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Spolkové Zprávy 

SCHÔDZA C. SOS. IKSJ. 
PREL02ENA. 

Bratom Čísla 308. IKS J. o-
inamujem, že schôdza nášho 
ipolku bol* prelozená na 
druhú nedeľu. 

S úctou, 
A* Sklenár. 

fCHODZA SP. SV. RITY 
PRELOZENÁ 

Spolok 8v. Rity, Číslo 160. 
týmto dáva na známosť spo-
lusestrám, že budúca schô
dza ktorá sa mala odbývať 
3. novembra, bola prelomená 
na 10. novembra, preto že 
na 3. nov. bude odprava ná 
cintoríne. Tak drahé sestry 
dostavte sa všetky na t£ 
.schôdzu 10. novembra. So» 
stry, ktoré viac dlhujú, sú 
ž adané, aby přišly svoj dlh 
vyrovnať. S úctol'jK kcster-
slsým pozdravom 

Barbara Fajčak, predá. 

SCHÔDZA OBČ. KLUBU 
NA LANSINGVILLE. 

>|in «» ' STRANA 5. 

Slovenský Občiansky * 
Vzdelávajúci Klub na Lan
singville bude mať svoju 
riadnu mesačnú schôdzu na 
3. novembra o 7:30 večer v 
Sokolovni. Žiadaní sú všetci 
údovia, aby prišli na tú 

Zo *chôdze 
okresu IKSJ. 

V predminulý utorok ve
čer odbývala sa schôdza o-
kresu čísiel IKSJ. v školskej 
miestnosti osady sv. Cyrila a 
Metoda v Youngstown. Boia 

schôdzu zavčasu, aby si ma- to prvá schôdza od Jednotár 
li kde posedať, lebo zaiste skeho Dňa a oslavy 45. vý-
hala bude preplnená. ročia založenia IKSJ. a sa 

Tiež sú žiadaní Slováci, na nej podala zpráv#•» tej* 
ktorí sa chcú stať členmi to- j to oslavy. 
hoto klubu, aby prišli všetci: Zpr4va bola , velkým u. 
na nedeli, večer o 7:30 do 3pokojen(m prijatá bratmi 
Sokolovni. Zaiste malo ^ ich zástupcami, poneváč doka-
je na Lansingville, ktorí sú i zovaia že minulý Jednotár-
me ešte členmi tohto klubu, ;sky Deň 8a vydaril e6te u 

ale sa veru najdu, a žiaduc-|šie> ako predošle> vzdor to. 
ne je, aby každý bol udom. I že pořasie bolo zimnej. 

c  o u  j  šie. Z tej príčiny schôdza u-
Ján J. Franko, predseda zavrela, aby sa dala zápis-

»ičná vďaka jednemu kaž
dému prítomnému na tejto 
oslave, jak výborom, ktoré 
pracovali za zdar, tak aj 

j všetkým jednotárom a Slo-

REČ ANDREJA PALEN-
ČÁRA, 

predsedu jubilujúcich odbo
rov NSS. na Mahoning doli
ne, povedaná z radio stanice 
WKBN v nedeľu, 27. ©kto-

bra 1935. 

Ján J. Yavorsky, záp. 

SCHÔDZA POLITICKÉHO 
KLUBU V CAMPBELL. 

SCHÔDZA MARIANSKÉHO 
SPOLKU PRI OSADE SV. 

MATEJA PRELOŽENÁ. 

Oznamujem všetkým úd-
kyňam, žé schôdza, ktorá sa 
mala odbývat' 3. novembra, 
preložená je až na budúcy 
nedeľu, J0. novembra. 

jr.: Martha Yuha». 

Slovenský, Politický, Vzde- vákom vôbec, ktorí len a-
Jávajúci a v Nemoci Pod po- kým-takým spôsobom prispe-
rujúci Klub v Campbell bu- li k zdaru tejto slávnosti. Sr
de mať svoju riadnu schô-; dečná vďaka vám, lebo bez 
dzu na 3. novembra večer o j tejto vašej pomoci nedalo by 

[7. hodine. Prosím, dostavte sa urobiť nič. Úfame, že v 
! sa na určitý čas, aby schô- budúcnosti, k^ď okres uspo-
í dza bola skončená do 8. ho- j riada niečo podobného, zase 
diny. Schôdza bude v Hor- podáte mu vašu pomocnú ru-

ÚDKYMM SP. SV. ALŽBE
TY V HASELTON. 

