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Napísala Vlasta Javorická. 

1 i: (Pokračovanie.) 
- **To nech ti nevyčituje, le

bo, Pán Boh vie, že sa tam 
rozbehnem a poviem jej, kto 
ťa hrbatou urobil. Kto ťa 
nechal decká do úmoru vlá-
iiť a ťahať na rukách, až 
8i, sama decko maličké a 
slabá, začala rásť na jednu 
stranu? Potom až keď ťa 
dali ku mne a iste by sa to 
bolo spravilo, ako doktori 
mi povedali, keby si mala 
Bilnú stravu a mohla si po
skočiť ako iné deti. Po tie 
roky, čo si u mňa bola, pe
kne si sa srovnala a povy-
rástla, ale potom ťa chceli 
domov, veď dečiek každým 
rokom pribúdalo, musela si 
ich opatrovať a celú domác
nosť sama riadiť, dievča so
tva zo školy vyšlé. A teraz ti 
chce vyčítať taká..." Starec 
v zlostnom rozhorlení od-
pľuvnul prudko a zahrozil 
Smerom, kde ležala Lehota, 
"Nech si ma nežiada!" 

"Som medzi nimi sama a 
musím poslúchať," povzdy
chla Eva, "a tak som sa mu
sela poddať a k ženíchovi 
byť vľúdna. Ale usmievať 
Sa na neho, to som predsa 
nemohla, ako mi matka roz
kázala. To verte mi, dedko, 
to nie! Akože by som sa mo
hla usmievať, keď mi srd
ce pukalo?" 

Odmlčala sa zmmr na 
chvíľu a zastavila sa, aby 
posledným pohľadom objala 
hájovňu, medzi smrečinami 
sa chúliacu. Bol na ňu ma
lebný pohľad, ako sa tu clo
nila v žiare podvečerného 
slnka, kúpajúc sa v ňom la
bužnícky. Eve býval vždy 
drahým tento pohľad, zvlá
ště ale dnes, keď sa s nim 
lúčila. Vedela, že ako gaz-
diná sem často nezablúdi. 
Po chvíľke sa vytrhla z ml
čania, v ktorom aj dedo za
padol, a pokročila na ďal-
šiu cestu, nadväzuj úc rozho
vor prv prerušený. 

"Ale ani ženích sa neu
smieval, " pokračovala, krá
čajúc pomaly po boku star
covom. "Prišiel vážny a ta
ký ani z kameňa, ani mu ne
napadlo, aby sa usmieval, 
len sa s našimi privítal a 
zrovtia povedal, že vedia, 
prečo prišiel, že tuhľa strýc 
Možných mu ich dcéru ši
kuje a že by bol rád, aby 
z toho bola svadba, pretože 
sa oženiť musí a ženu zá
možnú potrebuje. Ja som 
stála v izbe a pozerala u>-
kradomky a tak vám mi, de
dko môj bolo, no, to sa ne
dá ani vypovedať. Koľko
krát som si tu u vás myslie-
Vala, aké by to bolo, keby 
tak za mnou prišiel ženích, 
ale takto som si to, dedko 
drahý, nikdy nepredstavova
la. Ja viem, že nie som krá
sna, že si nemôžem vybe
rať ako iné dievčatá, ale 
predsa som sa tešievala, že 
ma bude niekto mať rád, 
však ste hovorieval, že tá 
Icrása neni všetko, tá že po
minie, ale dobré srdce zo
stane. Ale to mňa nepustili 
nikdy medzi chasu, len ro
biť a robiť som musela, len 
deti opatrovať, v noci, kedy 
iné dievčatá boly pri muzi-
Jce, a v nedeľu, miesto na 
besedu, s deckami doma som 
byt' musela. Tak chasa ne
vedela o mne, iba že som o-
Iklivá a krivá, ale o mojom 
srdci a o mojej duši, o tom 
nevedel nikto, iba vy, ded
ko, a Pán Boh. Preto ma do
teraz, trebárs mi je už dva
dsať rokov, nikto rád ne
mal, a ani ja som žiadneho 
rada nemala." 

"To ja viem, že si doteraz 
žiadnu radosť na svete ne
mala," povedal hájnik mäk
ko a pohladil dievča po ple
ciach, ako popri ňom úzkou 
cestou kráčalo. 

