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Spolkové Zprávy ! Zábavy a večierky [SprávaSIovenského 
Dňa zvolená SPOLKOVÉ OZNÁMENIE j KARTOVÝ VEČIEROK V O-

DO STRUTHERS SADE SV. CYRILA h 
METODA. 

Spolok sv. Michala, číslo 
269. K. J. v Struthers ozna- Sdružené ženské wlky 
mu j e svojim údom, že počas pri osade 8V. CyriiÄ a Meto-
baseball sezony, prez leto, (ja usporiadajú kartový ve-
nebudemé otrimovať schô- čierok dňa 24. mája vo sko-
dze za 4 mesiace: máj, jún, le sv. Cyriia a Metoda, tak 
júl a august, len keď by súr- i úctivé vás povolávame hielen 
na potreba vyžadovala, — a rýdkyne týchto spolkov, ale 
vtedy sa svolá mimoriadna j celé obecenstvo s tejto oko-
schôdza. 'lice. 

tTradníci budú vyberať Na výbore sú za Číslo 30. 
príspevky doraz po tretej jiKSŽJ. Mrs. Šoltis, dudik, 
sv. omši v osadnej hale, jak Leekovsky, Fr. Markovich, 
obyčajne sme robili za po- Maria Fajčak, Senvicky, Me-
sledných 5 rokov. Úradníci recický. Za Číslo 325. Mrs. 
zavrú knihy o pol tretej, a. Hižnay, Melko, Paltfuta, An-
by sa mohli zúčastniť nie-^ stanovčak, Stražik, Kal-
ktorej baseball hry. Údovia na> za Číslo 160. Mrs. Krai-
sú žiadaní tohto oanámenia nak, Hiznay, Vološin, Ma
ši povšimnúť. j sur, Yavorsky, Grančaj, Hva-

Jin Krišpinský správca, Jo
zef Grančaj, tajomník, Frank 
Hudík pokladník. Slovenský 
Deň bude 22. júli ^ídora. 

VEREJNÉ VĎAKY. 

fovedajú, že len cifán 
ďtkoval! Nuž, budem aj ja 
tým cigánom, lebo nemôžem 
sa zdržať, aby som vám vie 
tkým nepoďakoval. Istotne, 
neviem, prečo som zaslúžil 
takú úctu, takéto dary od 

« T v , , 'mojich priateľov. Srdce mi 
,nf /,maja yecer plesalo od radosti v predmi

nulú nedeľu po mojej prvej 
slávnej sv. omši, a nikdy ne
zabudnem na tento deň. Ne
viem, ako sa môžem zavďa
čiť Vám, milá rodinko a mi
lí priatelia, za Vaše srdečné 
dary. Chcel by som každého 

STRAVA S. 

Slovenská Baseball!'" £ »* Bo'?1,hri*lí" Steelton. Farrellska čata uro-
Líga bila svojich 5 obehov hneď 

v prvom iningu a preto ú-
fala, že aspoň raz porazí 
najsilnejších protivníkov v 
lige. Ale sa sklamala, lebo 
Steeltončania dali sa do tu-

_ t ... i , hej práce a Farrellčania sa z Lansmgville už okusila po- ... • . • . 
,7 , ~ T í nemohli ani hnuť t miesta 

(Dokončenie s 1. 'strany.) 

Lansing villo padol! 
Campionská čata Slovákov 

£)R, LED WON Zubolmkár 

SLOVENSKÝ A POĽSKÝ 
Platne — Môstky — Vyťahovanie —. Vypl&snis 

itadne osobitné trovy sa kredit 
Netreba dohovor o čas. Hodiny 9 ráno do8:30vs&.>' 
Na rihu Watt a East Federal St. Telefon 32111 

Som S úctou 
Jozef Tkach, 

sta. Za Číslo 161. Mrs. Ma-
jerčak, Forgač, Fridman, Šu-

zápisník čís. 259. K. J. gor> Martinko, Zuzanna Stei-
" ! ner, Mildred Steiner. Za Od-

SCHODZE Č. 98. S. E. J. j bor 46. Mrs. Muránsky, Bo-
PRELOŽENÉ 1 Anna Baluh, Chizmar. 

Yankovič. Za Odbor 178. 
Všetkým bratom z €ís. 98. Mrs. Herman, Blaško, Fili-

Slov. Ev. Jednoty oznamu- city, Giba, Bobala, Huda, 
jem, že schôdze čísla bol> Klimko. Za Odbor 213. Mrs. 
preložené a budú sa odteraz Mrázek, Porhinčak, Marko-
odbývať každú 3. sobotu v . vjč> Matus, Agnes Baluch, 
mesiaci o 6. hodine večer, j pecko. Za Kadetskú Jedno-
dľa usnesenia schôdze. ! tu Mrs. Novak, Yanovsky, 

S bratským pozdravom, | Hrubý, Janigloš, Anna Ri-
Samuel Láska, preds. gelsky, Miss Budaj. Riadi-

A _ teľky sú Anna Churilla a 
ZO SCHÔDZE ŽENSKÉHO Helena Budaj. 