Oznamujem údkyňam Sp. 
sv. Alžbety, Číslo 202. v Ha-
selton, že nebude sa odbý
vat' riadna schôdza tej ne
deli, poneváč sa ide na cin
torín. Tak budeme odhývať 
tú schôdzu na 10. novembra 
o 1. hodine popoludní v o-
sadnej sieni. 

S úctou* 1 

SI. Katarína Rovder, účt. 

vatskom dome na Bright 
Ave. Po schôdzi môže ísť 
každý na zábavu, ktorí u-
íporiada náš klub v prospecfc 
Campbell Slovaks baseball 

ku, aby čím lepšie sa ešte 
vydaril. 

Na schôdzi sa tiež pojed
návalo, že ako sa má uspo
riadať banket v prospech ví 

SCHÔDZA C. 161. P. Ž. J. 

Spolok P. M. Levočskej, 
C. 161. P. 2. Jednoty bude 
mať svoju riadnu schôdzu 
kus neskoršie. Začne sa o 
2:30. Ktorá sestra ide na 
cintorín o 2. hodine je po
božnosť a do pol piatej ho
diny budeme vyberať prí
spevky. Tak" si každá môže 
prísť zaplatiť. 

Tie sestry, ktoré dlhujú, 
sú žiadané, aby si přišly dlh 
vyrovnať, lebo budú vylúče
né. Dľa stanov musíme isť, 
lebo poniektorá sestra sa a-
ni neohlási. Tak len príďte 
drahé sestry každá. A tiež 
vám prečítame, čo sme za
robili na kartovom večierku 
u pani Kubinovej, jaký zvy
šok je. 

M. Pataky, préds. 
Zm. Majercak, záp. 

Kalendár Činnosti 
Slovenskej 

2. novembra-—Tanečná zá
bava v auditoriume osady 
sv. Alžbety v Haselton. 

3. novembra—Tanečná zá-
bava baseball čaty Slová
kov v Campbell, v Ukrain-
skej hale na Gordon Ave. 

3. novembra—Tanečná zába
va marianských dievčat z 
osady sv. Alžbety v Cen
tral auditorium Hi West 
Board man St. 

10. novembra—Tanecna zá
bava Haselton Jednota 
baseball čaty v auditoriu
me osady sv. Alžbety. 

16. novembra.-—Amatérsky 
Contest Steelton Klubu v 

*phaney High School audf-
toriume. 

16. novembra banket k poete 
. baseball čaty K. J. v Stru-

' ŕihera v Slovenskom dome, 
:ä129 Chestnut St. 

17. novembra—Tanec Hasel
ton Dodgers baseball čaty 
v Central auditoriume. 

novembra—Večera na 
deň sv. Alžbety v audito
riume osady sv. Alžbety 
iv Haselton. 

novembra—Tanečná zá
bava na Katarínu a Ond-

* reja, v osade sv. Cyrila a 
~W Metoda, v školskom audi-
" toriume. 

7—28. novembra—Ba
zár v osade sv. Aižbety. 

novembra—Thanksgiving 
Day bál Spolku sv. Alžbe
ty v Sokolovni na Homé-
wood Avt. / 

• ,".k • 

čatj-, v ukrainskej hale nayMOV a hráäov basebaUu v 

o ©n Ave. jprešlej sezóne, ale preto že 
J. F. Cvengrož, pokl. j väčšina čísiel už maly svoje 

- mesačné schôdze, zástupco-
SCHÔDZA POLITICKÉHO ivia neboli vstave odpovedať 

KLUBU NA STEELTON. j  za členstvo, ktoré zastupo-
——— valy. Tak teda bolo ponecha-

Slovenský Politický a Im- í no ďalšie pojednávanie o tej-
provement Kluti bude mať t® záležitosti do budúcej 
schôdzu 3. novemora, v ne-'schôdze okresu, ktorá bude 
ileľu večer o pol ôsmej ho- vydržiavaná pri osade sv. 
dine. Žiadaní sú všetci voli- Alžbety v Haseltone, ňa u-
čia, aby prišli na tú schôdzu, torok večer, 26. novembra. 

Tak ctení spoluobčania, Úfame, že každý brat zá-
príd te teraz na nedeľu a u- stupca príde pripravený po-
kážte, že ste 100-peŕcento- dať zprávu svojho čísla na 
ví občania, aby sme vedeli, j tejto budúcej schôdzi. 
ako a na koho hlasovať za j x» u j • i • » 

Na schôdzi sa pretriasalo 
aj o iných záležitostiach,, po 
vybavení ktorých schôdza sa 
zakľúčila. 