"A tak teda ma zavolali," 
nadväzovala vyprávanie, z 

' ktorého prv bola odbočila, 
otecko povedal: "Tak, to 
tá naša Eva; na pohľad 

:e neni/ ale práci rozumie 
d » poslúchať tiež vie." 

l, dedko, tô bolo tak, a-

ko keď sedliak predáva kra
vičku." Eva sa trpko zasmia
la. "Fiala pristúpil ku mne, 
podal mi ruku a povedal: 
"Tak sa vás idem opýtať, 
či by ste išla za mňa." Pane 
kráľu! Tak ste si vy, dedko, 
babičku iste nenahováral." 
— Teraz sa Eva hlasité, trp
ko zasmiala. "Neviem, čo 
som zo seba vyhrkla, všetko 
sa so mnou krútilo. Posadili 
nás za stôl a priniesli úde
né mäso a pivo a vyprávali 
o gazdovstve, až nás vypra
vili do zahrady sa pozrieť, 
čo bude ovocia. Tak sme po 
tej zahradě spolu kráčali a 
odrazu on sa zastaví a po-
vedá mi: "Ja viem, že si ma 
rada neberiete, váš otec vás 
núti, pretože vie, že u nás 
budete dobre zaopatrená." 
Viete, dedko, mala som vô
ľu ho prosiť, pre Boha, ak
že má srdce v tele, aby ma 
nechcel, ale vedela som, čo 
by otecko vystrájal, a tak 
som mlčala." 

"No, ale on s tebou jed
nal dočista pekne," mienil 
dedo a tešil ju i seba: "To 
sa všetko zabudne a poddá 
a bude to dobre." 

"Áno, dedko, ale čo mi e-
šte povedal, to je to naj
horšie," povedala zase de
va. "Sľúbil, že sa budem 
mať u nich dobre, že sa o 
to pričiní i jeho matka, aby 
mi nič nechýbelo. Nato som 
mu povedala: "Pravda, ale 
to neni ešte všetko," a tu on 
sa zastaví a povedal mi: 
"Lásku vám nesľubujem, tú 
vám dať nemôžem. Chcem 
byť úprimný človek a po
viem vám všetko. Ja som 
mal rád dievča, to bolo pre 
mňa len jediné na svete, ale 
chudobné, preto si ho vziať 
nemôžem. Rozišiel som sa s 
nim, ale láska sa tak rýchlo 
zo srdca vytrhnúť nedá." 
Zarazila som sa nad tým a 
to on videl a preto mi po
vedal: "Možno, že vy tiež 
ste sa musela lásky odriecť, 
ja sa vás ale na to nepýtam. 
Budeme trpieť oba a bude 
nám to ľahšie, všakže?!" 
Bolo mi ho ľúto, dedko, a 
jako vám hovorím, hneď by 
som mu bola tie peniaze da
la, aby si len tú svoju lásku 
vzal. A tak som mu pove
dala, že ani ja od neho žiad
nu lásku nechcem, že mu 
chcem byť len gazdinou a 
on nech je verný tej svojej 
láske. — A to viete, dedko, 
aké to bude manželstvo!" 

Hájnik Vavra mlčafl. Go 
mohol i povedať? ' * 

"Zostaň u mňa! Neber si 
ho!" To by bolo, čo volalo 
jeho srdce, ale to vysloviť 
nemohol, vediac, že by k to
mu nikdy nesvolil Evin otec. 

"Ale konečne," pozname
nala Eva, myslím si, dedko, 
dreť tu alebo tam, že je to 
skoro jedno, a tam mi snáď 
aspoň nebudú ustavične na
dávať." 

Zastavili sa, lebo prišli na 
koniec lúky a cesta sa roz
širovala. V doaľke sa belela 
hradská.. 