KULTÚRNEHO KLUBU ' 
V STRUTHERS , VEČERA a PREDSTAVENE 

pRI GR K OSADE PANNY 
Ženský Kultúrny Klub v MARIE 

pod kostolom osady sv. Cy
rila a Metoda schôdza Okr. 
Sboru Slov. Ligy, spolkov a 
klubov, na ktorej bol zvole
ný úrad 16. Slovenského 
Dňa, ktorý sa bude odbývať 
na stredu, 22. júla v Idora 
parku. Za predsedu zvolený 
)ol Ján Krišpinský, dobre 
;námy Slovák a preds. Slov. 
'olit. Klubu v meste. Za 
odpredsedu Štefan Klučar 

; Campbell, za tajomníka 
:i pokladníka tajomník Okr. 
jboru Slov. Ligy Jozef Gran

čaj a pokl. František Hudík. 
Za správcu kontestu na krá
ľovnú Slov. Dňa zvolený bol 
Andrej Layshock zo Steel
ton a za správcu programo
vej knižky Jozef Grančaj. 
Ján Krišpinský, Jozef Gran
čaj a M. Mráz boli povere
ní vyjednat' s parkom doda
točne, aby v kuchyni Idora 
parku bola Slovenka hl. ku
chárkou, žeby mohla doze
rať pri varení večere, na 
ktorej budú aj slovenské 
bryndzové halušky. Výbor 

rážku. V nedeľu v Gordon 
parku, pred 2,000 divákmi, 
Clontzovi čampioni prehrali 
hru 5 ku 2 bystrým hráčom 
z čaty osady sv. Jána Krst. 
Hra bola oživená talianskou 
bandou, pochodujúcou cez 
brisko, lebo Taliani oslavo-

Adresár spolkov 
a klubov 

BTWm SV. ANKY. Č. léfr. 
X. S. t. J. NA LANSXNGVILLS. 

koval 7 hráčov a Fresko 13. 
Hruška za víťazov urobil 
"home run" a Janoši urobil 

__ triple aj duplu. Knapik, Bru-
z Vás osobitne navštíviť, »le ^ *J: Mlchala- ayor ško a Fresko tiež znamenite 
je to telesne nemožné. M6-'?or>k, hodl' Prvu lobdu a 

žete byť ale uistení, že na Rev Juraj Novák ju lapil. 
Od samého začiatku hry 

až do skončenia hra bola 

a viac neskórovali. Fresko 
im dal len 7 zábitov v celej 
hre a Bogdan dal Steelton-. 
v v . - 'i •. T7 tí - í Piedsedkvňa: Anna Guiida St.. Čanom až 17 zábitov.Vyštraj- \ -2ôô7 Tampa Ave.. Youngstown, o. — 

Podpreds.: Maria Kvixpinskv. 1113 
E. Indianola Ave.. Younřstown, O. 
Cctovnička: Antonia Demočko. 2527 
Taft Ave.. Younestown, O. — Po
kladníčka: Anna Palatas. 2636 Coo
per St.. Youngstown. O. — Zápisní-
(*ka: Maria Pníuta. 2438 Tavlor St.. 

ují: _ -4.»„ » , m Yniinarstown O. — Dozorkvne ma-
bili pre vít aznú Čatu. Trop , ietku: Maria Krajkovič. 1 .'5j0 Hum-
sa najlepšie usiloval s kyjom bo1t Ave- a Anna tni., leo: 

4- A i í indián®!* Ave. — Správkyň* Ml, 
pie ohratu stránku. J Odd.: Anna Polačko, 1114 Campbell 
Struthers 18, Youngttown 3. Younarstown. O. 

Strutherská čata tak, ako 1 8chôdzc odb<VÄ tretiu ned«-

íitruthers, O. -í- Maria Yaeko p*, 
kladníčka, 3S E. Auburiidalc Ave., 
Younestown, O, — Maria Kolarik, 
Dodúétovníčk*. 85 Harvev Á*«. t  

Struthers. O. — Maria Sek^rak a 
Anna Knapp. dozorkvne. <— Anna 
Leanit-kv. gtriž. 

Maria Hanzclv, sturostkvňa P**. 
Oddelenia. 70 Perrv St.. Struthéra, 
O. — Helen Knapp, vvpomocníéka. 

8cbôdze sa odbvvaiú každú ;j. ne
deľu v mesiar-i v osadnei bale n«i-
s\äte išei Troiiee na W. Wanbiae. 
ton St. v Strutherg, O. 

Vás, milí priatelia, nikdy ne
zabudnem. Odpytujem sa te- . , 
da, jestli neprídem každé- iplna y1™*™8- Urobené boly 

Ai,ft!mnohe senzačné uchytenia . 1 4. , ,, ' jľu v mesiati pod kostolom osady no ao domu navštívit. Ako i, , .v . , , , .. steeltonska stretla sa s ma-i sv. Mateía na Homewood Ave 
povedám, rád by som to u- ! lo^dy a obaja picen hadzali 
robiť, a nie len navštíviť, a - i  v

T
e l  m i  t e s n o '  C a t a  o s a d y  f i V -

le a.i vo Vašom dome spať Jana 81 ubezpečila víťaz-
a s Vami pri stole jesť, hoc 
aj rýzkašu abo z polievky 
mäso. Tak viem, že mi uzná-
t« a odpustíte. 

