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Krátky výťah z dejín stavania slov. 
ev. a. v. chrámu církve "Jána Husa" 

Predniesol na jubilejnom bankete 26. apríla 1936 Pavel 
Trnavský ml. 

Cirkev bola založená 26.! 
novembra r. P. 1903. Na za-1 
jltladajúcej schôdzi boli pri- j 
.lomní: neb. Samuel Bradáč, i 
^Jfán Jurčo st., Ján Kubovič, | 
'^án Kulíšek st., Michal On-; 
bruško st., Ján Brndiar ml., 
íán Simko, Martin Ryba, Pa
vel Jozefák, Ján Durany. E-
šte žijúci sú: Pavel Pallo, 
Matej Pallo a Andrej Bálint. 

Keď už bola cirkev s po
mocou Božou založená, bolo 
sa treba starať a pracovať 
o jej rozkvet a vzrast. Tu 
úprimnými slovami povzbu
dzovaní evanjelici augsb. v. 
ač pomaly, ale predsa dali 
sa do činnosti a obetavosti. 
£ o prezretí knižiek, podá
vam ako najlepšie je možno 
vynájsť v starých knižkách 
o budovaní majetku tejto cir-
kve. Organizovatelia sosbie-
rali $135.25, Samuel Bradáč 
sosbieral $60.00, Ján Simko 
nasbieral v Hubbard $25.00, 
Cis. 40. S. Ev. J. dalo milo
dar $200.00, Ján Simko na
sbieral v Sharon $16.00, Od
bor 314. N. S. S. $16.00, Od
bor 8. N. S. S. dal $50.00, 
Cís. 116. S. Ev. Jed. $5.00, 
Ú í s. 62. S. E. J. $5.00. 

Áno, boly aj ďalšie obete, 
vie prosím za odpustenie, že 
je nemožno presne každý 
milodar zistiť. Dňa 12. no
vembra 1905 účty ukazujú 
už $963.56 hotovosť. V roku 
1906 cirkev zakúpila poze-
nok, čo je dôkaz, že bola ú-
nosť na vzrast, bárs aj ne-
ola dostatočná suma peňazí, 

>oneváč pozemok stál $1,-
'00.00. Cirkev dala $1,000 a 
500 požičal cirkvi Matej 
'alio. Výbor k zakúpeniu 
ozemku bol: S. Bradáč, Ján 
určo st., Matej Pallo, Ján 
iubovič a Michal Ondruško. 
eraz, keď už bol pozemok, 
pomocou Božou pokračova-

) sa ďalej a v roku 1907 
ačalo sa so stavbou chrámu. 
/ novembri 1907 bola po-
viacka rohového kameňa. 
Táto stavba sa pretiahla až 
: roky pre finančné nesná
ze, poneváč v tú dobu zá-
tihla ľud depresia a nemo-
ílo sa obetovať, ako bolo 
reba, a boli i mnohí ľaho-
-ajní, ako to vše býva. 

Dňa 2. apríla 1911 bola 
posviacka chrámu Božieho, 
'hrám stál $8,005.00. Te-
az sa už ukázala lepšia o-
>etavosť. Cís. 98. S. E. J. 
ialo $25.00; Čís. 40. S. E. J. 
'200.00 pôžičku a $30.00 na 
avice, Odbor 8. N.S.S. $50 
(nemožno zistiť, Či to dru
hý raz), Čís. 98. S. E. J. na 
lavice $40.00. Ženské čís. S. 
E. J. $25.00, Čís. 98. S. E. J. 
S25.00, a $100.00 na kaza
teľnicu, Ján. Jurčo a J. Šim-
xo svietniky na oltár, Ján Li
šiak svietniky kostolné. Po-
tom boly aj mnohé iné obe
te, ktoré nielen že nemožno 
presne zistiť, ale by to vza-
'o aj moc času. 