"Tak s Pánom Bohom, 
starý otče!" lúčila sa a schy-
tiac ruku starcovu, vtisla na 
ňu svoje rty. Ale v tom ju 
pojal celú úpenlivý plač. 
Vrhla sa staříkovi na prsia a 
vzlykajúc, skrývala na nich 
svoju tvár. Jej žiaľ strhdl i 
starca, ktorý beztak celou 
cestou zápasil. Aj on sa roz
plakal a tisol mlčky dievča k 
sebe. Potom sa však spamä
tal a mierne ju odstrčil, kre
sliac jej trasúcou rukou krí
žik na čelo. Rád by bol po
vedal na rozlúčenie niečo u-
spokojujúcehou ale na nič 
prísť nemohofc 

"S Pánom Bohom," pove
dal len krátko a obrátil sa, 
zrýchleným krokom vracajúc 
sa do lesa. Ale po niekoľ
kých krokoch sa zastavil a, 
akoby si spomenul, vrátil sa 
a povedal chrapľavo: , "A 
keby ti u Fialov ubližovali, 
no, veď vieš, kadiaľ sa do 
lesa k starému otcovi cho
dí!" Jfr to z Volešny slabé 
tri hodiny a ja by som im 

t xK. 
ukázal, toľko sily ešte by 
som sosbieral." 

A potom odchádza! * ne
obrátil sa, až keď odznelo 
mľaskanie papučiek a šu
chot jej tmavozelenej suk
ne, krášlenej zamatovým 
čiernym pruhom. Potom sa 
zastavil a vytierajúc ukazo-
váčkom zo svojich očí slzy, 
díval sa, dokiaľ medzi stro
mami nezmizla jej tmavá, 
priliehavá jupka a polohod-
vabná žltkastá šatkcu* < 

* / 
Pani fialová dnes už po 

tretí raz vyšla na zápražie 
a opierajúc sa o barly, za
hľadela sa v tú stranu, ka
diaľ medzi stromami belela 
sa a krútila cesta. Bolo ju 
vidieť z Fialovho dvora me
dzi strechami kôlni a sto
dôl, práve ako do dediny sa 
zatáča. Slnko jasom svojim 
oblievalo celý kraj, honosiaci 
sa zlatou, bohatou úrodou a 
hýrilo toľko svojim svetlom, 
22 pani Fialová bola nútená 

stenu sa podoprieť, aby 
ilt pravicou barju pustiť 

a v si zaclonit'. Bola to 
predčasne zostarnutá žena 
vľúdnej, vráskovitej tváre, z 
ktorej ako dve žiare z tma
vých kahancov hľadely čier
ne, pohyblivé oči. Tie oči 
boly doteraz mladistvé, čulé 
a prezradzovaly mysliace 
nútro. Vlasy zpoj} šatky vy
kuká vajúce boly šedivé už, 
ale doteraz kučeravé a hoj
né, musela byť stará Fialo
vá peknou ženou, dokiaľ ži
vot svojimi krížami ju ne-
skrušil a nemoc neochromi
la jej údy. Dnes jej oblek i 
výraz tváre naznačoval, že 
je v mimoriadnom, sviatoč
nom rozpoložení. Mala Fial
ka širokú sukňu a tesno pri
liehavý čierny kabátik, hu
sto na prsiach gombíkami za
pínaný; na páse potom pru
hovanú, širokú kanafasovú 
zásteru a na hlave dozadu 
zaviazanú čiernu tibetovú 
šatku s červenými ružami. 

Aj priestranný dvor bol 
čisto pozametaný a veľké 
hnojisko čistou slamou po
kryté, zápražie opláchnuté 
a priejazd vysypaný pieskom 
ako to býva na dedine o Bo
žom Tele. Stavenie zvonku 
i na dvore bolo čisté vybie
lené a nad vchodom do do
mu visel veľký veniec zo ze
lených ratolestí, prepletený 
hojne letným kvietim: ruža
mi, rezedou atď. Poľné i 
zahradné kvieťa miesilo sa 
tu malebne. — Pani Fialová 
rozhľadela sa spokojne na 
všetky strany a šúrajúc sa po 
maly priechodom až pred 
vráta, aby sa presvedčila, či 
vyzerá zvonku gazdovstvo 
tak pekne a čisto, ako vnú
tri. — Bol to veľký sedlia
cky dom, najväčší v Oleš-
nej, a pani Fialová sa spo
kojne usmiala a oddýchla si. 
Konečne tedy sa dočkala. 
Syn sa oženil, a dobre ože
nil, už neni obava, že by 
prišli o gazdovstvo, nevesta 
má pekné veno, gazdovstvo 
je zachránené. Ovšem, nešlo 
to všetko tak ľahko. Vítovi 
sa nechcelo do ženenia pre 
peniaze a matka vie, že kr
vavé musel zápasiť so svo
jim srdcom. 