Prítomní boli nasledovní 
zástupcovia: Z úradu: Jozef 
C. Stanko, predseda; Imrich 

mayora a na iných kandi-
i dátov, a nedali sa nikomu 
ohlupovať, lebo po voľbe bu
de už pozdno. Tak sa všetci 
dajme do práce, aby sme 

i zvíťazili a nejaký pokrok už 
urobili tu v meste Youngs
town, aby sme dostali to, čo|piro^a» podpredseda; Ján B. 
patrí nám Slovákom. T$k Hassay, tajomník; Matej 
príďte všetci. S úctou jHamborský, pokladník; Jo-

I Pavel Roth, predseda f* Martinko a Frank Pata-
A j . , . ky, dozorcovia majetku; Ján 
AnJrtj Sklenár, zap. witkay za d 1Q MQ _ j-n 

4ruAn7 a •cKí Dai it ' Gura za č. 74. MO., Ján 
KLUBU NA LANSINGVILLE fař°Kut J°; j zef Kukura za č. 260., Pavel 

r* , - n .... , . v, . Koneval za č. 241, MO., An-Zensky Politicky Klub na * - Q.,fl* QA(3 t om *ii v j jj * i bklenar z& c» •JciU Lansingville bude mať riad- w * OAO . , . 
nu schôdzu 3. novembra pod i ?°th ™ L, 32? \ A"dreJ B'»-

kostolom sv. Mateja. Žiadam *n
k„°' Pavel D"l0v'č

o 
a 

t 
Ja" 

abv sa všetkv údkvne «K!v Domamc zs 519-
na túto schôdzu. Tiež d'a- ?oš

7
8»1 3 f" ?' j8V0l*k^'z» «.,731. S uctou 

Milí rodáci, rodáčky, ju
bilejné shromaždenie, vzácni 
hostia a radioví poslucháči! 

Konám veľmi milú povin
nosť, ktorú mi naložily brat
ské spojené youngstownske 
a okolité odbory Národného 
Slovenského Spolku, privítať 
a pozdraviť vás ich menom. 

Dožili sme sa radostného 
dňa. Ďakujeme dobrotivosti 
Božej, že i na našom okolí 
bolo nám dopriate osláviť 
45-ročné trvanie nášho dra
hého Národného Spolku, prit 
borníka-pioniera a otca všet
kých bratských slovenských 
spolkov v Amerike. Dnešný 
pamätný deň nás shromáž
dil v národnej Sokolovni a 
vás mnohých poslucháčov, 
ktorým nebolo možné s na
mi osobne sa radovať, pri
tiahol v domácom krbu ku 
radiu, aby ste vypočuli náš 
pekný program, ktorý pri-
pravily naše bratské odbo
ry, aby vás za svojeť po
vzbudily a na di*chu ebedri-
ly l 

Áno, dnes oslavujéffté hi
storický deň v dejinách a-
merických Slovákov; pred 
45 rokmi naši otcovia kládli 
základy Národnému Sloven
skému Spolku. Áno, dnes o-
slavujeme 45-ročné, Bohom 
žehnané blahodarné trvanie 
a žitie vodcu, prieborníka a 
budovateľa všetkého, čím sa 
môžu americkí Slováci pý
šiť; teda oslavujeme požeh
nané dielo a prácu. Nár. Slo
venského Spolku, vykonanú 
pre dobro nášho ľudu, ná
roda. 

Keď organizácia naša te
ší sa a raduje zo svojho pl
ného mužného veku a zo svo
jej krásnej práce, vykona
nej na národa roli dedičnej 
a v prospech svojho robot
ného členstva, veríme, že ce
lé naše youngstownské slo
venské i slovanské okolie te
ší, raduje sa s nami a želá 
nášmu Spolku to najlepšie. 

Voláme všetkých rodákov 
a rodáčky, ktorí dosiaľ nie 
sú s nami — v Nár. Slov. 
Spolku, poďte, pristúpte me
dzi nás i s dietkami vašimi; 
pracujte s nami v prospech 
svojeti. Spojenými silami, 

j pôjdeme americkí Slováci 
I napred! — Ďakujúc vám za 
vypočutie, želám v$m prí

jemné pobavenie. 

POĎAKOVANIE. 

Zábavy a večierky 
TANEC JEDNOTÁRSKEJ 

ČATY V HASELTON 

Baseballová čata Haselton 
Jednota bude vydržiavať 
slovenskú tanečnú zábavu v 
nedeľu, 10. novembra v au-
ditourime osady sv. Alžbety. 

Jozef Smrek a jeho or
chestra bude hrať slovenské 
tance. Výbor srdečne povo
láva všetky kluby a obecen
stvo na túto zábavu. 

