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Pobožnosti 
osád pri svätyni 
P. M. Levočskej 

Pekné 45-ročné 
jubileum K. J. 

Osada sv. Mateja a osada sv. 
Jána Krstiteľa idú spoločne 
do Bedford v nedeľu ráno. 

Tejto nedele idú spoločne 
na púť k svätyni Panny Ma
rie Levočskej v Bedford, O. 
tunajšie osady sv. Mateja a 
sv. Jána Krstiteľa. Busy a 
autá pohnú sa od osady sv. 
Jána Krst. o pol 9. hodine 
ráno ku osade sv. Mateja, 
kde sa pripoja busy a autá 
z tejto osady a lak spoloč
ne pojdu na púť„ 

Program pobožnosti je na
sledovný : 

O 11. hodine dopoludnia 
veľká svätá omša, ktorú bu
de slúžiť velp. Pavel Siko-
ra, kaplán osady sv. Mateja. 
On bude i kázať. 

O 2. hodine popoludní Ru
menec a Litánie. 

O pol 4. hodine anglická 
kázeň velp. Juraja P. No
váka, duchovného osady sv. 
Jána Krstiteľa. 

Slovenské modlitby. 
Procesia. 
Rozlúčka od P. Marie. 
Požehnanie s Prev. Sviato

sťou Oltárnou. 
Táto púť bol* v min. č. 

lňjlne oznámená íia minulú 
nedeľu a síce preto, že pri 
telefonovaní zprávy telefoni
cké spojenie bolo pretrhnu
té a redakcia počula len, že 
te> bude v nedel 'u. 

Rev. Begalla a hl. predseda 
Adam Podkrivacký povedali 

významné reči. 

QUEZON BUDE PRVÝM 
PREZIDENTOM FILIPÍN 

V utorok boly prvé voľby 
prezidenta a poslancov do zá
konodarné slobodných Fili
pín a v nich zvíťazil Manu
el Quezon, dlhoročný bojov
ník za neodvislosť Filipín. 
Jeho liberálna strana vyhra
la i poslanecké mandáty. 

Filipíny nebudú ešte úplne 
áeodvislé, ale ich pásky ku 
Spojeným Štátom budú také, 
ako Kanady ku Anglii. Spo
jené Štáty budú mať na Fi
lipínach svojho komisára a 
gen. MacArthur bol povere
ný organizáciou filipínskej 
armády. O 10 rokov Filipí
ny sa majú stať už neodvis-

republikou, q. 
^Filipíny dostaly sa pod 
moc Spoj. Štátov po španiei-
sko-americkej vojne. 

SLOVÁK RANENÝ 
JP: AUTOVEJ SRÁ2KE 

Michal Tavarnak z č, 2424 
Taylor St. bol poranený na 
hlave a rukách, keď vo W. 
Austintown vrazilo do jeho 
káry iné auto, vychodiace z 
driveway. Tavarnakova kára 
bola pri srážke prekotená. 
Črea Salyard, pohonič dru
hého auta a s nim sediaci 
boli len ľahšie ranení. 

fTAROBNÁ PENZIA . 
BUDE ZAS PLATENÁ 

Toho týždňa zasadla štát
na zákonodarňa a odhlaso
vala potrebné peniaze na 
vyplácanie starobnej penzie, 
takže penzisti dostanú svoje 
|eky behom páru dní. 
? Federálna vláda zastaví 
20. sept. akýkoľvek príspe
vok na podporovanie van
drovníkov. Tí sa majú hlá
siť o prácu u WPA. 

íffRI MILIONOVÁ PÉDA 

Minulého týždňa bola v 
ýoungstownskom dištrikte 3 
milion-dolárová dvojtýždňová 
péda, jedna z najväčších v 
posledných piatich rokoch. 
Obchody boly dobre navštíve
né kupujúcim obecenstvom. 
Za starých dobrých časov pé-

tjr fcýv&ly i 6-milionoyé. 