Chcem $a tiež odpýtať 
tým priateľom, ba aj niekto-

í rým z rodinky, ktorým som 
neposlal pozvánky. Nestalo 
sa to naschvál, ale ako vie-

lým odporom, keď zápasila 
v nedeľu s youngstownskou 
čatou na Shady Run na Lan-
singville. Hneď v prvom i-
ningu dohnali domov 8 obe-

tú prácu aj vykončil. 
Na schôdzi prítomní boli:! ;"baď"a

rteľže" sú' nechali 
Ändre., Palencar Joz Gran-: vonku svoj klobúk abo koH. 

: Ptefan sku. Tak milí priatelia, ktorí 
K'uc"', š'efan Hnniak, Jo- ste odakivali p0Iv4nky , ,te 

stvo v treťom iningu, keď 
Madick udrel na jednu bázu 
a skóroval na Knapikovu 
triplu. Knapik neskoršie do
běhnul domov na Jozefovu 
Brayerovu singlu. Do 3. inin
gu Lansingvillčania viedli s 
2 ku 1. Jozef Brayer bol 
hviezdou víťaznej čaty a Jo-

*. i. i .—ĺ v v zef Vrabel lansingvillskej. te, ze v takomto case sa vse-s * D 0 . a ® w 
J _ 

,, , , v, , . . : ôv. P. « Pavla 9, Kuiturs 2 
tko nakopí a človek je nie j „ 

. ^ , , , 1 Cata gr. k. osady sv. Pesám svoj. Tak ako pred ne-;tra a pav]a 

ÍawU ľrkľU' keď Sbíer"te lozila «tu Kultur klubu 9 . . . ,k> 
do«dom.u' * p? ^rke ; ku 2 na hrisku v Struthers.!',eho dva zablty 

ČÍSLO 25. 1. K. S. JEDNÔT? 
V YOUNOSTOWN. OHIO 

Úrad: Jozef Martinku, predsěťli. 
225 Carlton St. — Anton Rigrelaky. 
podpredseda. — Andrei Adamko. zá
pisník, lľ.8.4 Oak St. — Jozef Dolak. 

, v v. . » i účtovník. 273o Mt.' Vernon Ave. — 
hOV, zabezpeciac si výhru UŽ Martin Muranskv, pokladník. 57 N. 

Pearl St. — Dozorcovia maietku: 
íozef Yavorakv. Ján SoKis. Jozef 
laneíek ml. 

Schôdze sa odbvvaiú každú 3. ne
deľu v mesiaci o 1. hod. po obed* 
• škole Crrila a Metod*. 

vtedy. Rubický bol príčinou 
nehody Youngstownčanov, le
bo im dovolil len 7 zábitov. 
a Skokan zabil jednu na 
"home run". Stacey tiež do
bre bil a Repasky urobil je
dnu duplu a tri single. So-
franko urobil "home run" 

C4. pre Youngstown. Kepko si zo Struthers po- - v . " v.iH. ii u ä 1 tiez zaslúži spomenutia za 

zef Tekáč, Martin Muran- ich nedostali, pýtam Vás, od-
Struthers mal schôdzu v pon
delok večer, 4. mája v do-; Ruský Ženský Klub pri 
mácnosti pani G. Sekerak na cerkvi Panny Marie na Steele 
Washington St., na ktorom ton usporiada večeru a pri 
skončené boly plány ku kar- večeri bude predstavenie, 
tovému večierku v zahradě Bude cigánsky pohreb. To sa 
v nedel u, 7. júna u pani Ma- nedá ani opísať, jaké to bu-
rie Mihalko na Ridgeway ! de fajné. Príďte a uvidíte. 
St. Výbor k tomuto večierku j Toto predstavenie budú bá
je i Mrs. J. Sedlačko, Mrs. ! viť naše ženy z klubu 17. 
Maria Mihalko. Tiež Mrs. j mája. Tiket 35c. 
Julia Danko a Mrs. J. Lip-j Všetkých vás srdečné po-
tak ponúkly. že podarujú ; volávame. 
prajzy ku. .týmto kartovými Údkyfta x klubu, 
partom. Všetky údkyne su! 
žiadané, aby priviedly so se-! 
bou priateľky a priateľov, i 

Po schôdzi sa údkyne e-
šte pobavily, za čím nasle
doval chutný lunč. Mrs. A. 
Hanzely a Mrs. Maria Mihal- : Slovenská Knižnica má 53 
ko vyhrály prajzy za vyso-1 nových kníh, aj roztrhané 
ké skórv. Mrs. J. Opsitnik ' knihy sú už poviazanó. 
bola prijatá za novú údky- . .~~ZV7 ' . Tr .v 

Slovenska Národná Kniz-
' ,. , . , , ' í.ica v Mahoning okrese, na-
Buduca schôdza bude na chodiaca sa v holičskom ob. 

pondelok, 1 juna v domác-!chode p Janovekého na N. 

e0"!. ÍT-,1. ;, .Y,010™1" na • Watt St. oznamuje cteným 
Sixth St. Všetky údkyne nech čitateľom, že knižkv, ktoré 

! sky, Andrej Delej, btefan j pUBtite mi, a volám vás te-
! u any, Andrej Layshock, ,raz verejne, na omiu do Ha-
• Andrej Dolak, Jan Knšpin- j s e l t o n u  n a  n e d e ľ u  0  9  r 4 n 0  

sky, Martin Lipka a Jlatej v kostole sv. Alžbety. 
j Mráz. 