Ján Hamrák je správcom 
a na pomoci sú mu všetci 
Členovia čaty a úradníci Čí
sla 260. IKSJ. 

ČÍSLO 764. Z. &. 8. J., SPOLKU 
SV. CYRILA A METODA VQ 

WARREN, OHIO. 

Schôdza sa odbývá každú l! ne
deľu v mesiaci v kostolnei hale sv. 
Ovrila a Metoda on rohu Lirad a 
High ulici o 3. hod. po obede a v 
letná dobu hneď veľkej omši. 

Úradníci: Jozef  P. Seko. oredse 
da. 368 Harmon Ave.. N. W.. War
ren, O. — FrantiSek Semrak. pod
predseda. 2320 Mahoning Ave. N.W 
Warren, O. — František Bacieal 
zápisník. 188 Douglai 8t. N. W.. 
Warren, O. — Ján Peti.ia, účtovník 
828 Mahoninp Ave. N. W., Warren 
O, — Michal J. Filip ml., poklad 
nik. 1129 Atlantic St. N. E„ War 
ren, O. — Andrej Klučar. dozorca 
majetku. Lwchman Ave.. N. B.. 
Warren, O. •— Louis Smelk ml.. U, 
dozorca maj., R. 3 Cortland, O. — 
.lán Saluga, starosta M.O.. 149 Com-
*tnek St. N. E.. Warren. Ohio. 

Listv treba adresovať: Frank Ba-
elsral. 168 Douszlu St. N. &. War
ren, Ohio. 

JE ZA BORAKA I JARABA 

Joezf Stanko, prods., 

J. B. HftMty, tajomník. 

kujeme všetky úradníčky 2 
P. Klubu tým sestrám, ktoré 
šily kvilti;. Krásne im ďaku
jeme za ich prácu, aby ich 
Pán Boh živil, aby mohly i I 
naďalej pracovať pre klub.' VYDARENÁ TANEČNÁ 7Á-
Kviltu vyhral jeden z muzi- BAVA NA LANSINGVILLE. 
kantov z Campbell. Teda 
nezabudnite prísť v n«del% f „ , „ , 
na schôdzu. S úctou i ^ .fie, u veíer' °kto-

.. __ . _ ibra bola tanečná zábava na 
Veronika Necko, záp. Lansingville v Sokolovni v 

SCHÔDZA FARMÁRSKE. £X=h 
HO KLUBU V COITSVILLE ^aľabľa So" 

1 . . , , , T„ Ikovicha, ktorá sa veľmi pe-
I Americky hlovensky Far- kne vydarila vzdor to ž# 

marsky Klub v Coitsvil e bola v takom kritkom čaae 

Township bude mať «ho- usporiadaná. siovania na 

dzu teraz v nedeľu u brata Lansingvi„e 5pojm sa k sp0. 
Jana uptak na Johnson Rd. |0ínému postupu v mest-
W/tk A/ian Ama A T «OA • Schôdza sa začne o 7:30 ve-
čeíľ.-

Mieh. Sedlačko, preds. 

ských vol 'bách pod menom 
Lansingville Yarab-Sopko-
vich Booster Club, a usniesli 
sa pracovať za zvolenie Já-

SCHÔDZA YOUNGST. PO- na J. Yaraba za predsedu 
LITICKČHO KLUBU. | mestskej rady a dra Niko-

! laja Sopkovicha za člena 
Riadna schôdza Yo. Siov. školskej rady. 

Politického Klubu bude te- t j > , „ Ja, mze podpísaný, v me-
r a z .  n o d e l u ,  3 .  n o v  v  S o -  n e  n a ä i c h  d v o c h  s b ^ n s k ý c h  
kolovm na Washmgton St kandidátov d,ak / 
Kazdy občan Si je ud alebo kým žei)á 

n.e, nech príde. Je to po- , tike domech\ väet. 
sledná schôdza pred voľba
mi. Pripravme sa na ne, aby 
naši slovenskí kandidáti zýí-
ťftgili. 

Juraj Pétrík, taj. 

Ét. čitatelia, ktorí bývajú 
blízko týchto kolektorov a 
kolektoriek, môže svoje pred 
piatky im zaniesť aj do dQ-
mu, keď majú véľu. 

. » /i , ' ' 'A/ 
'ŕ A* 1 K * * V-' 1 # 

kým ženám a chlapom, ktorí 
pracovali na zábave. 