V nedeľu usporiadal Ma
honing a Shenango okres I. 
K. S. J. oslavu 45-ročného 
jubilea KJ. a tretí výročný 
"Jednotársky Deň" na po
zemkoch osady nsv. Trojice 
v Struthers. Oslava, čo sa 
programu a oduševnenia tý
ka, bola veľmi pekná, len 
návšteva mohla byť väčšia 
menovite počas rečnenia. Ve
čer prišla potom mládež na 
tanec vo väčšom počte. 

Po baseball hre medzi stru-
therskou a homesteadskou 
čatou, začal sa rečnícky pro
gram. Zahraná a zaspievaná 
bola pieseň "My Country", 
načo predseda okresu, p. Ján 
Stanko privítal obecenstvo a 
odovzdal vedenie programu 
p. Jozefovi Vaščákovi, hl. 
podpreds. KJ., ktorý preho
voriac niekoľko milých slov, 
predstavil za prvého rečníka 
strutherského mayora T. A. 
Robertsa. Mayor poďakoval 
za príležitosť k pozdraveniu 
jednotárov a sľúbil, že prí
de aj na druhý rok. 

Rev. Št. Begalla, duchovný 
osady sv. Cyrila a Metoda 
v Youngstown zdôrazňoval, 
že treba viac jednotárskeho 
ducha, potom že bude i viac 
členov. Vyhlásil KJ. za fun
dament slovenských osád, le
bo kde bolo číslo Jednoty, 
tam sa založila i osada. Vô
bec Jednota urobila najviac 
za svoje členstvo, za osady a 
za národ slovenský. 

Pán Vaščák oznámil, že 
Rev. Št. Kočiš nemohol sa 
dostanoviť, lebo musí rečniť 
na oslave KŽJ. v Clevelan
de, ako hl. duchovný tej or
ganizácie, ale že praje tejto 
oslave a KJ. najväčšieho ú-
spechu. Podobne adv. Ján A. 
Willo nemohol prísť, lebo je 
v Pittsburghu v úradnej po
vinnosti ako hl. právny rad
ca NSS. • 

Ďalším rečníkom bol pi 
Jozef Martinko, dlhoročný 
predseda Č. 25, KJ. a pro
minentný pracovník, ktorý v 
svojej úprimnej rečí spome
nul, že sme rozdelení na 
starých a mladých a na uče
ných a robotníkov, čo škodí 
nášmu pokroku v Amerike a 
preto si žiadal, aby srae sa 
nedelili, ale spoločne praco
vali. 

Nasledoval slávnostný reč
ník p. Adam Podkrivacký, 
hl. predseda KJ., ktorý mal 
významnú jedno-hodinovú 
reč, ktorú poslucháčstvo s 
najväčšou pozornosťou vypo
čulo. Vyzýval ľud, aby si 
ctil ideálnych vodcov, lebo 
ináč títo sa utiahnu v zne
chutení a na ich miesto prídu 
vodcovia sebeckí — dolároví. 
Hovoril o začiatkoch Slová
kov v Amerike, o založení 
Jednoty, o jej zakladateľovi 
Furdekovi. Vyslovil poľuto
vanie, že sa mládež stráni 
slovenských organizácií a 
v hodnej časti hanbí za slo
venčinu. Preto odporúčal vy
chovať vodcov, ktorí túto 
chybu napravia, kým je nie 
neskoro. Potom odporúčal ro 
dičom, aby svoje dietky dá
vali do M. O. a vyzdvihnul 
tie veľké výhody, ktoré Jed
nota mládeži dáva. 

Pán Vaščák sa potom- po
ďakoval rečníkom a povedal 
$šte niekoľko oduševňujú
cich slov, a tak bol rečnícky 
program skončený spevom 
hymny "Hej, Slováci." 

Nasledoval tanec až dflt 
noci. 