Keď sa cirkev už zas ako-
tak vzmohla a bol aj riadny 
slova Božieho kazateľ, po
mýšľalo sa na slušný príby
tok pre neho, čo sa aj usku
točnilo r. 1918. Vybudovaná 
bola fara za $6,553.00. Tu 
zase sa cirkev dostala do 
hodného dlhu, ale s Božou 
pomocou sa aj to vyplatilo, 
ku čomu hodne pomáhali je
dnotliví církevníci s milodar
mi v obnose $2,034.00. Na
sledovní požičali: Andrej 
Slančo $1,000, Matej Bli-
štian s manželkou $700, Pa
vel a Katarína Smriga $900. 
Potom v r. 1923 sme kúpili 
zvon, k Čomu bolo treba o-
praviť vežu, čo aj so zvo
nom vynieslo $2,298.. Zvon 
stál $785.00, oprava veže 
$1,513.00, Vo fonde na to bo
lo $858.56 z milodarov p$ 
$1—-$10. "" ' 

Teraz už r. 1924 na %-
ročnom konvente sa pojedná
valo o potrebe zväčšenia Bo
žieho chrámu, ku čomu sa 
založil fond. Do tohto fondu 
sa začalo sbierať ako pri kr-
stinách, svadbách a aj jed
notlivci hodne prispievali s 
milodarmi, takže pred zapo-

, čatím zväčšenia chrámu na
zbierané ,bolo $7,008.00. Po
tom sa našli ďalší 'jednotlivr 
ei^J§to$ obetovali okn4, it-

vice, lampy atď. Keď už bo
la obstojná suma nasbieraná, 
prikročilo sa s prácou na jar 
1927. Zväčšenie chrámu bo
lo skončené v oktobri 1927 
a posviacka bola 15. apríla 
1928. Zväčšenie chrámu stá
lo $24,792.00. 

Nasledovní kontraktori da
rovali zo sumy pri stavaní: 
S. J. Eich $50.00, C. F. Hen
ry, plumber $65.00, Peters 
Electric $22.00, Pittsburgh 
Glass Studio $15.00, Richard 
Zenk, architekt $75.00, a e-
šte aj adv. Friedman $10.00. 

Okná darovali nasledovní: 
Ján Lištiak, Jozef Žlnka, 
Ján Furman, Ján Šerfel, Pa
vel Smriga, Daniel Kubík, 
Ján Čižmár, Pavel Ilavský, 
Čís. 39. E. S. 2. J., cirkevný 
spevokol, pani Angela Ma-
chel, Samuel Láska s Jánom 
Dovallom, Ján Kochan, Anna 
Krchniak zo Zuzannou Žab
ka st., Pavel Trnavský st., 
Martin Jurčo a Michal Hu-
dacký. 

Lavice oferovali: Ján Ma
tula, Stefan Pánik, Katarína 
Kitz, Ján Antal nst., Juraj 
Miklaš st., Andrej Benedik, 
Pavel Jakubec st., Andrej 
Tomo, Margita Tomo, Ján 
Pánik, Juraj Kmetz, Tomáš 
Kubík, Samuel Bradáč, And. 
Bálint najst., Michal Anthol, 
Michal Blažko, nebohí Ste
fan Žabka, Štefan Popro-
cký, Michal Martinko. 

Lampy oferovali: Matej 
Pallo, Číslo 98. S. Ev. J., Pa
vel Pallo, Andrej Gavalier, 
Ján Koniar, Stefan Popro-
cký, Ján Zvara, Michal Kľú
čik, Ján Láska st., Ján Ra
taj, Štefan Vyhonský, And
rej Broda, Andrej Hruška, 
Michal Martinko, Ján Kitz 
ml., Pavel Miklaš, Ján An
tal, Michal Knocha, Julius 
Gedra, Pavel Dovalia, Juraj 
Antal, Ján Mertuš, Andrej 
Hruška ml., Pavel Hruška 
st., Pavel Kisel a Michal 
Harčar. 

VITAJTE NÁM, ZÁSTUPCOVIA MATICE 
SLOVENSKEJ! 