Ďakujem orchestre, pánu 
Zajacovi a jeho spoločníkom 
ktorí obetovali svoj čas a 
hrali zdarma na tejto zába
ve pre našich slovenských 
kandidátov. S úctou, 

iA John J. Frauk% 
člek kampanského výboru. 

Óltáriíy, Ružencový a Bož
ského Srdca Spolok pri osa
de sv. Cyrila a Metoda srde
čne ďakuje všetkým, ktorí 
boli prítomní na jeho card 
partoch dňa 26. oktobra vy
držiavaných. Menovite ďa
kuje tým, čo predávali ti
kety a čo napíekly tých faj-
ných koláčov. Úfame, že i v 
budúcnosti bude zábava toh
to osadného spolku tak pek
ne navštivaná* 

S úctou 
Úrad spolku. 

VYDARENÉ CARP PARTY 

Dňa 6. oktobra Spolok P. 
Marie Levočskej, Číslo 161. 
mal card "party u pani Ku
binovej na Florida Ave. Ná
roda bolo plné izby. Pekne 
sme sa zabavili až do pozd
nej noci. Krásne prajzy bo
ly dané tým, čo vy hrali 

Ponajprv patrí srdečná 
vďaka pani Kubinovej, že 
nás prijala do jej domu a 
tiež tým sestrám, čo tam pra
covaly aj všetkým tým, čo 
sa zúčastnili týchto partov. 
Ďakujeme aj mladému pánu 
Albertovi Kubinovi, že nám 
dovážal stoly a stoličky, aj 
všetkým ostatným, čo praco
vali za zdar tohto večierku. 

Sme s úctou Výbor. 

SLOVENSKÝ ŽENSKÝ POUTICRÝ 
KLUB V CAMPBELL. O. 

Úrad: iíaria Hrubý pr«dffdky. 
ňa, 411 Dewitt Ave., Campbell, O. 
Anna Domanift. siotsnf^kt, — Julia 
Vanxuíié. pokladníka. 806 Trfmble 
Ave. — Maria 2eČ. doc.. 172 
Ar$. -r Maria Oenaróf, dot. J89 
Reed Ave.. Cam n bel I. O. 
» odhívaiú kajdil orvů 

"ftttUjhi v meiiaai pod >ostolom «v 
Jiň#" Ktftiteľa 64 Ati. p t>oi 
$, hoí. \ 

Campbell, O. — Nie som 
žiaden politikár, ale povin
nosť ma núti, aby som na
písal campbellským voličom, 
žeby nezabudli ísť na uto
rok hlasovať na Jána Bora
ka za mayora. V Youngs
town máte dobrého kandidá
ta Jána Jaraba, ktorý sa u-
chádza na vice-mayora. T^n 
je tiež zaslúžený každého 
slovenského vota. 

Značím sa so srdečným po 
zdravom, 

Matej Bick. 
(Pojsn. re<|.—Ostatné sme 

museli vynechať, lebo v tom 
boly slová, ktoré nemožno 
do novín položiť.) 

MICHAL J. KOVACH ZA 
AUDITORA CAMPBELL. 

j . Michal J. Kovaôh je oby
vateľom mesta Campbell cez 
celý svoj život. Tam vycho
dil školy a graduoval z Me
morial High v 1929. Potom 
študoval na Miar^i univer
zite a graduoval roku 1933 
so stupňom bakalára vedy v 
obchodnej administrácii. Je 
kvalifikovaný na úrad mest
ského auditora, lebo jeho 
štúdie týkaly sa účtovníctva 
a knihvedenia. Je to po pr
vý raz v Campbejl. že kan
diduje Človek, ktorý vystu
doval účtovníctvo. On je 
kandidátom za auditora na 
demokratickom lístku. 

16. apr. do 15. mája 
Matica bude tu od 

SBOR 146. SLOV. T. J. SOKOL 
V YOUNGSTOWN. O. 

Úrad: František Sprinjrer. epráv 
ca, 487 ~ 8tb St.. Strutbers, O. — 
Pavel Habovský. podsprfivca 1334 
E. Florida Ave., Youngatown, O. — 
Juraj Kanoš. zápisník. 260 Marmion 
Ave., Youngstown, O. — Pavel Ke-
miaŘ, účtovník. 522 Salt. Spring Rd. 
Younsrstown, O. — J&n Wagner, po 
kladník, 323 Kirtland 8t., Youngs 
town. O. — Výbor majetku: Andrei 
PalcnSír, 719 Roxbnry Ave., Young*-
town, O. — Jurai Palašíák 534 
Harmon St., Youngstown, O. — Pa
vel Slicrfel, 208 S. Hazelwood Ave.. 
Youngstown, O.— J4n Sherfel, ipráv* 
ca budovv, 60 W, Clialmeri Ave. 
Youngstown, O. -~ ětefan Bolha 
domovník, 319 Washington 8t.. 
Youngstown, O. — Andrej Kisb m!, 
náíelník. 850 Miami St., Youngs
town O. — Štefan Katroš, riaditeľ 
'iivadiel, 45 Oak Park. Youngftown. 
O. 