' - . i n i ' • ' ij|i ' 

V stredu toho týždňa za
bitý bol trokom 3-ročný Ted 
Hartman pred domom svo
jich rodičov, č. 130 Garfield 
St. Pozof na deti! 
** . „ , , c. 
A.řC « r ľ ? f{ * * 

POZVANIE 
Na Kongres Sdru ženia Slov. 
Katolíkov do mesta Clevelan
du, Ohio, na 26. septembra 
1935 na 7. hodinu večer, kto
rý bude vydržiavaný v "Ball 
Room" v Public auditoriume. 

Povolávame úctivé hlavný 

úrad a výkonný výbor SSK.; 
ct. úradníčky a úradníkov 

arcidiecezálnych a diécezál-
nych sborov; 

dôstojných pánov účinku
júcich na slov. katolíckych o-
sadách; 

ctih. štáb Sdružénia Slov. 
Novinárov; 

ctih. učiteľstvo kat. osad-
ných škôl, našich kat. profe
sionálov, obchodníkov a ro
botníkov, ktorým na srdci le
ží telesný a duševný blaho 
byt kat. slov. ľudu v Ame
rike; 

prosíme úctivé naše sbory, 
aby čím vo väčšom počte bo 
ly zastúpené. 

Drahé sestry a drahí bra
tia ! Doteraz nenaskytlá sa 
tak skvelá príležitosť ku 
sijdeniu sa, ako naskytuje sa 
tearz, kedy naše duchoven
stvo, naši vodcovia, náš ve
riaci ľud putovať budú do 
Clevelandu, oddať hold Krá
ľovi Eucharistickému. Z o-
tcovského dovolenia Jeho Ex
celencie p. biskupa Schremb-
sa, po slávnostnom euchari
stickom pochode sijdeme sa 
v krásnej miestnosti a brat
sky pohovoríme si o najdôle
žitejších otázkach týkajúcich 
sa našeho života. 

Do videnia! ^ 
Rev. Miloš K. Wlyníimiŕf 

predseda SSK. 
Ján Leško, tajomník SSK. 

REV. V. J. LISÝ 
BOL INSTALOVANÝ 

> i 

MIMORIADNE POZVANIE 
Všetkým slovenským katolíckym kňazom a vše

tkým kňazom na slovenských farnostiach 
účinkujúcim. 

Týmto Hás úctivé zvem na Eucharistickú schô
dzu slovenských kňazov, ktorú od bývať budeme na 
deň 25. septembra 1935, na posledný deň Eucha-. 
ristického Kongresu v Hotel Cleveland, na Public 
Square, Cleveland, Ohio. 

Jeho Excellencia schválila túto mimoriadnu 
schôdzu pod tou podmienkou, že by sa Zakľúčila na 
čas, aby sme všetci mohli byť prítomní na slávnej 
eucharistickej procesii o 1:30 popoludní; preto svo
lávám túto schôdzu na 9:30 hodinu ráno. 

Za svojeho cestovania toho leta po západe i po 
východe dozvedel som sa, že sú pálčivé otázky — 
súrne problémy našeho katolíckeho slovenského ná
roda v Amerike žijúceho, riešenie ktorých bez osud
ného následku ďalej odkladať nesmieme. A tieto 
najlepšie poznáme my, kňazi slovenského rodu; po
mocou Božou a spoločnou kooperáciou najdeme ce
stu a spôsob v jednotnom postupe, brániť záujmy 
našej svätej cirkvi a zachrániť dedictvo našich otcov, 
ktoré sme zdedili od našich vierozvestov ssv. Cyrila 
a Metoda. < 

Zároveň ponáhľam s« pozvať Vás obzrieť si 
näS slovenský Kláštor sv. Andreja, ako aj Sloven
skú Benediktínsku Vyššiu Školu, aby ste sa mohli* 
bližšie rozpoznať s našim maľučkým sborom mní
chov rádu sv. Benedikta, a tiež pozrieť tých našich 
nádejných slovenských študentov. 

