožil sa 100 rokov 
tamojší občan Ondrej Gu-
man. Veľmi rád rozpráva o 
svojej mladosti a vraví, že 
preto dlho žije, lebo pije mi
nerálnu vodu. f" 

Prihlasovacia povinnosť cu
dzincov v ČSR. 

Zákon o pobyte cudzincov 
zo dňa 28. marca 1935 č. 52 
Sbierky zákonov a nariade
ní nadobudnul podľa par. 10 
vl. nar. účinnosť dňom 15. 
júla 1935. Na základe par. 7 
zákona je každý cudzinec 
povinný hlásiť svoj pobyt na 
území republiky príslušnému 
policajnému úradu alebo čet-
níckej stanici. 

Tejto prihlašovacej povin
nosti podlieha každý cudzi
nec starší 14 rokov, ktorý sa 
na území ČSR. hodlá zdržo
vať viac ako 2 mesiace alebo 
sa už 2 mesiace zdržuje, a-
lebo cudzinec, ktorý chce na 
území republiky byť zárob
kové činným bez ohľadu a-
ko dlho sa v republike zdr
žuje. 

Cudzinci, ktorí tejto po
vinnosti z hociakého dôvcdu 
nevyhovia, trestajú sa štát
nym policajným úradom po
kutou do 5,000 Kčs alebo 
väzením do 14 dní. 

Mladému anglickénm vy-
o občian- nálezcovi podarilo sa rozrie-

narodeného šiť záhadu neviditeľnosti. 
dieťaťa. Pri terajších okol
nostiach má vaša nevlastná 
dcéra právo iba na druhú 
prednostnú triedu kvóty. t. 
j. ako slobodná, maloletá 
dcéra cudzinky, pripustenej 
zákonite k trvácemu pobud-
nutiu. 

Kvóty niektorých krajín. 
Dotaz: Jaké sú prisťaho

valecké kvóty pre Česko
slovensko, Taliansko, Neme
cko, Poľsko a Rusko? Keď 
cudzinec príde do Spojených 
Štátov na návštevu, či dosta
ne na pas kvotové Číslo? 

Odpoveď: Česko-sloven
ská kvóta je 2,874, rúská 2,-
701, talianska 5,802?, poľ
ská 6,524 a nemecká 25,957. 
Návštevníci nie sú zarátaní 
do žiadnej kvóty, a sú kva
lifikovaní liko ne-prigt 'ahé-
valci. 

N&turalizačné skúšky. 
Dotaz: Či je to pravda, že 

naturalizačné skúšky boly v 
posledných rokoch značne 
zťažené, i*k že- mnoho žia-

Pokus bol prevedený pred 
mnohými svedkami a bol i 
fotografovaný. Na jasne o-
svetlenom podiu bola posta
vená skriňa, opatrená hore 
prívodom elektrického prú
du a zvlášť upravenými do
tykmi. Do skrine vstúpil muž 
oblečený vo zvláštny oblek 
a prilbu. Vyzeral ako potá
pač. Na r^ách mal izolač
né rukavice. Uchopil prívody 
elektrického prúdu. Keď bol 
zapnutý prúd, začal sa stá
vať neviditeľným. Postupne 
ako bol prúd zosilovaný, stá
val sa pred zrakmi svedkov 
najprv priehľadným, potom 
postupne mizly nohy, ruky, 
telo, hlava, až sa stal úplne 
neviditeľným, hoci stál stále 
pokojne v skrini. O ,tom sa 
diváci hmatom presvedčili. 
Podstatu svojho prístroja 
anglický vynálezca tají, po
kus však zdôrazňuje použi
tie elektrického prúdu pri 
uskutočnení neviditeľnosti 
človek* 

Zastrelila seba i dcéru*. 
Julia Lakatošová, vedúca 

firmy Ruttinger vo Filako-
ve zastrelila v noci svoju 12-
ročnú dcéru a potom seba. 
Na čin sa asi pripravovala, 
lebo deň predtým písala sú
kromné listy. 

Bratislavský centralizmu#. 
V bratislavskej "Politike" 

píše dr. Ruhmann, že na 
Slovensku možno pozorovať 
určitý antagonizmus medzi 
jeho východnou a západnou 
časťou a naznačuje, aké sú 
príčiny tohoto antagonizmu. 
Tak, ako ekzistuje centralize 
mus pražský, je i centraliz
mus bratislavský. Eliptická 
poloha Slovenska a pomerne 
veľké vzdialenosti všetkých 
krajov Slovenska od excen
tricky položenej Bratiôlavy, 
žiadajú si opravy. Centrali
zácia správy spôsobila ďal
šiu centralizáciu. Všetko sme 
ruje do Bratislavy, ktorá sa 
tak prekrvuje. Nie je však 
možné, aby sa preferoval zá
pad na úkor východu. Je na 
pr. otázka, prečo by sídlo 
budúcej advokátskej komory 
nemohlo byť v Martine, ale
bo sídlo družstevníctva v Ži
line a pod. Treba pomýšľať 
na vypracovaní plánu na de
centralizáciu krajinského ú-
radu. Dnešný spôsob spravo
vania Slovenska si žiada or
ganickej úpravy* 

