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CO DNESNf SVET NAJ
VIAC POTREBUJE? 

řtte M. D. HIBBN. 

ko vták bez krýdiel. Modli
te sa o lásku. "Ale vy mi
lovaní modlite sa vo Svätom 
Puchu, sttrážiac zachovajte 
ta v láske Božej." 

V tomto článku si preho
voríme o veci, ktorú pova
žujem za najväčšiu potrebu 
dnešného sveta. Vec, ktorú 
na mysli mám bola ovšem 
potrebnou vždy, v každom 
veku, ale zdá sa mi, že čím 
dial', tým jej svet menej 
má, tým jej svet viac potre
buje a tou vecou je LÁSKA. 
Na tomto svete je všetkého 
dósť, iba lásky je málo. 
Mienim lásky pravej, lásky 
vyššieho druhu. Svet má 
všetkého dosť, len lásky 
málo. A počujte, čo hovorí 
sv. Pavel o tom, kto by mal 
všetko a lásky by nemal: 

"Keby som hovoril ľud
skými jazyky aj anjelskými, 
a lásky keby som nemal, 
som zvučiaci kov, alebo zne
júci zvon. A keby som mal 
proroctvo a vedel všetky ta
jomstvá a všetky vedy, a 
keby som mal každú vieru, 
tak že by som vrchy prená
šal, a lásky keby som ne
mal, nič nie som. A keby 
som vynaložil na pokrmy 
pre chudobných všetko svo
je imanie, a keby som dal 
svoje telo upáliť, a lásky 
keby som nemal, nič mi to 
neprospeje. Láska shovieva, 
je dobrotivá; láska nezávi
dí, láska nie je pochabá, ne-
nadúva sa, nechová sa ne
slušne, nehľadá svojeho, ne-
rozhorčuje sa, nemyslí zlé
ho, neraduje sa neprávosti, 
ale sa spolu raduje pravde, 
-i- láska nikdy nepominie. 
A teraz zostáva viera, ná
dej a láska, toto troje, ale 
najväčšia z nich je láska." 

Dnešný svet tedy potrebu
je tejto lásky. Na prvom 
mieste potrebuje lásky ku 
Kristu, ku Jeho učeniu a pri
kázaniam. Bez Krista život 
je nie životom, ale iba ži
vorením. Ovšem mnohí ľu
dia povedia: Veď my Kri
sta milujeme. Ale čujte, čo 
On hovorí: "Keby ste ma 
milovali, prikázania moje by 
ste ostrihali. Žili by ste po
dľa môjho učenia. Vzali by 
ste svoj kríž na každý deň 
a nasledovali by ste mňa." 
Láska ku Kristu má byť e-
šte vyššia, ako je láska ku 
najlepšiemu priateľovi. Naj
hlavnejšie prikázanie je mi
lovať Boha a hneď druhé 
je milovať bližného. Na 
druhom mieste tedy dnešný 
svet, dnešní ľudia potrebu-
jj| lásku jedni ku druhým. 
. Sv. Pavel vraví, že láska 

Kristova viaže nás. Keby 
dnešný svet miloval, ale o-
pravdove miloval Krista čo 
Spasiteľa sveta, nebolo by 
toľko nenávisti, horkosti, zá
visti. Nemusel fcy svet žiť v 
Ustavičnom strachu a nei

stote. Nebolo by treba toľ
ké miliony na vojny, nebolo 
by toľko hladu a neresti na 
tomto svete. Spomenul som, 
Že kto miluje Krista, ten Je
ho prikázania zachováva a 
jedno z nich je: "Ako ja 
miloval som vás, tak i vy 
sa navzájom milujte." Keby 
ľudia milovali jedni druhých 
tak, ako ich miluje Kristus, 
vtedy by si bremená uľah
čovali a nie ešte obťažovali. 
Dnešný svet by sa mal nau
čiť pieseň: "Kiež viac ťa 
milujem, viac lásky len daj 
mi môj Ježiši na každý deň." 

Pán Ježiš miloval a učil 
milovať aj tých, ktorých by 
ľudská spoločnosť bola naj
radšej ukamenovala. Dovie
dli jedného dňa ku nemu 
Ženu, ktorá bola v hriechu 
pristihnutá. Chceli, aby Kri-
gtus potvrdil jej ukameňo
vanie, ale On im povedal, 
aby ten, kto je bez hriechu 
hodil prvý kameň na ňu. 
Nebolo takého. Veď On pri-
liel pre hriešnych. Hriešnych 
ifolá ku pokániu. Zdravý ne
potrebuje lekára, ale nemo
cný. Spravodlivý nepotrebu
je Spasiteľa, ale hriešny. 
Boh tak miloval svet, že po
dal svojho jednorodeného 
syna, aby každý, kto uverí 
* Neho, nezahynul, ale mal 
Jívot večný. On miluje nás, 
ÁMlujme aj my Jeho, miluj
me jedni druhých, lebo la
lka je z Boha. r 
íl Najväčšou potrebou dneš-
lého sveta je láska. Život 
i*s pravej lásky je taký, a~ 

ODKAZ REDAKCIE. 