Tešiac sa vopred Vašej prítomnosti, značím sa 
v Kristu oddaný, 

najdg$. Stanislav Gmuca O.S.B. 
I opát. 

Schôdza Okreš. Spoločná schôdza 

Rev. V. J. Lisý, nový ka
zateľ slovenskej kalvínskej 
presb. cirkve v Youngstown 
bol v nedeľu slávnostne in
štalovaný do svojho úradu. 
Obrady uvádzania a služby 
božie viedli Rev. Václav Lo
sy z Pittsburghu, Dr. F. W. 
Fraser, Rev. S. Palmer, Rev. 
L. P. McCulloch a Rev. Fr. 
Uherka. Spieval spevokol aj 
sl. Anna Valiska. , , ^ 

—~ V'fr1 

SLOVÁK V KVETINOVOM 
OBCHODE 

Pán Ján S. Leskosky, do
bre známy mladý Slovák zo 
South Side, je teraz v kveti-
nárskom obchode Blooms 
Flowers v Oles Market na 
S. Phelps St. Pán Leskosky 
z radosti obslúži naše Sloven
ky a Slovákov akýmikoľvek 
kvetinami, ktoré sú v Oles 
Market vždy vo veľkom vý
bere. Jeho telefon v obchode 
je 43212 a doma 33908. Bý
va v č. 1910 South Ave. Pý
tajte sa naňho, keď prídete 
do obchodu. 

IJ '"M " 

SMALEC SKOČIL 1 

> V CENE ° 122,4 PERC 

Zo všetkých potravných 
článkov zdražel šmalec naj
väčšmi, a síce o 122.4 per
cent, oznamuje department 
práce Spoj. Štátov. Hneď za 
šmalcom nasleduje slanina s 
94.9 pere. zdražením a po
tom bravčové rezne (čapsi) 
so zdražením o 86.3 pere. 

OD REDAKCIE. 

Sboru Slov. Ligy 
Všetci dobrí Slováci sú po
zvanú Bude sa pojednávať^večer v Sokolovni na Wash

ington St. v záujme 45ročnej 
oslavy N.S.S. 

o prednáškach Matice Slo
venskej. 

Na budúci piatok * večer, 
27. septembra, bude valná 
schôdza Okresného Sboru 
Slovenskej Ligy pri osade sv. 
Cyrila a Metoda, na ktorú 
srdečne povolávame všetkých 
Slovákov a Slovenky. Na 
schôdzi sa zvolí prednáškový 
výbor Matice Slovenskej a 
urobí program prednášiek a 
určí miesto, kde sa budú od
bývat'. 

Delegácia Matiee Sloven
skej príde do Spojených Štá
tov začiatkom decembra a 
bude mať prednášky zo šty
roch stredísk slovenskej A-
meriky: New Yorku, Pitts
burghu, Clevelandu a Chica
gu. Z tých miest budú dele
gáti vychádzať na prednáš
ky do iných bližších sloven
ských kolonií. Youngstown je 
blízko Clevelandu, tak im 
bude snadno prísť k nám. 
Slováci a Slovenky, ktorí sa 
zaujímate o svoj národ, o 
svoje rodné Slovensko, príd.'-
te na túto vážnu schôdzu i-
ste. Budete vítaní. 

Andrej Palenčár, preds. 
Andrej J. Hamrák, taj. 