Tak Slováci a Slovenky, 
chystajte sa na túto výroč
nú slávnošť mahoningských 
Slovákov a príďte na schô
dze vo veľkom počte, lebo 

Tak zase chcem sa verej-
nt poďakovať všetkým, a 
ako tí apoštolovia povedali: 
"Zlata a striebra nemám, a-
le Čo mám, to vám dám", tak 
prijmite moje pokorné mod-

na Ale hra bola výbornejšia, než 
by skôr poukazoval. Krásny 
bol súboj pičerov, Caseyho a 
Freda Stropicha. 

Farrell 5, P. Marie 2 
Keď bol skór v 8. iningu 

poviazaný 2-2, obrana čaty 
gr. k. osady P. Marie oslab
la. Delon s prvej bázi urobil 
omyl, dovoliac Batorovi do-

DVE VEĽKOLEPÉ VÝ
PRAVY. 

Ako obyčajne, Cunard 
White Star Line plánuje dve 
výpravy do kraja tohto leta 
na jej najväčšom parníku 
BERENGARIA, obľúbenom 

SPOLOK SV ANKY. ČÍSLO SO. 
L K. S. Ž. J. 

Maria C. SlifUa. predsedkyňa, 426 
Lora Ave. — Anna Novotnv, Dod-
predsedkyňa. 404 E. Mvrtle Ave. — 
Agnes Balluck. zápisníčka. 122 E. 
Indianola Ave. — Maria Huda, áčt., 
175 Resrcnt St. — Katarína V'oloiin. 
pokladníčka. Poland Manor. Poland, 
Ohio. — Ľudmila Trovan. dozorky-
Aa, R. F. D„ Younestow*. O. — 
Maria Kubina atarostkyna P. O.. 
E. Florida Ave. 

Schôdze sů odbývané kaidú 3. a«* 
del'u v mesiaci v ikole »•. Cyrila 
a Metoda. 

ČÍSLO 259. I. K. S. JEDNOTY 
V STRUTHERS. O. 

Úrad: Jozef C. Stanko, predseda, 
239 Chestnut St.. Struthera. Ohio. 
Andrei Rep&akv. uodpredstd#, 266 
Broad St. — Jozef Tkach. zápisník, 
168 Prospect 8t. — Andrej Galia, 
účtovník. 80 Herman St.. P, O. BoX 
1301. — Frank Marcinak. poklad
ník. 166 Ridirewav. — Ján 3«di*£k<» 
podúčtovník. Rideenav. — Výbor 
nm ietku: Ján Scavnickv. predseda. 
£06 Center St.; Matej Zélinaky, 
ií'ine St.; Jáa Yaali, Poland Ave. —> 
Andrei Adam. dqzorca chorých, 
Wilhelm St. " 

Ján J. Oura. starosta Mlid. Odd., 
127 Wilson St.; Ján Ekoniak, pod 
účtovník M. O.. Štefan Sedlačko, 

•tráž. 
Schódae odbvva každú 3. aedeľa 

v mesiaci o 1:30 po obede • miest
nosti Svíitei Troiiee na W. Waahinc-
ion St.. Struthers. Ohio. 

medzi Slovákmi, ktorí po 

itoťU m pí7ú.*pôtom>Faort'!ľ*j.4 výh°dy vý,pravj\ kto 

ľom ktorí 
radi čítajú knihy 

pr?Ce 
u

J(l.mn0h0' Nedalme 8a litby za Vás, a zase Vás pý-
zahanbit iným narodnosťam tam: Modlite 9a za m6a, 
\ prací a uéaati na Sloven- Rev AK)ert j. Kl.ln. 
skom Dni. 

S uctou a pozdravom, KONTROLA VLHKOSTI 
Andrej Palencar, preds. DÔLEŽITÝM FAKTOROM 

V ĽAHKOM FAJČENÍ. Joz«f Granchi, taj. O. S. 

VEREJNÉ OSVEDČENIE. 

urobil druhý omyl, dajúc 
Pandzovi dojsť na bázu- a 
single Frica Ceslaka a Su-
dzinu priniesly Farrellčanom 
tri obehy, takže čata osady 
P. M. bola porazená 5-2. 

Až do šiesteho iningu bol 
silný súboj pičerov Lefty O-
renika a Stiffingera. Ceslak 
najlepšie zabíjal lobdu za 
Farrellčanov. 

Haselton zase porazený 
Cata Haselton Dodgers u-

ra je osobne vedená skúse
ným vodcom výprav. 

Priemyselná kontrola vzdu 
chu sa rozšírila rýchle v po-1 trpela už druhú porážku to-

sa osved- sodných rokoch, čo vede-, hoto ]eta> prehra júc hru 4 

Pán M. S. E keřovích 
Jedna z týchto výprav je 

OKRESNÝ SBOR SLOVENSKEJ 
LÍOY NA MAHONING 

DOLINE. 
Andrei Palem-ár. predseda. "19 

Roxburv Ave., Youngstown, Ohio. ~ 
Štefan Klučtir. podpredseda. 354 
Tennev Ave.. Campbell Ohio. — 
Joaef Granclu. tajomník, 604 Ben-
wood Avr.. Youniíitowa. O. — Frank 
Hudík, pokladník. 1614 Belleviow 
Ave.. Younestown, O 

Výbor inaietku: Pavel Roth, 2120 
Connecticut Ave.. ^ ouugstown O. 
M. J. Bartoš. 169 Courtland Ave., 

SLOVENSKA NAÄODNÁ KMZŽMS* 
CA V MAHONING OKRESE. 