8borové schôdze sa odbývajů kaž
dú 1. nedeľu v mesiaci o 2. hodine 
po obede v svojej Sokolovni, na 319 
Washington St. Schôdze Oddelenia 
Sokolského Podrostu v ten samý čas. 
Dopisy a rozličné iné úradné zále
žitosti patriace sboru alebo Oddielu 
Sok. Podrostu oriiitna účtovník. 

SBORČEK 170. ML. ODD. 8LOV 
KAT. SOKOLOV V HASELTON 

Pod správou Sboru 159. 8. K. 8. 
Martin Zentko. starosta. 103 Glad
stone Ave.. Camobeli. Ohio. 

EUŽENSKÝ A OLTÁRNY SPOLOK 
PRI OSADE SV. CYRILA A 

METODA. 

SLOVENSKÝ POLITICKÝ, VZDB-
LAV.xJÚCI A PODPORUJÚCI 

KLUB V CAMPBELL, O. 

Úrad: Juraj Vargo, predseda. 95 
Madison 8t„ Campbell, O. — Štefan 
Kluáar, podpredseda, 554 Tennev 
Ave.. Campbell. O. — Andrei Kraj 
ftak zapisovatfľ, 188 Tremble Ave. 
Canmbeil, O, — Jáp Kadilak at.. ú4 
tovník, 67 Regent 8t„ Campbell. O 
Joief Cvengroä. pokladník. 189 Reed 
Ave., Campbell, O. — Vtfbor maje»-
ku: Gabriel Mak»tura. 404 Dewitt 
Ave.: Ján Matvey. 96 Adama St.: 
J&n Vargo. Campbell O. — Dozor
covia chorých: Andrej Verba, And
rej Vargo. — Ján Savka, stráž, 204 
Tremble Ave., Campbell, O. 

8ehftdze odbývá každú prvú nede
ľu v mesiaci v Hrvatskom dome na 
Bright Ave. večer n 7:3fl hod. 

SBORČEK 172. ML ODDELENIA 
«. K. 80K0LIEK V HASELTON, 

Pod správou Venca 107. 8. II. ľ. 
Katarína Baitoš. starostkvňa. do 
Montgomerv Ave. Youngstown O. 

SPOLOK LEVOČSKEJ P. MARIE 
Č. 161. PENN. SLOV. R. a GR. K. 

B. Ž. J. V YCUNQSTOWN. O 

Predsedkvňa; Maria Patakv 37y 
E. Philadelphia Ave. — ZápisoK-ka; 
Znzanna Maierčak 423 Knterv Ave. 
Účtovníčka: Maria Kulňna. 361 Ľ. 
Florida Ave. — Pokladnička: Maria 
C. Slifka. 426 Lora Ave, — Starost 
kviia: Cecilia Klein 2221 Ash 6t. 
Dozorkvna: Anna Forgaé 548 Beti 
wood Ave. 

Schôdze odbÝvft každú 1. nedel 'u 
v mesiaci po obede v ékol« oaaciv 
sv. Cvrila a Metoda. 

U*«vr«tic Centrálneho Výbo
ru pre Zájazd Matice Slov. 

Centrálny výbor pro zá
jazd Ivlatico Slovenskej do 
Spoj. Štátov prijal nasledov
ný rozvrh návštev prfe jed
notlivé oblasti: 

New York—od 0. dtc. 
do 81. januára. 

Scranton—od 1. f«br. do 
29. febr. 

Pittsburgh—-od 1. marca 
do 15. apríla. 

Cleveland—od 16. »pr. do 
15. mája. 

Detroit—od 16. raija do 
23. mája. 

Chicago—od 24. mája. 
Výbor sa bude usilovať, 

aby delegácia zostala tu dlh
šie, nežli má v programe. 

NAPADNUL ŠKOLSKÚ 
RADU V CAMPBELL 

Williani-Glass, kandidát 
za člpna školskej rady v 
Campbell, v jeho rečiach to
ho týždňa kritizoval terajšiu 
radu, že dali prácu svojim 
príbuzným v školách a pod-
výšili ich plácu vyššie, ako 
starším zamestnancom. On 
udal, že ktorí majú príbuz
ných v zamestnaní v školách 
nemôžu byť nestranní vo ve
dení školských záležitostí. 