MYERS Y. COOPER 
_ REČNIL TUNÁ 

Sdeľujeme tým, koho sa 
to týka, že "Slovenské pore
kadlá", ktoré sme mali uve
rejnené pred pár týždňami, 
nám nikto nenapísal, ani ne
poslal, ale ich redakcia sama 
do časopisu položila. Tie po
rekadlá sú viac ako storoč
né, poskladali ich naši pred
kovia a sú našim národným 
múdroslovím, ktoré by sa 
mali naučiť všetci Slováci a 
sa podľa nich držať* 

r r ' 
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'Bývalý' guvernér štátu O-
hio, Myers Y. Cooper rečnil 
v stredu večer na bankete 
Mahoning County Republican 
Klubu o ústave Spojených 
Štátov. V svojej reči chválil 
sostaviteľôv ústavy, lebo tá 
umožnila Amerike stať sa 
najpoprednejším a najmoc
nejším národom na svete. 
Poukázal na výstrahu Jura
ja Washingtona, aby si ľud 
chránil ústavu, ktorá mu dá
va slobodu a bol na pozore 
pred despotizmom. 

Cooper bránil práva jed
notlivých štátov proti priveľ
kej kontrole so strany fede
rálnej vlády a o podporova
ní bezrobotných vládou sa 
vyslovil, že peniaze, ktorými 
vláda podporuje nezamest
naných, ona vyberá od oby
vateľov štátov, pričom nie 
všetky peniaze, ktoré vybe
rie od ľudu, dá nazad do 
tých štátov. 

Odhalenie nového 
hriska v nedeľu 

odborov N. S. S. 

Schôdza bude teraz v sobotu 

Bude veľká paráda, baseball 
hc*, reči a banket. 

Teraz v nedeľu, 22. sept. 
bude slávnostne odhalené 
nové hrisko na Gibson St. 
Odhalenie sa začne parádou 
o 2. hodine popoludní, v kto
rej budú brať účasť Školské 
deti zo školy sv. Cyrila a Me
toda a zo školy sv. Stanisla
va, ako aj členovia z klubov 
7. wardy. Do pochodu budú 
hrať bandy zo South High 
a z Memorial High škôl. 
Tiež budú hrať i na hrisku. 

Skauti vytiahnu zástavu a 
Slov. Sokolky zacvičia prost-
né cvičby. Potom budú reci 
mayora Moora a koncilmana 
Kryžana a tak baseball hra 
medzi čatou lansingvillských 
Slovákov a poľskou čatou z 
osady sv. Stanislava. Viacerí 
pracovníci za nové hrisko 
budú predstavení. 

Po baseball hre bude ban
ket v auditoriume j*. Stani
slava. 

Vo výbore zo Slovákov sú 
nasledovní: Jozef Churilla 
ako pokladník, Ján J. Jarab, 
Ján Valko, Joz. Vernarsky, 
Ján Krišpinský, Ján Beney, 
Štefan Herman, Ján J. Fran
ko, Jozef Maruskin, Ján Chu
rilla, Jozef Strojný, Andrej 
Tarapčak, Andrej Delej, Št. 
Stanovčák, Peter Bobby. 

íl n 
STEELTON NEVYHRAL 

V CARTERET 

•ÍíiiimíÍM. 
ROČNÍK (VCft) XXVt 

Svet ide v ústrety veľkej ;; j 
. "i • •"'"fr - '  'i.i 

zkaze, hovorí Llyod George 

Vojna vypukne behom týždňa alebo dvoch. Francia p# 
boku Anglie. Mussolini zavrhne návrhy Ligy Národov. 
Anglia má už 144 válečných lodi, v S4jjr«dozenwos| jafHb* 

Čampionská hra 
odložená na 29. 

Lansingvillčania vyhrali ne
deľnú hru 7-3. 

Posledná čampionská líra 
medzi Lansingvillčanmi a 
Hubbardčanmi bude na ne
deľu, 29. septembra a síce 
preto, že teraz v nedeľu 
Lansingvillčania budú hrať 
s poľskou čatou osady sv. 
Stanislava pri odhalení nové
ho hriska na Gibson St. 

Nedeľnú hru, ktorá bola 
druhou v sérii troch, vyhrali 
Lansingvillčania skórom 7 ku 
3. Na hru sa dívalo 11,000 
divákov. Bol to snáď naj
väčší zástup, odkedy sa base 
ball hrá na Shady Run hri
sku. Sbierka ale vyniesla len 
$102.60. Následkom tohto 
veľkého zástupu, Ján Vra-
bel, Frank Regich a H. Zor-
zi boli pripravení o home 
runy. 