Milí zástupcovia slovenskej kultúrnej ustanovizne, Ma
tice Slovenskej z Turč. Sv. Martina, t našej drahej otčiny, 
Slovenska! 

Vy ako poslovia slovenského národa prišli ste k nám 
zpod tých vysokých Tatier, ktoré chránily za mnoho sto 
rokov slovenský národ od nepriateľov. Matica, to stredi
sko slovenskej kultúry Vás vyslala cez ten široký oceán ku 
nám, do tejto našej novej vlasti a sem do Mahoning doliny, 
aby ste nás oduševnili a oboznámili s Vašou dobrou prácou, 
ktorú konáte na jteli slovenskej kultúry v naáej rodnej 
zemi, Slovensku. 

Po dlhších prípravách a očakávaní, máme šťastie si 
podať pravice a Vás srdečne vítať v na|ej slovenskej ko
lonii tuná v Mahoning doline. Uisťujeme Vás, že sa bu
dete cítiť medzi pami ako Slováci medzi Slovákmi. Veď 
sme bratia v národe. Krv, ktorá prúdi vo Vašich žilách, 
to je i naša, tá istá slovenská. 

Ešte raz vítajte. Pomáhaj Vám Boh v tejto kultúrnej 
misii i naďalej! 

M* J. Lesnak, predseda výboru. 

Tretí j Russkij Deň 
— Russian Day 

Youngstown-skoj Okolicy ot-
budetsja v Neďiľu, dňa 12-ho 
Julija, 1936 v Idora Parku, 

Youngstown, Ohio. 

ZÁPISNICA 
zo schôdze matičného výboru 
16. apríla v miestnosti osady 

sv. Cyrila a Metoda. 

TRUBAČ TRÚBL 

či viete, že čo Trubač oča
kával od tejto administrácie, 
sa vskutku aj stalo? Teda 
terajšia administrácia má tú 
moc, aby dala prácu tým, čo 
Civil Service odporúča. Tak 
aj dala, ale komu? Zo Slo
vákov jednemu a druhých 
prepustili. Teda keď ste vi
deli mená tých, čo dostali 
prácu, a to teraz už doži
votnú, videli ste, že sú to naj
viac ich priatelia, tí, čo pri
slúchajú do ich spolku, do 
Slobodných Murárov. 

No ale tak to bolo a tak 
bude. My sme vždy len za 
cudzích a tí nám potom u-
kážu od nosa. Pravda, my 
sme nie sami, čo sme tak ob
stáli, lebo aj Irčani, a to vo 
veľkom počte utratili robo
tu. Pravda, tých aj viac ro
bilo pri meste, ako nás. 

Trubač trúbil pred, voľba
mi, a to dosť hlasno, aby 
sme za svojich hlasovali a 
nie za tých, čo by nás radšie 
videli v tom zamrznutom pe
kle, ako v tejto slobodnej A-
merike. Áno, v tejto slobod
nej Amerike máme aj mý 
slobodu, ale len hlasovať a 
potom hlasujeme na tých, čo 
nám ju, tú slobodu, odberú. 

Trubač bude ešte trúbiť 
do terajších volieb, ktoré bu
dú 12. mája, potom presta
ne, lebo to i tak sa nevyplá
ca. Nikto možno neslúcha i 
tak na tú trúbu, teda škoda 
pary a námahy. Možno príde 
ten čas, čo sa prebudíme a 
sa nejako spojíme a či po
rozumieme, že bližšia je ko
šeľa než kabát a že obecun-
ka je šialenému radosť. No 
ale tak ten svet beží a tak 
trúbi 

Trubač. 

Dorohije Russkije Braťja 
i Sestry! 

Na zasidaniju dňa 21-ho 
Apriľa s. h. kotoroje otbylo-
sja v Cerkovnoj Haľi na 
Wilson Ave., Youngstown, O. 
pojavilisja representanty s 
sľidujusčich mist: Lyndora, 
Pa., New Castle, Pa., Farrell-
Sharon, Pa., Warren, Youngs 
town (Haselton), Youngs
town (Steelton), Struthers, 
Campbell, Ohio, ot parafii 
Sv. Michaila i ot parafii Sv. 
Joanna Krest. 