díkovej, kde ňa£ťhŕá1&, ČO sa 
v dome deje, lebo tam vy
šetrovali četníci Raj dikových 
chlapcov pre nejakú malič-
Kosť. Svoju nepriateľku zba
dala Rajdíková, ktorá sede
la vedľa okna a hneď vyšla 
von a pustila sa s nepriateľ-
kou do svady. Obe ženy ni
jak by si neboly ublížily, ale 
svadu počul Štefan Vojtáš, 
ktorý vybehol na dvor s veľ
kou bukovou palicou a ade-
ril Martinákovú niekoľko 
ráz po hlave, takže zostala 
ležať na. zemi v bezvedomí. 
Martináková utrpela veľmi 
ťažké poranenie, lebo má 
rozbitú hlavu až na kosť a 
okrem toho utrpela silný o-
tras modzgu, takže lekári 
pochybujú o jej zachránení. 
Poranená žena bola hneď 
prevezená do štátnej nemoc
nice v Žiline, kde zápasí so 
smrťou. Výbojný Vojtáš bol 
zatknutý 1 'dopravený It sú
du. 

Otváral nožom zámok a pre
pichol si srdce. 

V Diákovciach pri Šale n. 
V. v Bratislavskej- došlo k 
tragickému nešťastiu tamoj
šieho 22-ročného učiteľa Št. 
Janiča. Tento sa vrátil do
mov z dlhšej cesty po Slo
vensku, a nemajúc kľúče, ne
mohol sa dostať do svojho 
bytu. Pokúšal sa otvoriť zá
mok pomocou vreckového no
ža, pri čom sa mu tento na 
zámke tak osudne šmikol, že 
sa nim bodol priamo do sr
dca. Onedlho žomrel vykrvá-
caním. 

ný. Pri bitke bolo viac pa-
robkov ľahko zranených. 

Zamestnanosť slovenského 
priemyslu. 

Nerovnaká zaměstnanost* 
v priemysle na Slovensku tr
vala aj v júni. Podľa ziste
nia ústredného sdruženia 
slovenského priemyslu, vzťa
hujúceho sa na 222 podni
kov, celková zamestnanosť 
bola v pomere k júnu min. 
roku o 4.8 proc. lepšia a od
pracovalo o 4.6 proc. viac 
hodín, ako vlani. Tiež počet 
robotníkov sa zvýšil. Najviac 
vzrástla zamestnanosť kovo
priemyslu, a to o 32.5 proc. 
Okrem neho vzrástla zamest 
nanosť i baní a hutí o 7.1 
proc., kde ale počet pracov
ných hodín sa zvýšil len o 
4.6 proc. Priemysel papierni
cký je o 5.8 proc. čulejší a-
ko vlani. Priemysel zemedel-
ský a potravinársky stúpol o 
6.1 proc. V tekstilnom prie
mysle bol počet robotníctva 
síce o 3.9 proc. menší ako 
vlani, ale počet odrobených 
hodín sa zvýšil o 1.8'proc. 
V stavebnom priemysli bola 
zamestnanosť slabšia ako v 
lani, a to v stavebnom o 6.2 
proc. a v chemickom o 12.3 
proc. * ' 

Požiar v Harhove. 
Neskoro večer u statkára 

G. Čákyho v Harhove pri 
Levoči vypukol požiar vo veľ 
kej stodole, v ktorej bolo u-
ložené 500 krížov obilia. Sto
dola úplne zhorela. Požiar 
bol neznámym podpaľačom 
podložený. Že sa nerozšíril 
na ostatné budovy, možno 
ďakovať hasičským sborom, 
ktoré vykonaly skutočne o-
betavú prácu. 

Blesk omráčil ženu a zapálil 
dom. 

Dňa 12. augusta dopolu
dnia vystrájala v Zemplíne 
prudká búrka, za ktorej u-
drel hrom do gazdovstva Já
na Ištoka v Dvorjankach pri 
Sečovciach. Hrom omráčil 
manželku roľníka, zabil psa 
ležiaceho pri dverách a za
pálil dom. Oheň preniesol sa 
potom na hospodárske stavi-
ská a všetko do základov zni 

čil. Škoda je asi 30,000 Kčs 
a je krytá poistením. '' •• 

Poľné krádeže sa mn< 
Sú neustále sťažnosti ho

spodárov, najmä v okolí 
miest, že nepovolané ruky 
vymlátia obilie skôr, než ho
spodár sám. Najčastejšie 
tým spôsobom, že tupým 
predmetom poobíjajú snopy, 
z ktorých obilie padá rovno 
do podloženej nádoby. 