Pán Valent Ferenčak a 
pán J. Granchi. Odpusťte, 
že Vaše poďakovania ne
mohli sme do tohto čísla u-
miestniť. Budu v budúcom. 

KOSÍ SMRŤ MEDZI 
FLOVÁKMI 

Okrem p. Rejdugu, zomreli 
aj Adam Knapp, Ján Kusper 

a Stefan Grančaj. 

BALON, ZNIČENÝ OHŇOM V ZÁVODOCH 

Smrť akosi často a zhu
sta kosí medzi nami. Niet 
týždňa, žeby niekoľkí z nás 
neodišli na večnosť. I v po
sledných siedmich dňoch sa 
štyria Slováci odobrali na 
odpočinok. Okrem p. Rej
dugu, o ktorom píšeme inde, 
zomreli: 

Štefan Grančaj, z č. 128 
Wilson St., Struthers, zomrel 
v pondelok o 5:45 večer v 
nemocnici sv. Alžbety vo ve
ku 45 rokov. V Struthers bý
val 30 rokov. Bol údom C. 
259. IKSJ. Oplakáva ho 
manželka Katarína r. Ma-
čuga a dietky: pani M. J. 
Phillips vo Warren, vel. se
stra Thecla v Perrysville, 
Pa., Emil Grančaj v New 
Brighton, Pa., a Štefan, Te
rézia, Helena, Irena a Ri
chard doma, tiež sestra, pa
ni Joz. Smrek v Struthers. 
Pohrab bol vo štvrtok ráno 
z chrámu nsv. Trojice. Po-
hrabné obrady odbavil velp. 
Jozef Krišpinský. Pochova
ný bol na Calvary cintoríne. 

Adam Knapp st., z č. 40 
Narcissa St., Struthers, zo
mrel v stredu ráno o 8:30 
vo veku 69 rokov. Nebohý 
bol pionierom slovenským v 
Amerike, žijúc v tejto kra
jine 54 rokov, z čoho na tej
to okolici 20 rokov. Ešte 
nedávno bol v našej redakcii 
celkom zdravý. Zomrel na 
zapálenie srdečnej blany. 
Manželka mu zomrela pred 
8 rokmi. Oplakávajú bo die
tky pani Maria Thomas v 
Campbell, pani Paul Booth 
v Youngstown, Jozef v me
ste Campbell, Martin v Stru
thers, Štefan v Detroit, He
lena, Pavel, Frank a Adam 
doma, nevesta Anna Knapp 
v Duquesne, Pa., sestra pa
ni Jánova Soltis v Clevelan
de, dvaja bratia v kraji a 
15 vnúčat. Bol údom č. 259 
IKSJ. Pohrab je v sobotu 
ráno z domu smútku a chrá
mu nsv. Trojice. Pohrabné 
obrady odbaví Rev. Jozef 
Krišpinský. Pochovaný bude 
na slov. cintoríne sv. Jána v 
Campbell. 

Ján Kusper, z Č. 166 Gib
son St., zomrel 30. júla o 7. 
ráno vo veku 63 rokov. Bol 
tiež jedným z tých starých 
Amerikánov, prijdúc semká 
z kraja pred 40 rokmi. Bol 
údom č. 25. IKSJ. Oplakáva 
ho manželka Maria r. Ba
log a dietky Štefan v Chi
cagu, Jozef, Ján, pani Kri
stína Bernard, pani Maria 
Masko tuná a 11 vnúčat. 
Pohrab je v sobotu ráno z 
domu smútku a chrámu sv. 
Cyrila a Metoda. Pohrabné 
obrady odbaví Rev. Št. Be-
galla. Pochovaný bude v 
Calvary cintoríne. 

ŠESŤ GUVERNÉROV 
OTOČÍ NA LANDONA 

* "ÄvV 

f • i 

Zo starej vlasti 

Maďari s* učia slovensky. 
Matica slovenská v Turc. 

Sv. Martine usporiadala ná-
ukobeh slovenčiny pre tých, 
čo nevedia slovensky. Prihlá
silo sa veľa Maďarov, me
dzi nimi i maďarská spiso
vateľka Palotaiová a posla
nec Csomor. 