Odnoholosno i s oduševle-
nijem bylo přijato, čto Tretij 
Russkij Deň, otbudetsja v 
Neďiľu, dňa 12-ho JULIJA, 
seho hoda v prekrásnom i 
velikom Idora Parku, Youngs
town, Ohio. 

Naš russkij národ žijusčij 
na sej okolici s velikim u-
3pichom usporjadal uže dva 
Russkije Dni. Na pervom jak 
anglicka pressa tohda pisala 
— bylo vysše jak 22,000 na-
roda, — a na druhom vysše 
jak 29,000 naroda. -7-
. My na sej okolici živusči 

russkije ľudi imijeme uže po 
tretij raz prevoschodnu prí
ležitosť zademonstrovati pri 
svojej russkoj národnosti i 
pokazati svitu, čto russkij 
národ žijet i žiti budet. 

S radosti j u doznali my sja, 
čto seho hoda imijut namí
řeni j e vzjati účasť i naši 
russkije braťja i sestry iz 
Toronto, Mingo Junction, O. 
i Weirton, W. Va. 

Programma Russkoho Dňa 
budet bohataja i duže inte-
resnaja, kotra vo svojem vre-
meni budet soobsčena v na
šich russkich i slavjanskich 
gazetach. 

Nezabuďte sej deň: 12-ho 
JULIJA, Tretij Russkij Deň, 
v Idora Parku, Youngstown, 
Ohio. — Do svidanija: 

Dr. N. J. Sopkovich, 
chairman. 

Maftej Wansach, fin. sekr. 
Joann Gran, kassir. 
Joann W. Roman, 

rek. sekretár. 

SESŤ-BILIONOVÝ 
DEFICIT VLÁDY 

Nasledovní zástupcovia bo
li prítomní: Martin Lesnak, 
predseda; Juraj Palaščák, 
tajomník; Anton M. Palko-
vič, pokladník; Rev. Juraj 
Roh za cirkev "Jána Husa", 
Rev. Štefan Begalla za osa
du sv. Cyrila a Metoda, An
drej Palenčár za Okr. Sbor 
Slov. Ligy, Juraj Puhalla za 
Odb. 8. NSS., Ján Antal a 
Pavel Jakubec za cirkev J. 
Husa, Michal Ribar, Jozef 
Granchi a Frank Hudík za 
Odbor 611. NSS., Štefan Klu-
čar za Slov. Polit. Klub v 
Campbell, Jozef Martinko 
za Č. 25. IKSJ., Ján Leško 
taj. SSK., Jozef Martin za 
Politický Klub na Steelton, 
Maria Kubina za Č. 30 KŽJ, 
Ján Novotný za osadu sv. 
Mateja, Ján Vojtek za spe
vokol Slávia, Ján Koval za 
Sbor 258. STJS., Mich. Kuz-
mík, Pavel Šavelin, Michal 
Fenčik a Pavel Struharik za 
slov. bap. cirkev. 

Predseda Martin Lesnak 
upozornil zástupcov, že pred-
práce skrz zájazdu delegá
cie Matice Slovenskej sú vy
konané, že už len dva týždne 
do toho času, keď privíta
me slávnych hosťov, tak te
raz treba vysúkať rukávy a 
pustiť sa do agitácie a pre
dávania vstupeniek. 

Čítané boly zápisnice z 
min. schôdze zástupcov ako 
tiež zo schôdzí výborov. Zá
pisnice prijaté. Prečítaný bol 
list od Rev. Benku, predse
du clevelandskej oblasti, že 
keď ideme my vydať "Pa
mätník", tak nepotrebno za
slať obraz našich pracov
níkov do ich "Pamätníka", 
ale žiadajú nás, aby sme im 
poslali náš poplatok. Tiež 
čítaný bol list od pani Sotá-
kovej, taj. ciev. oblasti, aby 
sme zaslali tento poplatok. 
Návrh prijatý, aby $300 bo
lo zaslané do Clevelandu, čo 
náš poplatok. 