OZNÁMENIE. 

Jozef Danish Notár 
traduje to vlastnom donn 

11 Queen Sk Telefon 36110 
Oproti kostola IT. Ôtefaaa. 

Pre svojju ženu zabil brata. 
Gustáv Kotásek z Dol. Kru 

py pri Trnave strelil na svoj
ho 22-ročného brata, lebo u-
razil jeho ženu. V beznádej
nom stave brat bol odvezený 
do nemocnice. 

Zabil 85-ročnú matku. 
66ročný Jozef Lach z Krá

snohorského Podhradia, za
bil sekerou svoju 85-ročnú 
matku. Ráno potúžil sa alko
holom a potom nič netušia
cej staruškej matke jednou 
ranou rozťal hlavu. Pli vý
sluchu sa cynicky priznal a 
vyhlásil, že sa na vraždu 
pripravoval vyše roka. Prí
činou vraždy sú rodinné ne
sváry pre majetok. 

Ovocné vlaky z vých. Slo
venska. 

Železničná správa zavie
dla na základe skúseností z 
minulých rokov zvláštne o-
vocné vlaky z Kráľova nad 
Tisou do Prahy. Vlak, ktorý 
by normálne šiel do Prahy 
36 hodín, urazí túto trať za 
polovicu času. Odpoludnia 
odchádza z Kráľova, a ráno 
druhého dňa je v Prahe. To
hoto roku dováža najmä dy
ne a hrozno, slivák len má
lo, lebo sa neurodily. v 
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Na Podk. Rusi slabá úroda 
kukurice. 

Podľa zpráv z Podkarpat
skej Rusi je tam veľká neú
roda kukurice, čo je zvlášť 
bolestné, lebo tamojšie oby-
vatels'tvo je na kukuricu 
zvyklé a je kukuričný chlieb. 
Zato v súsednom Rumunsku 
bude úroda kukurice mimo
riadne dobrá, a bude jej asi 
200,000 vagonov. Rumunsko 
chce vyviezť do cudziny 150 
do 180,000 vágonov. Určitú 
časť iste bude povolené do
viezť na Podk. Rus, lebo ta
mojšie obyvateľstvo bez ku
kurice nemožno si ani pred
staviť. 

Naili hro-

Zvonil na poplach proti 
četníkom. 

Ešte v roku 1932 usporia
dali komunisti v Simirkách 
na Podk. Rusi demonštráciu, 
pri čom došlo k výtržnostiam 
proti četníkom, robiacim po
riadok. Všetci účastníci de
monštrácie boli odsúdení v 
Užhorode, ale četníci ešte zi
stili, že 24-ročný Michal Ke-
dulič zo Simiriek 17. febru
ára pri demonštrácii poplaš
ným zvonením privolal ľudí 
na pomoc proti četníkom, 
ktorí rebelantov pozatýkali. 
Preto sa teraz dostal pred 
súd v Užhorode aj on, žalo
vaný pre prečin výzvy k 
trestným činom. Bol odsúde
ný na 14 dní väzenia. Štát
ny zástupca i* pdvolal pre 
nízky trest. : 

Telefon 44431 

Joseph Friedman 
P&AVOTÁB A VEREJNÝ 

NOTÁR 
910 St&mb&ngh Bldg. 

JOZEF 6. 
VAŠČÁK 

SLOVENSKÝ 
POHRABNÍK 

40 Lincoln Avenue 
Telefon 40236 

Telefon 66351 

JOHN WILLO 
SLOVENSKÝ ADVOKÁT 

i 109-510 Union National 
Bank Bid#. 

KRÁSNÉ PLATEB PIANO 
Ako noré PREDÁ SA LACKO. 
Príďte alebo telefonujte do 
TahrUns-Raynec MtaaLo Oonvsay 

306 W. Federal M. 
Pýtalto sa as p. Joa. Moltdvan. 

KUBÍNA 
FUNERAL 

HOME 
SLOVENSKÝ 

POHRABNÍCKY ZÁVOD 

244 East Wood St 
Tel. 33711. Rex. 26332 
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Vklady sú Poistené 
Všetky vklady v tejto banke sú úplne poistení 
ai do $5,000.00 vo Federal Deposit Insnmul 
Corporation pod kontrolou vlády Spojsnýcfc 
Štátov. Toto je na dodatok k bespečnort^ 
ktorú dáva nái veľký kapitál a prebytok 
fttyrooh MUionov Dolárov. 