Dočasné práce 
majú prednosť 

r 

Podpísaný v mene 8. od
boru touto cestou upozorňu
jem bratské okolité odbory, 
že náš odbor má uzavreté u-
sporiadať oslavu 45. výro
čia N. S. S. Poneváč je to 
slávnosť N. S. S., preto ma
jú príležitosť všetky tunaj
šie a okolité odbory sa pri
pojiť k nám a spoločne u-
sporiadať takúto slávnosť. 

Žiadame všetky odbory na 
youngstownskej okolici o zú-
častnenie sa budúcej schô
dze, ktorú svoláváme na bu
dúcu sobotu, 21. septembra 
večer na pol osmu hodinu do 
Sokolovni na Washington St. 
v Youngstown, Ohio. 

Juraj Puhalla, účt. 

KLINIKA V CAMPBELL 
PRE NEMOCNÝCH 

Slečna Zuzanna Obruba, 
ktorá je mestskou ošetrova-
teľkou, spolu so zdravotným 
oddelením mesta bude vy
držiavať kliniku pre nemoc
ných na pľúca dňa 12. nov. 
o 1. hodine popoludní na 
mestskom dome v Campbell 
v úradovni zdravotného od
delenia. Dr. E. E. Kirkwood 
z okresnej tuberkulóznej ne
mocnici bude prezerať ne
mocných. Táto klinika bude 
vydržiavaná každé dva me* 
siace, 

HROZÍ ZDRAŽENIE UHLIA 

Steeltonská čata Jednotár* 
skej Ligy hrala v nedeľu v 
Carteret, N. J. v eliminač
ných závodoch o čampion-
stvo Jednoty. Do Carteret 
prišli naši Steeltončani v ne
deľu ráno nevyspatí a preto 
im bolo ťažko zápasiť v hre, 
v ktorej sa žiada bystrý zrak 
a istá ruka i nohy. Preto hru 
prehrali 11-4. Naši Steelton
čani ale nebanujú, lebo vide
li New York a jeho krásne 
ulice, mrakodrapy, sochu 
Slobody a iné zvláštnosti. S 
nimi bol Rev. Jozef Eliáš, 
kaplán osady Mena Ježiš. 

VEĽKÉ AUTOMOBILOVÉ 
NEŠŤASTIE PRI CAN FIELD 

i, 

Kto nemá plnú pivnicu u-
hlia, nech ju zaplní, lebo o-
čakáva sa zdraženie uhlia. 
Uhlie zdražie preto, lebo po
dľa nového zákona o kon
trole toho priemyslu baníci 
budú mať lepšie pracovné 
podmienky a jestli ich nedo
stanú, tak budú štrajkovať. 
A preto tak či tak uhlie zna
čne zdražie. 

SPOJ. STÁTY ZRUŠILY 
SMLUVU S NEMECKOM 

Spojené Státy zrušily po 
tieto dni obchodnú smluvu s 
Nemeckom, na základe kto
rej obe krajiny platily nižšie 
clá. Od 15. oktobra clá na 
nemecký tovar budú riadne 
a nie snížené. 

V sobotu o 4. hod. po obe
de udalo sa pri Canfield 
veľké automobilové nešťa
stie, ktorému padli v obeť 
4 žiaci a ich učiteľ Michal 
Fusek. Fusek viezol žiakov 
z pohrabu malého Wilbura 
Fishel, ktorý bol min. týž
dňa zastrelený jeho kamará
tom namiesto veverice. Idúc 
t pohrabu, Fusek zabočil do 
bočnej cesty a vrazil do ná
kladného auta takou silou, 
že Fusek i štyria chlapci 
boli zabití a dvaja chlapci 
ťažko ranení. Pohonič ná
kladného auta a jeho dvaja 
malí synkovia boli ľahko ra
není. Fusekovo auto bolo ú-
plne dodrúzgané. Fusek ak
iste nevidel prichodiaci trok. 