Pán Cvengroš podal zprá
vu za campbellský výbor a 
prečítal list od Rev. Nováka, 
v ktorom píše, že campbell
ský výbor nemá žiadnu smlu-
vu s Palace Theatrom, kde 
mal byť ukazovaný film 
"Zem spieva", tak že to mô
že byť změněno a film mô
že byt' ukazovaný v Memo

rial High School namiestfr V 
Palace Theatre. Tiež že deji
ny osady sv. Jána Krstiteľa 
Rev. Novák nemôže spísať, 
keďže je vo Floride a nemá 
po ruke záznamy, ale aby 
sa o to postarali zastupujú
ci ho duchovný a kurátori. 
Ďalej že spevokol osady sv. 
Jána Krst. nebude priprave
ný spievať na prednáške v 
Campbell. 

Predseda žiadal tých, kto
rí predávajú vstupenky v 
Campbell, aby upozornili o-
becenstvo na zmenu miesta, 
lebo na vstupenkách stojí, že 
film bude ukazovaný v Pa
lace Theatre. Tiež aby zme
na bola oznámená v Y. Slov. 
Novinách, a aby duchovní to 
oznámili s kančia. Tajomní
kovi bolo nariadeno poslať 
listy školskej rade v Camp
bell a Rev. Št. Kočišovi za 
miestnosti pre prednášky. 

Prečítaný bol program a 
jednohlasne prijatý. Návrh 
prijatý, aby večera a priví
tanie delegácie bola v Ohio 
hoteli 1. mája o 7. večer. 

Pán Ján Novotný z Home-
wood Ave. oznámil, že sa po
stará a sprevádzať bude de
legáciu, keď navštívi Youngs 
town Sheet and Tube Co. 
Nariadené bolo tým, ktorí 
pojdu do Clevelandu na vý
stavu a prednášky Matice, a-
by sa dozvedeli, o ktorej ho
dine môžeme očakávať prí
chod delegácie do Youngs
town. Tiež či musíme my 
platiť operátorovi pri uka
zovaní filmu "Zem spieva". 

Bolo prijaté, aby výbor sa 
dal odfotografovať a obraz 
aby bol daný do "Pamätní
ka". Návrh prijatý, aby sa 
výbor dal odfotografovať u 
p. Lutza, ktorý podporuje 
slovenské ciele. Výbor má 
sa sísť u p. Lutza v ponde
lok večer, 20. apr. o 7. ho
dine. 

Žatým pokladník Palkovič 
podal finančnú zprávu, a sí-

NEWTON FALLS 
„DOSTANE TOVÁREŇ 

Pullman-Coach Co. z Chi
cago oznámila, že otvorí to
váreň v Newton Falls a dá 
zamestnanie 170 osobám z 
toho mesta, ktoré je veľmi 
ťažko postihnuté depresiou 
£ fed* í hodne Slovákov býv*. 

Tajomník departmentu po
kladu vlády Spoj. Štátov, H. 
Morgenthau svedčil vo štvr
tok pred senátnym výborom, 
že vláda bude mať 5 bilio-
nov i 966 milionov defiôitu 
v tomto fiškálnom roku a 
preto bude to najväčší defi
cit Spoj. Štátpv v historii, o-
krem válečných rokov 1918 
a 1919. Morgenthau urgoval 
senátny výbor, aby odporú
čal senátu prijať zákon, 
ktorý zdaňuje nerozdelené 
zisky korporácií a donesie 
vláde $803,000,000. Dom zá
stupcov už prijal tento zá
kon, proti ktorému je veľký 
boj so strany kapitálu. 