DOLLARSAVINGS 
an i/Trust Company 

YOUNGSTOWN, OHIO 
Odbočka v Strnthtfi, Oldo 

Počúvajte radlo roshlas Dollar Banky kaidý 
rok večer o 8. hodine s WKBN radlo stanice. 

F=ftl 

Pokus samovraždy. 
Robotník Ján Gazdák, bý

vajúci na Cimburkovej ulici 
v Košiciach, bol pred 10 dňa 
mi prepustený z práce. Bol 
ženatý, ale rodinu dávno o-
pustil pre stále hádky a žil 
odlúčene. Keď ale prišiel o 
zamestnanie, spomenul si na 
rodinu a žiadal manžetku, 
aby ho vzala k*sebe. Keď tá 
odmietla, odhodlal sa Qaz-
dák k samovražde. Vypil 
najprv pol litra octovej ky
seliny, a keď sa žiadaný ú-
činok nedostavil, povesil sa 
na remeni, zavesenom na trá
me. Jeho samovražda bola 
včas spozorovaná, a strážnik 

sto rokov starý 
madný hrob. 

V Bratislave kopú zákla
dy k výstavbe novej budo
vy v komplekse mestského 
bitunku a prišli pri tom na 
veľké množstvo ľudských 
kostier. Na miesto odišla prí
slušná komisia, ktorá zistila, 
že tu kedysi pred sto rokmi 
pri nejakej epidemii bolo 
pochované mnoho ľudí v 
spoločnom hrobe. Bolo nad
riadené zbytky kostier po? 
chovať na mestskom cinto
ríne. 

Krvavá bitka medzi ženám!. 
V Povinej pri Kysuckom 

Novom Meste došlo medzi 
dávnymi nepriateľkami Zu
zanou Martinákovou a Šte
fániou Rajdíkovou k bitke, 
ktorá krvavé skončila. Marti
náková prišla pod okná Raj-

Horiace pole 
Dosiaľ neznámy páchateľ 

zapálil v Kochanovciach v 
Zempelínskej na poli dosiaľ 
nepokosenú pšenicu, ktorá do 
jednoho klasu zhorela. Roľ
ník Juraj Krupša, ktoré pole 
patrí, utrpel 1,000 korún 
škody. Ide pravdepodobne o 
pomstu, ľ v* * >. y, •: 

Letetké neiťastie. 
Pri záverečných cvičeniach 

nä moravsko-slovenskom po
medzí došlo k leteckej neho
de na poľnom letišti pri Ho
liči v Nitr., kde sa srútilo lie
tadlo s pilotom Haníkom a 
pozorovateľom desiatnikom 
Kulíkom. Lietadlo sa pri spad 
nutí zapálilo a obaja vojaci 
zhoreli. V iný deň vypadol z 
lietadla čatár pilot Soukup, 
ale použil padáky a zachrá-
nil sa. ...? 

Krvavá bitka. 
í^V Opore pri Trebišove bo

la v nedeľu slávnosť polože
nia základného kameňa k 
stavbe gr. k. kostola. Prišlo 
na ňu mnoho parobkov % o-
kolia a výsledok toho bol, že 
sa pred potravným druž
stvom pobili. Najhoršie od
niesol bitku Juraj Kostruba, 
ktorému Andrej Bsndola za
sadil ' ranu nožom do hlavy. 
Stav zraneného je, beznádej-

THE HUGHES COMPÄSJ 
118 EAST FEDERAL ST. 113 

VÝBORNÝ 
CHUCK ROAST 

Za Funt 
•I • e e • • • 

JAHŇACIE^ 
ČAPSI Ľ##*;* -$a Funt 18C 

MALÉ 
SRDCIA 

2 Funty 

BRAVČOVÍ? 
ĽADVINKV Funty 

HOVÄDZIE 
JAZYKY . Za Funt 13c 

TENKÉ, v ovčích droboch 
V l N E R K Y  . . . . . .  Za Funt 

•í • 18c 
VEĽKÁ 

BOLOQNA* v ?ku»e.... 
•-1 '  ' .  1 •••frwftifcwiu m.ni ůaijK: • 

Za Funt 14c 
mm, 

KYSLA V ' 
KAPUSTA .1.... . 

-'i A 

• • . jFunty 10c 
VÝBORNÝ 
ROUND STÉk M Funt 20C 

ČERSTVÉ HOVÄDZIE 
DROBY (KN1ŠKY) . Za Fuwt 9C 

NAJLEPŠIE ZA MENEJ U HUGHES • V*-

f. 

si VSVLM' i&lĚ }JU\ 