Tento balon, zúčastnivší 
sa národných balonových zá-

Do Warren, O. 

Cteným čitateľom Y. S. 
Novín vo Warren, O. ozna
mujeme, že p. Jozef P. Seko 
vzdal sa kolektorstva a pre
to našim kolektorom pre 
Warren je p. S. M. Koval, 
1303 Parkman St., N. W., 
ktorý bol už i predtým ko
lektorom týchto novín. Ct. 
čitateľov prosíme, aby' s p. 
Kovalom kooperovali a svo
je predplatné zaplatili, keď 
ich pán Koval navštívi. Pá
nu Sekovi ale vyslovujeme 
srdečné vďaky za jeho do-
savádne služby a dobré sna
hy. 

Vydavateľstvo a red. 
Youngst. Slov. Novjn. 

ŠTRAJK V DRÓTOVNI 
BOL SKONČENÝ 

vodov nedávno, zhorel počas 
letu pri Elizabeth, Colo., ale 

POĽNOHOSPODÁRSTVO 
STANE SA HLAVNÝM DO
DÁVATEĽOM PRIEMYSLU. 

pilotovi kapt. Haynie Mc-
Cormick nestalo sa nič. 

F. L. I. S. 

U Northwestern Barb Wire 
Co. v Sterling, 111. bol štrajk 
za uznanie unie a podvýšku 
mzdy. Štrajk bol skončený 
tak, že spoločnosť pristala 
na 10 pere. podvýšku a ro
botníci pristali na otvorenú 
šapu. Štrajk bol spojený s 
výtržnosťami. 

ALFONS JE V ČSR. 

Španielsky exkráľ Alfons 
je v Cesko-Slovensku, kde 
si berie bahnové kúpele a 
neodpovedá na žiadne tele
fonické dotazy. V páde ví
ťazstva fašistov v Španiel
sku, Alfons môže byť ešte 
znovu kráľom. 

POPREDNÍ DEMOKRATI 
PROTI ROOSEVELTOVI 

Viacerí poprední demo 
kráti svolali krajinskú kon 
ferenciu protiRooseveltových j ktkmer 21,000,000 
demokratov do Detroitu na doma vyrobeného oleja zo 

V ostatnom čase sa šíria* 
ce priemyslové upotrebenie 
farmárskych produktov je 
hlavnou nádejou farmárov. 
Spracovávanie poľnohospo
dárskych produktov v to
várňach je výsledkom mno
horočných laboratórnych po
kusov vedeckých; no boly to 
"chudé roky" depresie, kto
ré nás presvedčily o prakti
ckom význame upotrebúva-
nia poľnej úrody ako suro
viny pre priemyslové ciele. 
Cudzie krajiny spoliehajú sa 
čím ďalej tým viac samy 
na seba; je preto pochopi
teľné, že Amerika musí vy
hľadávať nové trhy pre svo
je výrobky priamo doma. 
Jedna možnosť je pesto
vať v Amerike také poľno
hospodárske produkty, ktoré 
sa 3em až doteraz dovážajú 
z cudziny. Inšia možnosť je 
vyhľadávať nové upotrebe-
nia pre americkú poľnú ú-
rodu v miestnych priemyslo
vých podnikoch. 

Takmer dokonalý príklad 
tejto druhej možnosti je va
ri naj názornejšie ilustrova
ný v soje, privezenej pred 
viac ako storočím z Číny. 
Soju pestovali najviac far
mári na juhu, venujúc jej 
pomerne malé pozemky a u-
žívajúc jej výlučne ako kr
mu pre bravov. Roku 1935 
pestovala sa soja v Spoje
ných Štátoch už na 5,500,000 
akroch v 27 štátoch. Táto 
plocha bola o celú tretinu 
väčšia ako roku predchádza
júceho. Priemysel upotrebil 

funtov 

7. augusta. Na konferencii 
sa poradia, čo majú podnik
núť proti Rooseveltovi, kto
rý vraj zaviedol "cudziu 
kontrolu" vo vláde a vo vy
še 30 štátoch. 

DO SEN. DONAHEYA 
UDREL HROM 

Guvernéri štátov Oregon, 
Illinois, Rhode Island, Iowa, 
Nebraska a Pennsylvania za
útočili si po tieto dni na gu
vernéra Landona, republi
kánskeho kandidáta na pre-
zidentstvo. Všetci tvrdili, že 
Landonova prijímacia reč 
bola hmlistá, nejasná a vše
obecná, takže nik si z nej 
nemôže vybrať, $a čom 
Landon stojí. 