BOJ ZA VETERÁNSKU 
PENZIU SA U2 ZAČAL 

Pluk. Rice W. Means, re
daktor "National Tribúne", 
60-ročného orgánu Grand 
Army of Republic vyhlásil 
boj za penziu pre veteránov 
svetovej vojny, ktorí slúžili 
v armáde alebo námorníctve 
Spoj. Štátov v čas vQjijy naj
menej tri mesiafti. 

byť aj pre prednášky. *Po 
dlhšej debate bolo to pone
chané, až tí, čo pojdu, do 
Clevelandu sa dozvedia, ako 
výbor v Clevelande bude to 
mať zariadené. 

Rev. Roh sa ohlásil, že 
výbor nešiel do Clevelandu 
na banket, že Rev. Kostik ne 
bol doma, a že p. Vaščák 
nemohol ístVtak É* on sám 
nechcel ísť. 

Budúca schôdzi určená 
bola na utorok, 28. apríla v 
miestnosti sv. Cyrila a Meto
da. 

Martin J. Lesnak, preds. 
Juraj Palaščák, taj. 

ABYSÍNČANI SA VZDALI 
HLAVNÉHO MESTA 

Addis Ababa padne do rúk 
.Talianov bez vystrelenia jed
nej guľky so strany Abysín-
čanov, ktorí nechcú, aby ho 
Taliani bombardovaním zni
čili. Mesto je vyprázdňované 
obyvateľstvom, zostávajú v 
ňom len cudzinci. Jeho zau
jatie Talianmi je len otáz
kou hodín. Kráľ Haile Sela-
sie ustúpil so svojou poraze
nou armádou na juhozápad 
a osvedčil sa, že bude bojo
vať do posledného chlapa. V 
Taliansku sa chystajú veľké 
oslavy víťazstva. 

ŽENY HO ORABOVALY 

M 
DR. LED WON ZuboUkdr 

SLOVENSKÝ A POĽSKÝ ' 
Platne — Môstky — Vyťahovaní® — VyfUUulS 

Žiadne osobitné trovy sa kredit 
Netreba dohovor o čas. Hodiny 9 ráno do S:S0 vefc. 
Na robu Watt a East Federal st. Telefon 38411 

SOCIETYNEWS 
ST. CONTI BOOKED FOR 

ST. MATTHIAS DANCE 

€HGC LETECKO BÁZU 
PRE NASE OKOLIE 

Alex Chickey z č. 127 W. 
Wood St. oznámil policii, že 
bol orabovaný o $9 dvoma 
ženami, ktoré ho volaly so 
sebou, a keď nešiel, jedna 
ho chytila za hrdlo a druhá 
ovalila niečim po hlave a o-
rabovala. Zbojstvo sa udalo 
na Wick Ave. 

KAPACITA OCELIARNÍ 
JE 69,789,554 TON 

American Iron and Steel 
Institute sdeľuje, že lanské
ho roku bola kapacita ame-

ce: Přenáška z minulej schô I rických oceliarní snížená o 
dze $307.80. Na schôdzi pri- ! 256,812 ton na 69,789,554 
jato od p. Pavla Struhárika j ton. Možnosť výroby surové-
za ohlášky $24. Ďalšie ohlá- ho železa je 48,931,893 ton, 

Sr. Girls Sodality of St. 
Matthias will entertain at a 
dance Saturday, May 2 at 
Homewood Ave. Hall. 

Miss Josephine Fabian «i 
general chairman and Miss 
Rita Bednar co-chairman, as
sisted by Helen Palascak, 
Helen Olenick, Emelia Han-
isko, Dorothy Walko, Mary 
Luchansky and Helen Re-
hak. 

Steve Conti and hli or
chestra will furnish the latest 
dance hits featuring Phil De 
Piero and Nick Barile as vo
calists. 

A good time is to be had 
by all. A cordial invitation 
is extended to all dance lov
ers. Proceeds will benefit 
the church. 

The regular monthly meet
ing will be held Sunday 
morning after the 10:30 
Mass. Very important. All 
members are asked to be 
present. 