Bože, je to jej krv a ona 
cítila i bojovala s nim a 
mnoho nocí v slzách pre
bdela pre synovu boľasť. A 
predsa je tomu rada, že sa 
6 Petronelou rozišiel. Nema
la dievča, bujné a svodné, 
rada, ba skoro sa jej bála a 
je rada, že to dopadlo ešte 
tak — mala obavy, že zná
mosť tá sa inak skončí a Pe
tronela konečne predsa ako 
gäzdiná do gazdovstva ne
príde. "Zaplať Pán Boh, že 
tak," oddýchla si pani Fia
lova a znovu šúrala sa na
zad ňa svojich barličkách. 
Dievča vyšlo za ňou a po
dopierajúc plné boky, vyze
ralo tiež vpravo a naslúcha
lo, či nepočuje hukot vozu. 

"Dlho nejdú," pozname
nala gazdiná a šúrala sa 
chodníkom, "nejako sa spo
zdili." 

"No, Jť tô pekný kúsok 
cesty," míenilo dievča, na
právajúc si šaty, "a kým bo
lo po traktácii, trvalo za
iste dlho do štvrtej." 

"Aj matka nevestina prí
de s nimi?" opýtala sa dru
há, mladšia slúžka, ktorá 
bola z maštale vyšla a tiež 

OBRÁZKY Z BEŽNÝCH UDALOSŤ! 
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GLADYS SWARTHOUT 
NA FORD PROGRAME 

1. Kráľ Edward VIII. an

glický často cestuje lieta

dlom. ľ 

2. Severná časť Westmin
ster katedrály, v ktorej sa 
odbývaly pohrabné bohoslu
žby za kráľa Juraja V. 

3. Nessim paša, egyptský 
prémier, zaďakoval pre ra
stúce nepriateľstvo v krajine 
voči Anglicku. 

zvedavé nakukávala na ce
stu. 

"Veru nie," vrtila stará 
gazdiná hlavou, "má ešte 
malé deti a je ona druhá 
matka a tie už sa toľko ne
starajú. Je to ujednané, že 
sa všetko odbaví tam » sem 
prídu len mladí." 

V tom ozval sa rachot 
prudko bežiaceho voza a 
prenikavý výskot mládeže, 
ktorá na konci dediny čaka
la na svadobníkov. Zaťaho
vali tam dľa starého zvyku 
cestu a výskali radostne, 
keď im ženích hrsť niklo
vých peňazí rozhodil. 

Gazdiná ponáhľala sa na 
zápražie, ale kým sa tam 
došúrala, už ovenčený voz 
mihnul sa medzi strechami 
stodôl a kôlni. 

Ako divá vyrazila chasa z 
dvora; slúžky, pohonič, pa
sák, všetko sa rútilo k vrá
tam a na cestu. Kým chromé 
nohy gazdinej sa došúraly 
nazad do prejazdu, už za vý
skotu chasy a čeliadky pri 
vrátach rachotil voz do dvo
ra. 

NA STEELTON ZASE 
BOLA JUBILEJNÁ 

VESIELKA. 