William Glass sľúbil spra
vovať sa čo člen školskej ra
dy tak, ako sa spravoval čo 
trustee Coitsville Townshipu. 

úrad: Maria Šof ranec. Čestná 
predsedkyňa; Maria Slifka. Pred-
8edkvňa 426 Lora Ave.. Youngs
town. O. — Katarína Volosin* pod-
nredsedkvtVa. Poland Manor. — Mr. 
Balchik. účtovník. Tvndale Ave. —-
Zuzanna Chizmar. zánisníčka. 149 
Midlothian Blvd. — Maria Vašéák. 
nokladnW-ka. 155 Jennette Drive. — 
Maria Kubina. dozorkvňa. Florida 
Ave. — Horliteľkv: Maria Melko. 

•iU4 Em err Are, — Maria Markovié 
Florida Ave. — Maria Budai. An* 
drewi Ave. 

SBOR 258. SLOV. TEL. J. SOKOL 
V CAMPBELL, O. 

Úrad: Katarína Jakabtk, správ 
krňa. 121 Gordon Ave.. Campbell. 
Ohio. — Ján Straka podsprávea. 
169 Bright Ave., Campbell, O. — 
l'avel Kohút, účtovník. 642 Penhale 
Ave.. Campbell. O. — Maru Ková' 
ml„ pokladníčka, 97 Bright Ave. 
Campbell. O. — Maria Koval st.. zá-
pisnfftka. 100 Perrv St.. Strutbers. 
O. — Dozorcovia: Juraj Cebula. A-
dam Spartz a Jozef Galitskr. — 
Andrej Osika, stráž. 

Schôdze sa odbfvaiú každú 
nedel 'u v mesiaci o 2. hodine oo 
obede v Horvatskom dome. 91 Bright 
Ave.. Campbell Ohio. 

SLOVENSKÝ ŽENSKÝ PÓLITICKÝ 
KLUB NA LANSINGVILLE 

úrad: Katarína Kakocy, predsed 
kyňa, 2543 Tampa Ave., Youngstown 
O. — Antonia Demedko, podpredsed-
kyňa 2524 Taft Ave., Young., O. — 
Maria Kundus. pokladnička. 925 E. 
Indianola Ave. Young., O. — Justí
na Palguta, účtovníčka 2516 Taft 
Ave.. Young., O. — Veronica Necko. 
zápisníčka 1722 Hotnewood Ave,. 
Young., O. — Anna Lisko. doz., 945 
Campbell St., Young.. O.; Anna Gmi 
d& doz.. 2559 Tampa Ave.. Young. 
Ohio. 

Schôdzu mávame každá prvé ne
deľu v mesiaci pod kostolom os* d v 
svätého Mateja. Ktorá Slovenka je 
nie medzi nami, neeh vstúpi medzi 
nás. 
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LANSINGVILLSKÝ OBČIANSKY 4 ' 
VZDĚLÁVAJTÍCI KLUB I 

V YOUNGSTOWN. O. j 
Úrad: Ján J. Franko, predseda j 

964 E. Indianola Ave., Youngstown 
O. — Jozef L. Maruskin. oodpreiísc 
da, 1358 E. Florida Ave., iounes-
town. O. — Ján J. Yavorskv. zápis
ník. 530 Fithian St.. Youngstown. 
O. — Pavel P. Olenik. účtovník, 2640 | 
Cooper St., Youngstown, O. — Ján ' 
S. Walko pokladník. 2610 Taft A v. j 
Youngstown, O. — Stefan BajtoV j 
dozorca chorých. 2542 Cooper St.. 
Youngstown. O. — Ján Martinec 
stráž dverí. 1625 Home wood A vr.. 
Youngstown. O. — Dozorcovia ma
jetku: Valent Hlebovv. 1342 E. Flo
rida Ave., Youngstown, O. a Jozef 
Dutko. 2535 Hunter Ave., Youngs 
town, O. — Výbor do Slov. Federá
cie Klubov: A. M. Palkovié. 4134 
Rusii Blvd.; Ján J. Yavorsky. 53u 
Fithian St. a Pavel P, Olenik 2640 
Cooper St.. Youngstown, O. 

Schôdze odbývajú sa každú prvá 
nedeľu v mesiaci o pol 8. hod. ve
čer v Sokolovni na Homewood Ave. 
na Lansingville. 