Guvernér Cochrán z Oma-
hy, Nebr. povedal, že Lan
don sa uchádza o prezident-
stvo na platforme proti No
vému nádeľu, ale keď sa vy
chádzal o druhý guvernér-
sky termín, bol 100 percent 
za'Nový nádeľ. 

Senátor Spoj. Štátov za O-
hio, Vie Donahey bol lia ry
bačke v Marylande. V stre
du, keď lapal ryby, prihna
la sa búrka a hrom uderil 
do neho, paralyzujúc ho na 
ľavom boku a popáliac mu 
obe ruky. Zpráva nehovorí, 
či jeho stav je nebezpečný. 

VZÁCNA NÁVŠTEVA 

V stredu, v sprievode dp. 
Stefana Kočiša, navštívil na
šu redakciu a tlačiareň pán 
Florian Tylka, spoluvydava-
teľ "Osadných Hlasov" v 
Chicagu, i so svojou dcéru-
škou Margitkou. Prišiel do 
Youngstownu z neďalekého 
Alliance, kde je na vaká-
ciach u príbuzných. Poob
zeral si našu tlačiareň a po
rozprával sa s nami po pria
teľsky. Za návštevu vďaka! 

f Len v Youngstownských 
Slovenských Novinách sa do
čítate 6 slovenskom živote na 
Mahoning doline. > 

Požiar vo Veľkej Ide. 
9. júla odpoludnia vypu

kol vo Veľkej Ide pri Koši
ciach oheň a napomáhaný 
vetrom, sa preniesol na tri 
staviská, ktoré zničil do zá
kladu. Škoda je vyše sto ti
síc korún. —. y ten deň ve
čer horelo i v Košiciach. 
Horelo smetisko za mestský
mi jatkami a hasičia mali za 
dve hodiny ôe hasiť. 

soje z polovice na výrobu 
farieb a lakov, z druhej po
lovice na výrobu mydla, li-
noleumu, tlačiarskej farby, 
jedlých produktov a rozlič
ných inších produktov prie
myslových, rátajúc do toho 
automobilové súčiastky. Oz
dobné kľučky a iné čiastky 
automobila vyrábajú sa dnes 
z masy, spracovanej zo soje. 
Lučbári našli pre ňu vyše 
300 rozličných upotrebení. 

Kasein, vedľajší produkt 
v mliekárstve, užívaný v 
priemysle zväčša pri výrobe 
určitých druhov papieru, je 
iným príkladom toho, ako 
možno zúžitkovať poľnohos
podársky produkt domáci. 
Podľa štatistiky U. S. Bureau 
of Dairy Industry, boly dve 
tretiny kaseinu, spotrebova
ného v americkom priemy
sle roku 1920, privezené z 
cudziny. Ešte roku 1929 im
portovali celú polovicu ka
seinu. Roku 1934 bolo však 
už 96 procent všetkého ka
seinu, spotrebovaného ame
rickým priemyslom, domácej 
výroby. S prispením chemie 
a inžinierstva domáci produ
centi zistili, že to, čo dokážu 
v Argentíne a v iných kra
jinách, nevymyká sa ani vy* 
tftalezavosti Američanov. 

Americký textilný priéiňy-
sel dováža ročite stá milio-
nov funtov škrobu. Pred ča
som zistili farmári v Missi
ssippi, že lepší škrob dá sa 
vyrobiť zo sladkých zemia
kov, a že tak z jedného a-
kru pôdy vy získaj ú $40 iba 
výrobou škrobu. 

Farm Chemurgic Council 
očakáva, že o' desať rokov 

bude so 50,000,000 akrov 
pôdy venovaných výlučne 
pestovaniu takých produk
tov, ktoré sa budú upotrebú-
vať ako suroviny v priemy
sle. Z toho asi 8,000,000 a-
krov bude porastlých chytro 
rastúcimi južnými smreka-
mi, z ktorých sa má vyrá
bať papier. V Georgii sa už 
pred časom začalo so stav
bou štvormilionovej papier
ne. Upotrebenie bavlny ako 
stužovacieho materiálu pri 
stavbe ciest, umožnilo osiať 
ďalších 3,000,000 akrov pô
dy. Nahradenie ľanového se
mena, dovážaného z cudzi
ny, produktom domácim, vy
žiada si asi 3,500,000 akrov. 
Toto je iba niekoľko zo skú
šaných surovín; celé hnutie 
zužitkovávania poľných pro
duktov v továrňach je dote
raz v prvopočiatku, no dajú 
sa od neho očakávať veľké 
zmeny pre amerického far
mára. 