Milí čitatelia Youngstown-
ských Slov. Novín, idem vám 
všetko vyzradiť, čo som vi
del a čo som zažil na veselí, 
ktoré bolo 1. februára v 
miestnosti Steelton Klubu. 
Veru povedám vám, že to 
bola opravdivá svadba. To 
veselie bolo usporiadané pá
nu a pani Ján Kražel. Keď 
pisateľ týchto riadkov vstú
pil do miestnosti, koho tam 
videl? Družbov, družičky, 
starostov, svatky. Vidím, že 
p. Jozef Peja má zástavu v 
ruke pekne vymájenú a tak 
s ňou tancoval, že to nedo
káže ani 20-ročný mladík. 
Pozrem lepšie, že kto tak 
pekne hraje, a koho spatřím, 
ako nášho Smreka. Ja vám 
poviem, že tá jeho orčestra 
môže hrať! Obzerám sa, že 
kde je mladý, mladá, a tu 
ani mladého, ani mladej. A-
le viete, že mužské pohlavie 
len pozerá za mladou, aby 
sa mohli s ňou povykrúcať, 
a mladého hľadá len, keď 
treba do pohára naliať. Ale 
veru som bol sklamaný: s 
mladou som nemohol tanco
vať a mladý mi do pohára 
nemohol naliať, lebo ich tam 
nebolo. Tu vidím, že svadob
ná t družina ide preč. Tak 
som si pomyslel: Čo, ja sa 
budem sám tu veseliť? Ale 
nie, povedám, nech, počkám, 
čo sa stane. Svadobná druži
na odišla a ja čujem, že v 
pivnici je niekto. Idem dolu 
a Jožko Čapka za bárou a 
nalieva, len tak šuští: jed
nému vína, druhému piva, 
tretiemu pálenky. Stojím 
tam chvíľku, čujem strašný 
hukot na vrchu. Idem po
zrieť, čo je to, a vidím, že 
svadobná družina sa vrátila, 
ale už vidím medzi nimi i 
mladého i mladú. Náš pán 
mladý, veru to je chlap, čer
vený jak ruža. Pani mladá 
mala partu, ale peknú. Pek 
ný párik, ktorý prežil 15 ro- pán a pani Janošík, pán a 

kov v manželských putách. 
Pisateľ týchto riadkov rád 
by sa dožiť, aby bol prítom
ný na striebornom jubileu 
pánov Kraželových, a im 
blahoželal. Patrím ďalej, čo 
sa bude robiť a tu vidím 
pani Čapkovu, pani Sklená
rovu, pani Senčišačku, pani 
Feketku, kmotru Kraželo
vých. Zaraz som zbadal, že 
ony sú riaditeľkami tej svad
by. Ďalej vidím pani Savko-
vu, pani Kolárku z Oakwood 
a iné ženičky, ktoré začaly 
nosiť tie fajné koláčky a 
dávajú každému nielen za
jesť, ale aj vypiť. Pisateľo
vi týchto riadkov jedna dáva 
sladkú, druhá hovorí: Upi si 
z mojej, moja je lepšia, 
sladká je len pre baby. A 
keď nedám pozor, bol by 
som sa sklamal. Povedám: 
Ženičky, len do poly, bo 
chcem aj tancovať, tak sa 
bojím, že nebudem tanečni
ciam po nohách stúpať. Keď 
som vypil zo dvoch, patrím 
a už vidím aj pána farára. 
Ba aj miništranta. (No ale 
prepáčte, nie Fáder Kočiša, 
ani Fáder Eliaša.) Farárom 
bol pán Biroščak, miništran
tom p. Michal Hudak. Či
tateľ môže myslieť, čo na
sledovalo. Šli na prísahu. 
Starostom1 bol pán Seman, 
ktorý jubilantom blahoželal, 
ale to blahoželanie nemôžem 
opísať, lebo som nepočul; 
stál som priďaleko od nich. 
Žatým blahoželal aj prvý 
družba pán M. Čižmár. Ná
lada bola veselá, jedlo sa, 
pilo sa a tancovalo sa. Oko
lo 11. hodiny zase začali no
siť večeru a každý dostal 
svoj tanier, na ktorom boía 
tá chutná večera. Každý si 
zase zajedol, zátým si aj 
smäd uhasil, lebo Jožko, 
ktorého som už spomenul, 
za tou bárou nestačil nalie
vať. No ale mal aj pomoc
níkov, a to im išlo. No a vi
deli by ste boli tých Zem-
plínčanov, Spišiakov a tých 
Abaujčaijov, tí sa znajú za
bávať! Boli tam ľudia aj z 
iných stolíc, ale všetkých ne
viem, odkiaľ sú. Ale jeden 
s druhým pekne sa zabáva
li. Musím povedať, že tí 
Kraželovci majú veľa-veľa 
priateľov, lebo bolo tam 
strašne veľa ľudí, a keby 
ich neznali, alebo sa na nich 
hnevali, zaiste by tam ne
boli prišli. Tu je dôkaz, ako 
sú obľúbení. Videl som tam 
ľudí s každej stránky naše
ho mesta Youngstown, videl 
som tam aj ľudí zo Stru-
thers a Campbell. Len zväč
ša chcem tu podať, koho 
som tam videl, a nemajte mi 
za zle, že nespomínam na
pred kmotrov, rodinu. Len 
tak spomínam, ako som si 
zapamätal do tej mojej ko
trby a usilujem sa to podať 
do novín, aby som všetko ne
zapomenul. Tak prečítajte si 
tých priateľov: 