®FredG.Weimer 
Nestránkový kandidát 

'•V 
m 

President of Counál 

Skúaený • 
-,ŕ, 

•m-

Voľby 6. novembi* 1935. 

rolitica! Advertisement 

YOUNGSTOWNSKÝ V NEMOCI 
PODPORUJÚCI SPOLOK 

TATRA. . 
Úrad: Jozef Martinko, predseda. 

225 Caxlton St. — Jozef |Javorský. 
podpredseda. — Štefan Novotný, úč
tovník, 404 East Mvrtle Ave. — An 
drej Adamko, pokladník. 1384 Oak 
St. — Martin Muránsky a Franti
šek Hudík. dozorcovia. 

Schódz« odbývajú sa každú prvú 
nedel 'u v mesiaci v škole sv. Cy
rila a Metoda o 2. hod. popoludní. 

ODBOR 765. NAR. BLOV. SPOLKU 
V YOUNGSTOWN, O. 

Úrad: Albert Kubina, predseda. 
361 E. Florida Ave., Youngstown, O. 
Telefon 26332. — Herbert L. Bums, 
podpredseda, 487 — 4th St.. Strutb
ers, O. — Veronica Slifka, zápisní
čka, 426 Lora Ave., Youngstown, O. 
Telefon 32821. — Ethel B. Koval, 
chik. účtovníčka, 426 Crescent St., 
Youngstown O. Telefon 64706. — 
George Soltis, pokladník, 1614 Belle-
view Ave., Youngstown, O. —» Fi-
DanČný výbor: Helen Swabek, 941 
State St., Girard, Ohio. Joseph Ko
za, Jr., 492 Fifth 8t., 8truthers, O. 
John J. Pavel, 341 Kyle St., Youngs
town, O. , 

Schôdze sa odbývajú každý drubý 
štvrtok v mesiaci o 7:30 hodine ve
čer v Sokolovni, 319 Washington St. 
Youngstown, O. 

SPOLOK SV. RUŽENCA A BOŽ
SKÉHO SRDCA NA LANSING

VILLE. 

Orad: Juliana Horvat, predsedky. 
ňa, 2507 Taylor St., Yoangstown, Ô. 
Maria Ferenčak, podpredsedky&a. 
2642 Taft Ave., Youngstown, O. — 
Anna Gonda, dozorkyôa, 1607 E. In
dianola Ave., Youngstown, Ohio. 

DETEKTÍV POSTRELENÝ Schôdza sa odbývá každú prvú 
nedel 'u v mesiaci po obede o 2. ho-

V pondelok o S: 15 popo
ludní strelený bol do bru
cha mestský detektív Harry 
J. Rowe, keď chcel jarešto-
vať dvoch mladíkov, ktorí 
nedávno vyáli z polepsovne. 
Postrieľali ho na samom ná
mestí pred Mahoning ban
kou a ijšli. Detektív ich po
znal a povedal, Jití je to .Ján 
Nazdan a Leo Harrison. Pr
vý je udajne Slovák, druiiý 
Rumun, Obaja sú teraz hľa-

i* ^  1 

dine pod kostolom osady »v. Mateja 
na Homewood Av«. 

Všetky dopisy freba zasielať na 
adresu: Juliajia Horvat 2507 Tay
lor St.. Youngstown, Ohio. 

YOUNGSTOWNSKÝ SLOV. POLI 
TIOKÝ KLUB. 

Úrad: Ján Krišpinsky, predseda. 
355 E. Boston Ave.. YoungatoVn. O. 
Martin Muránsky, podpredseda, 67 
North Pearl St., Youngstown, O. — 
Juraj Petrik, tajomník. 323 Wash
ington St.. Youngstown, O. — Jo
zef Yavorsky, pokladník 3628 South 
Ave., Youngstown. O. —• Výbor ma 
jetku: Ján Witkav. 330 N. Watt 
St.; Ŕtefan Bolha, 319 Waabingtos 
St. a Albert Stnr»k. 114 Webb &U, 
Y»un«ftow», a- í,. ,» >•' -

•n. 
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HELLO! 
LIONEL EVANS Hovorí-

"On sa poatar&I o Slovákov a vase dktky w aa» | 
Ueh parkoch a hriskách za vyse 25 rokov. On zná, 
že ste boli uspokojeni a jeho iluxbou—ter^2 
byť va|ix|i Mayorom." 

ľomožte mu na S. notvembriK* 4 
Pozerajte za menom LIONEL Evans na balote 

ttř 
buďte i«tí že urobíte krížik pred menom I 

EVAWS 
Za Mayor». 

PAKUJEM VAMÍ 

Sásámmrn 

LIONEL 
ži 