Cra-d: Andrej Palenčár. piedaeda« 
719 Roxburv Ave.. Youngstown, O. 
Michal J. Bartoš, podpredseda. 169 
Courťand Ave., Campbell O. —* 
Andrej J. Hamrock, tajomník. 10í 
Columboa Are., Campbell. O. — Fr* 
Hudík. pokl.. 1614 Belleriew Ati^ 
Younestown. O. — Štefan Jockmu, 

So. Barel wood Ave.: Jozef 
Granchi. 604 Benwood Ave.; Paret 
Both 2120 Connecticut Av«.. Mra* 
Helena Budaj. 458 Andrews 
Youngstown. O., dozorcovia. 

Knihy vydáva knihovník v. 
norský, r jeho holičskom (ársds 
20 N. Watt St.. Younestowa, O. 

SLOVENSKÁ SEKCIA MEDZINÁS* 
ROBOT. SPOLKU ODBOR 2136 

V STRUTHERS. O. 
Úrad: Predseda: Jozef Ontko. 74S 

ôth St.. Struthers. O. — Podpreds*. 
cia: Ján Vasilčik. 44 Frank St. — 
Zápisníčka; ,-Maria Trepac. 201 Per. 
t\ St. — Účtovník: Michal Petru, 
ska, 18 Faith St. — Pokladníčka: 
•Maria Kli,is. 191 Parkwav St. — 

u. t ucll Dozorcovia chorých; Jozef Forie. 42 
Campbelír oľ Jož.ef Tekaí'lVÔe "Coo- j J a Chacko. 61 Wil 
per St. . Youngstown. O. 

STRUTHERSKÝ SLOVENSKÝ IM
PROVEMENT KLUB. 

Dopisovateľka. 

Kalendár Činnosti 
Slovenskej 

^u' boly dané knihárovi k opra
ve, sú už hotové k čítaniu 
a tiež prikúpené bolo 53 no
vých kníh, tak že každý, 
kto by chcel čítať, má si 
z čoho vybrať. Sú to veľmi 

1 í zaujímavé knihy, romány, 
t?, mája—V nedsľu card j básne i poučné spisy. Príďte 

party v prospech osady j si jednu vypožičať a keď 
sv. Mateja pod opaterou i ju prečítate, uisťujeme vás, 
Sp. sv. Anny, Č. 163. PS2J. že potom neprestanete, kým 
v osadnom auditoriume. neprečítate všetkých okolo 

24. mája-—Kartový večierok J kníh. A to len za 25 cen-
sdružených ženských spol- i *°y r°čne. Každú knižku 
kov pri osade sv. C. a M. jmôžete čítať za 14 dní, ke-
v osadnej školskej sieni. í donesená nazad 

31. mája—Leap Year Picnic j f." knihovne ktorá je v ho-
Spolku sv. Anny, C. 163.í",í^om ^chode p. Janov-
P. S. 2. J. na Lansing- i'keh° "» N,°^h Wstt st-

dzi Federal St. a mostom, a-
ko sa ide do kostola sv. Cy
rila a Metoda. Len jedno 
vás prosíme, ctení bratia a 

T ... sestry, aby ste tie knižky ne-Klubu na Lansmgville, na j.,; _ lw._ . i , , . ' . í dali malým deťom do ruk, 

Nižepodpísaný 
čuje, že nedal Slovenskému j noto leta, prenrajuc nru 4 j na 17. júna, ktorá bude spre-<.uje, íe neaai oiovensKemu . cke studia dokazaly, ze n?- ku q řntp osadv Mpn» TpťíS ó a - ™ o t^i 
Republikánskemu Sdruženiu,; denie vlhkosti a teolotv ie ' 1 , ľ / S- vadzana Panora M- S. Ekero-1 
alebo Jeho úradu, ani nikomu i veľmi dôlež£u* pomocou v i ľal mn^he' ÄitST Z Í ^h°m- Tlí TTI 
dovolenie použiť svojho me,kontrolovani istých továren. ^'^tôl traJlP0^n,)  • ' 

fit tie krívené od Stanisla- j Jedna včaášia výprava od-
va, keď zábity boly potřeb- | pláva na 28. mája, a bude 

c;-! né. V prvom iningu Haselton j tiež vedená skúseným vod-
Prl" j skóroval obeh a nechal troch com. 

Predseda Ján J. Gura 
St. — Podpredseda Jozef Koza 49-
5th St. — Pokladník Štefan Kubrdko 
155 Como St. — Účtovník Jáu Stri-
shok. 322 — 5th St. — Zápisník 
Michal Slavkovskv. 177 Marion Ave. 
Výbor maietku: Jozef áotkuvskf, 
65 Charles St.. Jurai Fillip. 97 
Overlook Blvd.. Štefan Gabrik. 78 
Creed St. — Improvement výbor: 
Štefan Volovar. Andrei Sakniar a 
Ján Stroinv 

Im lm St. — Finančný výbor: Ján 
| furman. 1U2 Wilson St., Jurai Z«» 

nuch, oô2 Broaď a Jáa Forie» 
!  4- Faith St. 
j Správca Odd. Mládeže Andrej P«« 

127 Wilion ii< 42 Faith St. 

M. N. SLOVENSKÝ ROBOTNÍCKT 
SřOLOK V YOUNGSTOWN, O. 

ODBOR 2010. 
Sehôdze odbvva každú druhn ne

deľu v mesiaci o 2:30 po obede it 
hrata John Turek, pod íís. 92M Vint 
St.. YouiiřBtown, O. 