Pán a pani N&vák, kmo
trovia Kraželových; pán á 
pani Dorbis z Youngstown, 
pán a pani Gombita, pán a 
pani Dojčak z Hazeltonu, 
pán a pani Labash z Lan-
singvillu, pán a pani Seman, 

vláda a , nie súkromné ban- ť 

ky a má ich natlačiť toľko, v 

koľko je majetok národa ho-,/' 
den. Tak bude dosť peňazí 
k obehu pre všetky, potreby 
národa. . i. 
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.. NAPREDAJ 

, i$ESKO-SLOVENSKE 
KORUNY. 

Kto by chcel kúpiť, nech U 
hlási u St. Babrich, 924^ 
Campbell St., Youngstown, 
Ohio. (Na Lansingville.) 

Gladys Swarthout, ameri
cká operná a koncertová 
mezzo-soprano bude spievať 
na nedeľu večer, 16. febru
ára na Fordovom radio pro
grame od 9. do 10. hod. zo 
všetkých staníc Columbia sy
stému. Okrem nej bude na 
programe Fordova Symfoni
cká orchestra a spevokol 
pol vedením Viktora Kolá
ra. Miss Swarthout zaspieva 
šesť skladieb. 

COUGHLIN NECHCE 
KONGRESMANOV 

pani Ragan zo Silliman, pán 
a pani Semivan, pani Prů
sak, pán a pani Safo, pani 
Balint, pani Kotian, pani Hu-
binsky, pán a pani Burej, 
pán a pani Rozum, pani Ku
bik, pani Papcun, pani Ku-
rian, pani Kollar z Oak
wood, ktorá bola svatkou, 
pán Štefan Hudak, pani Su-
ster, pán a pani Krupa (pa
ni Krupa bola družička), 
pani Vincek, pani Ivanovich, 
pán Podkonický, pani Kaži-
mir, pán Gajan, pani Maga 
pani Mišík, pán a pani Kuž-
ma, pani Balog, pán a pani 
Mráz (pán Mráz bol druž-
bom), pani Mrázová, druži
čka, pani Čintala, družička, 
pán Andejko, pani Lafko, 
pán a pani Bindas (p. Bindas 
bol družbom), pani Pinako-
vič, pani Bundaska, pani 
Bellan, pán Hoffman, pani 
Matějka, pán a pani Sapara, 
pani Selesh, pán Labanc, pa
ni Mačinga, ktorá bola ku
chárkou, pán a pani Mihalik 
pani Uhelsky, pani Pacek, 
pani Vitikač, ktorá bola ku
chárkou, pán a pani Galo, 
pani Kristy, pán a pani To
rno, pán a pani Berdis, pán 
a pani Toporcer, pán a pani 
Senčišak, pani Tomaskovich 
pán a pani Kollar so Smith-
field, pani Tomanik, pán a 
pani Béres (pani Béreska 
bola svatkou), pán a pani 
Biroščik (p. Birosčik bol fa
rár; ale že ten chlap zná 
svoju úlohu vykonať!), pán 
a pani Kaňa, pani Popovec 
z Manhattan, pani Jochman, 
pani Maskulka, pani Roman, 
pni Tomaskovich, pán a pani 
pani Tomaskovich, pán a pani 
pani Čižmár, ktorý bol pr
vým družbom, pani Šutak, 
pán a pani Fekety, kmotro
via Kraželových, pani Sef-
čík, pani Hurajt, pán Ken-
dera, pán a pani Began, pán 
a pani Kružel, pán Pastuha, 
pani Gendera, pán a pani 
Bolha, pani Toporcer, pán a 
pani Plihčik, pani Švéda, p. 
a pani Suba, pán a páni Mi
chal Hudak, ktorý bol mini
štrantom (Mike, znáš dobre 
miništrovať!), pán a pani 
Sceranka, pán a pani Mar
tin Machinga, pán Machinga 
bol svadobným otcom. Pán a 
pani Eštok, pán a pani Vaš-
ko, pán Sklenár. Ale žalu
jem, ten prišiel neskoro, tak 
všetko nevidel, ale chválil, 
že jak áa ľudia pekne zabá
vajú. . 