Fusek, zdá sa nám, bol 
synom slov. rodičov, lebo 
medzi slovenskými evanjelik
mi je hodne Fusekovcov. On 
bol učiteľom a coachom v 
canfieldských školách, žena
tý a otec malého dievčatka. 
Zabití chlapci sa menovali: 
Ted Hagstrom, 13-ročný z 
Western Reserve Rd. , Bert 
Little, 14-ročný, z Canfield-
Austintown Rd., John Stock, 
14-ročný z New Buffalo a 
Robert Cutting, 12-ročný z 
Columbiana-Canfield Rd. 

HUEY LONG ZBOHATOL 

Prezident chce dať prácu 
najväčšiemu počtu bezrobot-
^ nýdoesjlmtšwn -• 

V Hyde Park, N. J., kde 
je prezident Roosevelt na 
krátkych vakáciach, bola vá
žna konferencia ohľadom 
zamestnania poltreťa milió
na bezrobotných ľudí. Na tej 
bolo usnesené, že dočasné, 
narýchlo nájdené práce ma
jú mať prednosť v zamest
návaní bezrobotných pred 
prácami dlhšie trvajúcimi, 
lebo plány na tieto nie sú e-
šte hotové a zima je už čo
skoro tu, takže utrpenie bez
robotných by bolo veľké, ke
by museli za prácou čakať. 
Práce trváce jšieho druhu bu
dú započaté až na jar. Do
časné práce budú podebné 
tým, ktoré sa prevádzali pod 
CWA. 

Prezident oznámil, že CCC 
bude i naďalej udržovaný. 
V tom je zamestnané nate
raz 510,000 mladíkov. 

_ \ 
CHODI PO OHNI A 

NEPOPÁLÍ SA 

1 'a 

Huey Long, ktorý bol ne
dávno zavraždený, zbohatol 
pri svojom diktátorskom džá-
be v Louisiane. Prv chudob
ný, zanechal okolo päť mi-
lionov dolárov majetk% . 

Kuda Bux, mladý Ind, pre
ukazoval sa v Londýne pred 
učencami v chodení po ohni
vej pahrebe bez popálenia 
sa. Ind chodil po veľkej pa-
hrabe, v ktorej boly rozžera
vené uhlíky do 800 stupňov 
horúčosti a predsa na jeho 
bosých nohách nebolo ani 
známky popálenia. Ba ani 
papier, ktorý mal medzi pal
cami na nohe, nebol opále
ný. Bux študuje v Londýne 
a jeho chodeniu sa prizeralo 
nielen mnoho študentov, ale 
aj profesorov. Anglickí štu
denti, ktorí tiež probovali 
chodiť po ohni, boli ťažko 
popálení už pri prvom kroku 
a vyskočili hneď z ohňa, 
kdežto Bux chodil v ňom 
dlhšie. On hovorí, že v Indii 
každý človek chodí po ohni 
a koná to ako časť nábo
ženských ceremonií a žiaden 
sa nepopálí. Popáleniny vraj 
neutrpí preto, lebo pevne ve
rí, že mu oheň nič neurobí. 

Vláda Spoj. Štátov dala 
minulé dni objednávky na 
23 válečných lodí. Jedna z 
nich bude matkou pre váleč
né lietadlá a bude stáť 21 
milionov dolárov* -, ^ ; 

David Lloyd George, mini
sterský predseda Anglie za 
svetovej vojny vyslovil sa 
na jednej schôdzi v Londý
ne, že "svet ide v ústrety. 
veľmi veľkej katastrofe" a 
že nová útočná vojna vypuk
ne behom jedneho alebo 
dvoch týždňov. Lloyd George 
sa vyslovil, že to bude tak 
veľká útočná vojna, ako bol 
útok Nemecka na Belgiu. 