Helen Rohak. 

LADIES' CULTURE CLUB 
MEETS 

Members of the Ladies' 
Culture Club will meet at the j 
home of Mrs. George Seke- i 
rak, Washington St., for 
their regular meeting Mon
day, May 4th. All members 
are requested to be present. 

Mrs. V. Skokan. 

Veteránske organizácie aj 
vofehskí znalci odporúčajú, 
aby v youngstownskom prie* 
myselnom dištrikte založená 
bola vojenská letecká báza, 
ktorá by bránila oceliarsky 
priemysel v páde vojny. Na« 
še mesto je centrumom veľ
kého priemyselného okrsku, 
vzdialeného od mora len n* 
dve hodiny letenia. Preto jé 
založenie leteckej báze vtľ* 
mi potrebné. 

VAHEY'S 
DOLU V MS8TE 

FORD OBCHODNÍK 
A 

Obslužná Oitredňs, 
"ÄttťWcká práca—Prav* Ford 
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šky $17.50. Osady, spolky a 
kluby přispěly: Č. 267. S. 
E. J. $10, Slov. Polit, a Vzd. 
Klub na Lansingville $10, 
Sbor 146. STJS. $10, Polit. 
Klub v Campbell $10, Slov. 
ev. cirkev sv. Emanuela $5, 
Slov. kalvínska cirkev $10, 
osada nsv. Mena Ježiš $15, 
Rev. Roh oddal $4.10 za 
gombičky a vrátené bolo 39 
gombičiek. Spolu príjmy s 
přenáškou $423.40. Peniaze 
sa nachádzajú u pokladníka. 
Návrh prijatý, aby zprávy 
o týchto príjmoch boly pri
jaté. Za obchodné ohlášky 

.ktorých je za $180, ešte vše
tky účty* neboly zaplatené, 
preto zpráva bola len v zná
mosť vzatá. 

Predseda oznámil, že ďa
lej rozdal vstupenky nasle
dovným : pani Jakubcovej 
200 pre dospelých a 100 pre 
deti, pani Maruškinovej 400 
pre dospelých, p. J. Granchi 
100 pre dospelých, Št. Klu-
čar do Campbell 100 pre do
spelých a 100 pre deti, Ju
rajovi Puhallovi 50 pre deti. 

Nastala debata skrz vstu
penky, na ktorých je, že sú 
pre film Zem spieva. Před
neseno, že vstupenky majú 

o milion ton menej ako v 
roku 1934. 

90 percent ocele sa teraz 
vyrába v martinských pe
ciach, kdežto v 1875 86 per
cent ocele sa vyrábalo v be-
semerkach. Besemerky majú 
teraz kapacitu len 7 milio
nov ton. Elektrické pece ma
jú kapacitu milion ton. 

HLADUJÚCI ZOMREL 
PO NAJEDENÍ SA 

John Blucher 57-ročný, 
zavezený bol do nemocnice 
v piatok min. týždňa, kde 
vynašli, že bol hladný. Po
slaný bol do mestského vä
zenia, kde sa najedol, ale po
tom veľmi ochorel a po od
vezení ho do nemocnice, zo
mrel. 

— Keď chceš byť šťast
ný, buď spokojný s málom; 
kto je nie spokojný s má
lom, nie je spokojný ani s 
bohatstvom — vždy chce 
viac a preto je nešťastný. 
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Hlasujte na 

ľFSSF 

LEIGHNÍNGER 
za Prosecutora 

Republikánske primárky 

JUDGE 
ELMER T. 

PHILLIPS 
kandidát ap . 