Veru ja vám poviem, že 
sa ľudia zabávali! Pisateľ 
týchto riadkov opustil miest
nosť o 3. hodine ráno. A 
prosím za prepáčenie, kto
rých mená som nenapísal, 
lebo poznám veľa ľudí, , po
znal som všetkých, ktorí 
tam boli, ale neznám všet
kých mená. Tak s Bohom, 
dokiaľ sa zase nenaskytne 
príležitosť ísť na také ju
bileum. 

Jeden. z prítomných 
na svadbe. 

Rev. Coughlin, vodca Ná
rodnej únie pre sociálnu 
spravodlivosť, vyhlásil, že 
žiaden kongresman, či sa i-
de uchádzať o znovuzvole
nie alebo nie, nemôže byť 
údom jeho Národnej unie. 
Verejní úradníci miest atď. 
môžu byť členmi, ale nie ú-
radníkmi odbočiek Unie. 

Rev. Coughlin rečnil v'ne* 
deľu zase o peniazoch, ho
voriac starú pravdu, že pe
niaze sú nie žiadnym bo
hatstvom samy v sebe, ale 
len kvitanciou na bohatstvo. 
A preto peniaze má tlačiť 

HĽADÁME DIEVČA f 
na domácu prácu v malej ro
dine. Dobrý plat. 'Musí byť 
vyše 20-ročné a skúsené. <—•* 
Hláste sa v č. 474 Crandall 
Ave. v nedeľu abo pondelok. 

JOHN MAÍVEY ml. 
Nový slovenský obchodník 

GROCER1A A BUČERŇA 
na rohu Washington St. a 

Robinson Rd. v Campbell. , 
= * • '  % 

Dr. Jozef Sofranec, D. C. 
SLOV. CHIROPRACTOR 
Napráva kosti.a vytknuté 

údy , 
120 Williamson Av#, i 

Telefon 77290 4 

KRÁSNÉ PLAYEB PIANO 
Ako aovô PRED A SA LACNO. 
Prid't« alebo telefonujte do 
rahrllng-Rayner Music Company 

306 W. Federal 8t. 
Pýtajte m n« p. Jos. Moltcbaa. 

Zvláštnosť 
Kanáriky 

Garantovaní spevádK-M 
$3.95 a vyše , 

Stojace klietky $1.95 i vyše 
GLICKSTEEN 

44 East Federal St. 

RECTAL 
CLINIC 

HEMOROIDY (Piles). Hnojenie koncového 
čreva, zlatá žila, zácpa-LIEČENÉ BEZ O. 
PERÁCIE a BEZ ZTRÁTY ČASU 1518 Bet 
mont Ave. Dr. ä. S. Gaskeen. Phone 32389. 

DENNISON COAL & SUPPLY CO. 
210 NORTH AVE. TELEFON 42119. , 
Aby vám bolo teplučko v dóme cez ziara. 

fál'te MECHANO KUSOVÉ UHLIB ~ * 
Iné druhy UHLIA a KOKSU predávame za kompetičné ceny. 

Posledná Výzva! 
Tieto Najnovšie 1936 Modelu so 

Svetovou Recepciou ŕ-1*' 
Vysokej Kvality 

HOWARD RADIA 

vim 

— Voungstownské Sloven
ské Noviny prinášajú najroz
manitejšie čítanie o najroz
manitejších udalostiach a ve
ciach. Z nich sa poučíte! A 
atoja len $2 na rok. 

ň;i 

Za Práve 
Okolo 

•t MODEL 67C. RIAD $64.50 

6 Žiaroviek 
Všetky Vlny ; 
L 'ahké Splátky 

Srážky s 
Riadnych 

• K - )  

$32-50 
Ľahké splátky 

Superheterodyne s úplne automstlckoa tamtroloa sily hlasu .. 
cejo-svetovou recepciou. Plný jemoý tón. Rozhodné oddele-
nie stanic. Utešený kabinet. 

5 žiarovková $29.95 Howard Compact—Len $17.95 
7 žiarovková $89.75 Howard Console—Len $44.50 
9 žiaróvková $129.50 Howard Console—Len $69.50 

Strouss-Hirshberg's 
; RADIO DEPT.—TRETIA PODLAHA 
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