Z Londýna vyšla z vlád- Jf^ 
nych kruhov zpráva, že Sir fc é 
Samuel Hoare, anglický za-
hraničný minister mal sú- 'M 
kromný rozhovor s francúz- J m (M, 
skym ministerským predse- JL 
dom Lavalom, v ktorom mu 'fi 
Laval sľúbil, že akonáhle by ^ 
bola anglická válečná flota 
napadnutá, francúzska flota iíl 
jej pojde okamžite na po- vf 
moc. To značí, že aj Anglia 
pojde Francii na pomoc, k e- V; 
by Francia bola napadnutá* 
Francia ale je zaviazaná s po- * 
jenectvom Malej Dohode a v $$ 
Rusku, že im pojde na pomoc *| 
v páde nápadu, takže stará 
Veľká Dohoda je tak obno-
vená s výnimkou, že miesto ^ 
Talianska zaujme Malá Do- , 'Jy 
hoda. & 

Liga Národov vy praco*.*. ^ 
la podmienky, za jakýr't má J> 
byť urovnaný spor medzi ^ 
Talianskom a Abysíniou. 
Tieto podmienky dávajú Ta-' 
liansku právo hospodárskeho 
podnikania v Abysínii, ale 
nie okupáciu. Tiež mu ponú- ti 
ka dve provincie abysínske, A 
ktoré sú ale púšťami. Aby- . Sf 
sínsky kráľ pristáva na tie 
podmienky, ale Mussolini sa 
vyslovil, že je on nie kolek- \|1 
torom púští. Talianske časo- || 
pisy, ktoré sú kontrolované % 
vládou, podmienky zavrhujú 
a je preto skoro isté, že i ^ 
Mussolini ich zavrhne. Po- ^ 
tom ale Liga Národov sa o-
bráti proti Taliansku, toto z 
nej vystúpi a začnú sá "san- •;$ 
kcie", totiž bojkot a blokáda pí 
Talianska, a Mussolini vy- , 'i ^ 
hlásil, že to bude značiť voj- J' 
nu. 

Anglická vláda, vediac <|| 
zjavné i tajné ciele Musso-
liniho, nečaká na odhlasova- :0 
nie sankcií proti Taliansku, • Jí 
ale sústredila do Stredozem- j| 
ného mora, ku Gibraltáru a á| 
Suezu 144 válečných lodí,. 
medzi nimi i tie najväčšie4 

na svete. Tiež koncentrova-
la dve divízie vojska v E-
gypte pri hraniciach talian- 'jf 
skej Lybie, kde Taliani ma- • ď 
j ú tiež dve divízie vojska.' ^ 

Talianska vláda poslala y $ 
poslednom týždni vyše 20,-
000 vojakov do Afriky, taW ^ 
že má tam už vyše 250,00(1 
vojska. Jej válečné IoďstvO 
je rozostavené na strategie-
kých bodoch, ako aj letec* 
tvo. Najnovšie vypísala nie* 
koľko bilionovú pôžičku na ^ ^ 
financovanie vojny. 

V 

'č 
CENA PŠENICE SKÁČť* 

V očakávaní vojny a af 
preto, že svetová úroda ne+ 
bola dobrá, cena pšenice ská<^ 
če na svetových trhoch ak« 
aj tu v Amerike. V.posledné 
dni skočila o 3 centy na bušH 
na $1.04 k dodaniu v máji* 

V Japonsku sú tak istí, ž€ 
vojna vypukne, že tam na 
burzách všetko ide do vyso
kých cien. Japonci očakáva^ 
jú z tejto vojny veľké zisky* 

.w Youngstownské Sloven
ské Noviny prinášajú najroz
manitejšie čítanie o najx*s-
manitejších udalostiach a v«* 
ciach. Z nich sa 
«toja len ia 