Ján Haniirovskv. preds.. 25 Star* 
St., Campbell O. — Ján Turek, dé-

j tovník. 923 \ ine St., Younř^town, 

Ha ako člena výboru tohože j ných procesov a na ochranu 
Sdruženia ku endorsovaniu i vyrobených výrobkov, 
republikánskych kandidátov. I Výroba Lucky Strike 
lebo je nie ani republikánom j gariet je zaujímavým 
ani členom tohože Sdruže-! kladom vedeckej 
nia, ale demokratom. Je od- í kontroly vzduchu. 

Schôdze sa odbv vaiú každó 3. M- o _ k'ľ. t, - '  -
deľu o 7:ô0 večer v American Le- I i e h*} K o}' wWadnik. .» Pal-
mnn Halí no Flm St ni i r A\ e., Campbell. O. — Iinanc-Hall na him St. ny v<-bor. Mike Fizer 25 x  Cen> 

SPOLOK SV. MATEJA, C. 260. L j 
K. S. J. V HASELTON. i 

Úrad: Andrei Malak. predseda, 42 
Fairview Ave.. Campbell, O. — Mar- j 
tin Zentko. podpredseda. — Michal 
Kozák, zápisník Bo* 15. Haselton I 

_ Sta.. Younestown, O. — Andrei J. 
aplikácie I n a  bázach Víťarná rata vv j  * x i |  Hamrák. účtovník. 108 Columbus j 

T u oazacn. vitazna cata vy- Vyhody cestovania s takou-í Ave.. Campbell, o. — Jozef J. Ku-í 
súdenia hodné keď niekto i hrala hru v štvrtom iningu. i to výpravou sú mnohé. Ce- ' kur"' 111 Ľourti..d Ave.) 
súdenia hodne, ked niekto strike výskumné oddelenie; Stanislav vybil z hry 14 ! stujete sooločne so svoiimi 
používa mena mekoho bei vynašlo, že najdôležitejším i Haseltončanov Pred ' P 80 SV0Jlml 

jeho vedomia. 
Jozef Kukura. 

MAĎARSKÚ ZEM 
VLASTNIA GRÓFI 

je kontrola vlhkosti. 
Jej vlivu sa pripisuje mož

nosť vyrobiť jednaké ciga-
" • j rety, kontrola zápaľnosti a 

V Maďarsku panuje veľ-1 na riadenie jakosti dymu. 
ká bieda a veľký nepokoj í Veľmi mnoho vlhkosti pre-
medzi ľudom, ktorý žije v j káža správnej zápaľnosti a 
pravom feudalizme, lebo j robí cigarety nechutnými. Ne 
viac ako polovica maďař-1 dostatok vlhkosti zapríčiňu-
skej zeme je vlastnená ari-1 je suchý, prášiaci cigaretlo-
stokraciou. Tu podávame len I vý dym, ktorý má vliv na cit-
niekoľko mien maďarských | livé žlázy v hrdle fajčiara, 
grófov, vlastniacich desaťti-1 Následkom veľkej dôleži-

Ä , i týž- krajanmi a zbavení ste všet-
faktorom \ o jnobe cigare- | dňom VyStrajkoval 19 Kul- ; kých starostí cestovania, lebo 
tlí, my než tabak samotu;, jturčanoy. Nick Hanusčak vodca stará sa o všetko, čo 

hádzal i bil krásne za Hasel- j® spojené s návštevou sta-
ton. trafiac lobdu tri razy:rej v}aÄti ako je batožina> 

zo troch nástupov. 

Jednotárska Base
ball Liga 

(Dokončenie s 1. strany.) 

ville na pozemkoch pri 
Shirley Road. 

14. júna—Piknik Slavian-
skeho Amer. Politického 

Najtuhšia hra minulej ne
deli v Jednotárskej lige bo-

síce jutár (jutro je 2 i pol tosti kontroly vlhkosti Lucky la medzi čatou haselton-
akra): gróf Pavel Eszterhá-; Strike výskumné oddelenie v í skou a campbellskou na Oak-

pozemkoch v lese pri Shir
ley Road. 

26. júna—Piknik Č. 5Ô0. I. 
K. S. J. na konci Berkley 
Ave. 

22. júla—XVI. Slovenský 
Deň v Idora parku. 

RUSKO ZVÄČŠUJE 
ARMÁDU NA SIBlRI 

Gróf Terauchi, japonský 
minister vojny oznámil v sne
me, že Rusko ešte vždy ná
stojí na zbolševizovaní sve
ta a preto zväčšuje svoju 
armádu na hraniciach Man-
džúrie z 200,000 na 300,000, 
chystajúc sa napadnúť Ja
ponsko. Terauchi tiež pove
dal, že Rusko má 50 subma-
rín v Pacifickom mori a veľ
kú flotu lietadiel, ktorá je 
vstave bombardovať japon
ské mestá. A preto žiadal 
snem, aby odhlasoval zvýše
ný rozpočet na armádu. 

lebo už sa tak stalo viac ra
zy. Každý chráňte ich ako 
svoje vlastné. Pán Janovský 
vás každého ochotne obslú
ži 

Jozef Granchi a 
Matej Mráz, výbor. 