APELAČNÉHO 
SUDCU 

Tradicionálne náé Apelačný Diá-
triktnt<- Súd je rozdelený na 3 
čiastky, každý z 3 sudcov je 
inej čiastky. Carroll, Columbiana 
h Mahoning okresy tvoria stred 
nú časť. Ony si *a*lú£ia zástup 
t-u v tom súde, lebo platia asi 40 
pere. platu sudcom a dávajú asi 
50 pere. práce tomu súdu. Maho 
ning okres, dom Sudcu Phiilipsa, 
nemal zvoleného ApeLačného Sud 
cu sa 25 rokov, okrem neho. Ne 
bohv sudcu Far r n Columbiana, 
okre«u, následníkom ktoréŕho bol 
Sudca Phillips, bol predsedajúcim 
sudcom strednej časti, až kým ne 
zomrel v 1934. Sudca Phillips js 
jediný kandid&t, reprezentujúci 
Strednú Cast'. Nie je oponentom 
Sudcu Robert sa i Ashtabula o-
krosu, ktorý uutupuje Severná 
Časť, ani Sudcu Nicholaa z Bel 
mont okresu,, zastupujúceho juž< 
nú časť. Sudcu Phiilipsa oponent 
žije v Trumbull okrese v Severnej 
řaati, ktor4 j# už zastúpená Sud 
win Robertsorn. VaSa pomoc s 
hlas zaistí spravodlivé a rovné 
nastúpenie váiho okresu a všet
kých častí dištriktu. ZVOLBHÝ 
BOL • 1934 a dcwtal o 12.711 
viac hlasov, než jeho najbližší 
oponent.  

Primárky r Morok 12. máj* UM. 

— Len v Youngstownských 
Slovenských Novinách sa do
čítate o slovenskom živote na 
Mahoning doline. 

VÝBOR MATIČNÝCH PREDNÁŠIEK 

Od spodku zľava vpravo: B«v. M. D. Hiben, Rev. Juraj Novák, A. M. Palkovič, M. J. Lesnak, Juraj 
Pafcščák, Rev. Josef L. Kostik, Ssv. Juraj Boh. — Druhý rad: Samuel Láska, M. Salva, Josef Granfiaj, 
Ján Novotný, Michal Ovongroš, Jozef P. Martin, Jossí O. Valčák. — Tretí rad: Ján Koval, Andrej Sklenár, 
Andrej Dolak, Andrej Palenčár, Martin Lipka, J.. Sokol. — Vrch: Pavel Struhárik, Frant. M&rciůak, Pavel 
Takubec ml., Štefan Klučár, Joz. L. MaruSkin. 

(Pozn.—Ľutujeme, ie pri fotografovaní nemohli byt' prítomní vietoia členovia výboru.) Vo výbor# holi 
ešte nasledujúci: Rev. Štefan Kočiš, Rev. Štefan Begalla, Rev. Francis Koselek, Rtv. Josef Kriipinský, 
Rsv. V. J. Lisý, Pavel Trnavský, Matej Mrái, Martin Dolak, Ján Basista, Josef Martinko, Jáa Vft". JtUftJ 
Puhalla, pani Maria Slifka, pani All beta Skokan a psal Julia Jakubse. 

THE HUGHES S 
Its EAST FEDERAL ST. US 

Sobotné zvláštnosti 
ČERSTVO OČISTENÉ 
ROČNÉ KURY ft lunt 24c 

KOHÚTÍ 
NA DUSENIE • • • 

za funt 20C 
CHUDÉ MÄSNITÉ 

REBIERKA .. 4 mýunf 15c 
VÝBORNÝ 

CHUCK ROAST za funt 15c 
HOVADZINA 

NA DUSENIE ..... za funt 13c 
SIRLOIN 
STÉK za funt 

• r*r«.  •  •  •  • ••  •  * 

CHVOSTY 
Z VOLOV r * . • • • za kiat 10c 

ČERSTVO MLETÝ 
HAMBURG . . . . .  2 (My 2£C 

TELACIE 
ČAPSI • • ... 2 """r 27C 

BOSTONSKÝ 
BRAVČOVÝ STÉK 

1 1 1  1  1  

xa funt 

ČERSTVÉ BRAVČOVÉ 
KRČNÉ KOSTI ľ:..?.. 

4 
n Kjä 

NAJLXPftH ZA mu V HV«HP 