zy 213,413 jutár, gróf Juraj 
Festetich 75,196 jutár, gróf 
Alfonz Pallaviciixi 54,204 ju
tár, gróf Móric Eszterházy 
56,175 jutár, gróf Ladislav 
Károlyi 45,687 jutár, gróf 
Tomáš Eszterházy 47,608 ju-

spolupráci s dôležitým vý-: land hrisku pred veľkým zá-
robcom vedeckých precíz- i stupom divákov. Bol to boj, 
nych nástrojov vytvorilo me- j v ktorom hádzači Srajber a 
todu pre presné meranie vlh- Lesagonič použili svoje naj-
kosti počas výroby. Výrobci, lepšie schopnosti s úfnosťou 
Lucky Styikf cigaretlí boli že jedna z ich čiat bude ví-

pas, železničné lístky atď. 
A je hodne zábav a pobave
nia na lodi, takže čas chytro 
letí. 

Železnica zavezie vás zo 
Cherbourgu do Paríža, kde 
budete mať príležitosť vi
dieť toto zázračné mesto a 
rýchlikom prejdete cez Alpy 
na Slovensko, Čo prekonáte 
cez jednu noc. 

Návšteva starého kraja v 
tomto čase roku má mnohé 
výhody. Prídete práve načas 
na rozmanité národné sláv
nosti, ktoré vám zanechajú 
príjemnú rozpomienku. 

ter St.. Younestown. O. a Ján Biroft 
5 Palmer Ave., Campbell. O. •— Do
zorca fhorvch: Venclel Holdoš. R. 
F. D. X. Meridian Rd. — Jedna
tel' Pravdv m Ľudového Denník* 
io John Turek. Spolková adresa: 
John Turek. 92:í Vine St. Younes
town. O. — Kto sa zauiíma o tento 
spolok, nech sa hlási u hocktorého 
7. wše udanveh úradníkov. 

VBNIEC 54. S. K. SOKOUEK 
NA LANSINGVILLE. 

Barbara Motosko. správkyňa, 1631 
E. Indianola Ave.. Voungätown, O. 
Helena Babej, pokladníčka, 1^08 

kasír. — Ján Mihlan, Btráž dvier.— ] , , u m^o i t  Ave. — Maria Lilko, úé-
Vvbor chorveh pre Haselton: Štefan jto\niěka, 25J6 C'raiger Ave. — Ma« 
Bartoš. 165 Courtland Ave. a And-j' i* Janek, zápisaíčka, 2416 Tayior 
rei Guláš pre Campbell. O. i 8t. — Maria Horvat st., doeorkyťi*, 

Ján Hovanee. starosta Č. 264. M.O. , 2502 Taylor St. — Maria Budin'sky, 
K.T., 78 Woodland Aye.. Campbell. O. | dozorkvňn, J:;<KS E. Boston Ave. — 

Campbell. O. — Ján Basista. 1. do
zorca, 101 Haseltine Ave., Camp
bell, O. — Valent Repasky, 2, do
zorca. 74 Woodlawn Ave., Camp
bell O. — Ján B. Hassav, 3. doz.. 
79 Buell Ave., Campbel. O. — And
rei Rudi, kasír. — Mike Jaroš, pod-

Schôdae sa odbvvaiú kaidú tretiu j Justína 
nedel'u v mesiaci po obede o 1. ho
dine v osadnei sieni sv. Alžbetv ba 
North Haseltine Ave. 

Vsetkv dopi sv treba ^zasielať na 
adresu: Andrei J. Hamrák. 108 Co-
lumbus Ave.. Campbell, O. 

ČÍSLO 156. I. K. S. Ž. JEDNOTY 
V STRUTHERS, OHIO. 

Úrad: .Julia Danko, predsedkyňa, 
111 Lowellville Rd.. Struthers. O. — 
Maria Skvarka. podpredsedkvůa, 123 
Wilson St.. Struthers. O. — Alžbe
ta Gabrik. zápisníí-ka. 76 Creed St.. ' účtovníčky. 7  . 
Struthers. O. — Štefania Galajda, J ger Ave., Youngstown, O. 
účtovníčka. 313 Woodbine Ave.. ' 

Kotusek, starost kyôa 107. 
(Sborŕoku, 262.'. Taft Ave. — Ten

zia Horvat, velital'ka, 2507 Taylor 
St. — Maria Horvat ml., podveli. 
tel 'ka, 2502 Taylor St. 

J Cvifcby sú každý pondelok a pia-
j tok o 7. hodine večer v Sokolovni 
i na Homewood Ave. Schôdze odbý-
i vajú sa každň 3. nedeľu v mesiaci 
i popoludní o pol 2. v Sokoiovm na 
j Homewood Ave. 
I Listy treba poiklaf na adreau 

Maria Lilko, 2536 Crai-

pioniermi v tomto zdokona-

katarIna cech umrela 

tár, knieža Filip Coburg 41,- J lení, ktoré je dôležitou ča-
608 jutár, Habsburgská ro-! sťou Lucky Strike procesu. 

ťažnou, ale ich námahy bo
ly daromné, lebo hra bola 
poviazaná 6 a 6. Jak camp-

Vyat 'ahovalecká horúčka 
v Trenčianskej. 

V posledných týždňoch za-

Pani Katarína Cech, a č. 
622 Steel St., zomrela v ne
mocnici sv. Alžbety 7. mája ! 
o pol 12. v noci vo veku 38 j 
rokov. Oplakáva ju manžel j 
Štefan Cech, dietky Bernard,! 
Tomáš a Ján, manželovi ro
dičia, sestry Maria Cibulka, 
Julia Kotnik, Berta Harka-
bus a Anna Harkabus a bra
tia Jozef, Andrej a Albert 
Harkabus. Pohrab bol v pon
delok ráno. Pohrabné obrady 
odbavil Rev. Stefan Kočiš v 
chráme Mena Ježiš. Pocho
vaná bola na Calvary cinto
ríne. 

dina 36,277 jutár, knieža F. j Výrobci Lucky Strike idúibellský, tak haseltonský há-!v,ád,a medzi považským ľu 
Habsburg 42,855 jutár, gróf j ďalej než to. Ich továrne sú ' dzač dovolil 10 zábitov. Le-1 dom vysťahovalecká horúí-
Juraj Károlyi 33,506, gróf j zariadené s úplným zariade-! sagonich okrem svojho vý- i Celé rodiny vydávajú sa 
Alexander Festetich 24,712 í ním na kontrolu vzduchu, j borného hádzania, vykoná! na cestu do zámoria' najmä 
jutár, gróf Ladislav Semsey ' Luckies sú vyrábané a pa-ii dobrú prácu s kyjom, tra-,dť* Kanady. Menovite z pú-
25,826 jutár, gróf Jozef Hu-i kované v úplne vedecky | fiac tri razy, a uderiac dve | chovske1 a prusčianskej do-
nyadi 29,526 jutár, gróf Tol-j vzduch kontrolovaných to- j triple a jednu singlu. Kadi- iliny odiél° v posledných 
másy Dénes 13,351 jutár, gr. jvárňach-
Alex. Erdody 22,157 jutár,! Kontrola vzduchu je Un 
grof Fr. Eszterházy 22,9701 jedna zo základných laria-
jutárí gróf Lad. Batthyány j dení, ktoré robia Luckies 
18,230 jutár, gróf Aurel De- ľahké fajčenie bohatého, 

j lak a J. Blaško tiež známe-ldňoch ,mnoh° ľudí do čup
nite bili za Campbell. Za jny- SrtÄd' na<jdu tam' čo dG" 
Haselton najlepšie sa ušilo- jma marn* W adali. Ale dnes 

ssevfy 16,473 jutár, gróf A. 
Andrássy 22,541 jutár a stá 
menších grófov a baronov 
a veľkostatkárov drží ďal
ší* tisíc-jutrášske majetky. 

— Keď znáte niečo zaují
mavého, napíšte to do Y. S. 

Novfn.-— predpUtitíľom u-: tierLučkTe» 
v ere j aím e zdarma. 

zrelo-listnatého tabaku. Tie
to základné zdokonalenia 
zahrňujú upotrebenie stred
ných listov najlepších taba
kov, analýzu vybraných ta
bakov pred kúpením, správ
ne uležanie, vedecké mieša
nie, vyššia tepelné vyrábanie 
a jednakosť výroby. Potom 

sú menej kysel-

val so zábitami J. Repasky, 
spoľahlivý ľavý "fielder", 
ktorý napravil chyby zpred 
týždňa. Repasky a Kovach 
dostali najviac zábitov. 

Steelton 18, Farrell 5 
Steelton vypráskal farrell-

skú čatu vysokým skorom 18 

šky ukazujú, že iné populár
ne značky majú nadbytok 
kyseliny nad Lucky Strike od 

naté. Posledné chemické skú- W 4o 100 percentov. (Adv.) 

nikde nekvitnú ruže vysťa
hovalcom. A tak mnohý, kto
rý odpredal posledný svoj 
majetok, vráti sa domov skla 
maný a chudobnejší ako od
chádzal. \ 
8DRUŽENTE XATOL. SLOV. Šft) 

DENTOV V tfOUNQBTOWN O 
l'rad: Rev. Jura.i P. Novák, ruo 

derátor; Michal A. Buddie, predse
da. 26 8. Champion 8t.. Youngstown. 
O. — Ján C. Cvangroš. podpredse
da. Campbell. O. — Miu Ethel E. 
Kovalchik, taiomníŕka. telefon 847i)h. 
•Tán O. Ohnay. opWad«ili. — 
KrraleWk, atiái. 

THE HUGHES COMMIY 
118 EAST FEDERAL SX. 118 

Sobotné xvIAitnoati 
Cukrom kurované Cala šunky ...... .>* , <. . 17c funt 

Hovädzina na polievku 8c funt 

Chuck Roaat na pečienku 15c funt 

Pot Roaat hovädzina 13c funt 

čerstvo mletý Hamburg 3 funty 25c 

Bravčová sviečková, 3 do 4-funt. kusy. . . 18c funt 

Zo středku vyseknuté pork čapsi. 28c funt 

Teľaeie čapsi . 2 funty 27c 

Teľacina od prs 

Bravčové plecia, celé 

12c funt 

17c funt 

Bravčové zadky 21c funt 
Čerstvé rebierka 12 y,c funt 

Čerstvo očistené ročné kury 24c funt 

VEĽKÉ ZVLÁŠTNOSTI NA LUNČOVÉ MASO 

NAJLEPŠIE ZA MENEJ V HU&KM 