Pre priemysel azda naj
dôležitejším poľnohospodár
skym produktom je bavlna, 
už preto, že sa s ňou prie
mysel dopracoval dobrých 
výsledkov takmer vo všet
kých svojich odvetviach. Che 
mickou premenou v celulózu 
získala bavliia nesčíselné u-
potrebenia. Bavlnené semä, 
ktoré bolo predtým nezužit
kovaným odpadkom, má dnes 
v bilancii ročitej úrody ba
vlny, hodnotenej na poldru
ha biliona dolárov, cenu dve 
sto milionov dolárov. Milio
ny funtov bavlny potrebujú 
sa ročite na výrobu fabrikoi-
du; bavlna sa upotrebúva 
pri výrobe gleja na kožu, 
textilie a papier, pri výrobe 
smiešanín, ktorými sa robia 
látky nepremokavými, pri 
výrobe strelnej bavlny, vý
bušných látok, toaletných 
predmetov, elektrických in-
zulátorov, fotografrických fi-
liem atď. Soznam výrobkov 
z bavlny je temer br»z kon
ca. Ray on je vari jedným z 
najlepších príkladov, ako je 
chemicky možno premeniť 
surovinu. Toto textilné tka
nivo, prvé vyrobené Člove
kom, je súperníkom bavlny, 
hoci je v skutočnosti iba jej 
premenou. Rayon sa pritom 
upotrebúva tam, kde by ba
vlna nikdy neprenikla. Vede
cké skúmanie, ktoré viedlo 
k výrobe rayonu, značilo pre 
farmárov dodatočných de
sať dolárov za každý bal 
bavlny. Lučbári veria, že 
dosiaľ nevyčerpali ani zďa
leka všetky možnosti bavl
ny, a že iba budúci priemy
sel najde pre ne plné upo
trebenie vo všetkých svojich 
odvetviach. 

Kardinál Kašpar v Užhorode 
Pražský arcibiskup kardi

nál dr. Kašpar, po návšteve 
slov. r. k. biskupstiev navští
vil i Užhorod, kde vo sprie
vode užhorodského biskupa 
Stojku prezrel si užhorod-
ské kostoly, kláštor Vasilia-
novcov, učiteľský cirkevný 
ústav pre chlapcov aj diev
čatá, ďalej duchovný semi
nár, školské internáty a na
vštívil tiež mestskú nemoc
nicu, kde pred bránou ho 
očakával starosta mesta Du
dáš, členovia mestskej rady 
atď. Potom v biskupskej re
zidencii prijal predstavite
ľov štátnych úradov, cirkev
ných spolkov a iné deputá
cie. 

Obvodná meštianska škola 
na Spiši. 

V Harhove v levočskom 0-
krese už snáď v septembri 
t. r. bude otvorená I. trieda 
obvodnej meštianskej školy, 
ktorá bude prvou školou ta
kého druhu na celom Spiši. 

Býk xabil papiera 
Z Trnavy oznamujú: V 

chotári obce Takšoň stalo sa 
hrozné, smrteľné nešťastie, 
ktorému padol za obeť 70-
ročný obecný pastier Karol 
Deák z Takšoňu. Starý De-
ák vyšiel ráno s dobytkom 
na pašu a nemyslel, že to 
bude jeho posledné kona
nie služby, ktorú zastával už 
50 rokov. Večer, keď slnko 
začalo zapadať, chcel pa
stier zahnať svoje stádo do
mov, ale zrazu videl, že býk 
sa stáva divokým a kým sa 
mohol chrániť, býk sa pri
hnal k nemu, nabral pastie
ra na svoje rohy a behal s 
na rohoch naklatým pastie
rom po paši. Bol to hrozný 
obraz a očití svedkovia mu
seli sa nečinne dívať na to
to krvavé divadlo. Konečne 
sa býk utíšil, shodil bezvlád
neho starca a odišiel. Starec 
bol odvezený v bezvedomí 
do trnavskej nemocnice s 

rozpáraným bruchom a po
trhanými črevami, kde mu 
lekári nemohli pomôcť a 
po hrozných bolestiach ráno 
dokonal. 

si 16 C. Pretože normálna 
voda býva teplá len 9 C, je 
pravdepodobné, že prameň 
teplej vody, ktorú Bratislar 
va potrebuje pre nové kú» 
pele vo štvrti na Tehelnom 
poli, bol už týmto prameňom 
objavený. 

Ľudia, ktorým práca je mo
dlitbou a bieda údelom. 
Každého roku už začiat-

kom júla prichádzajú z ob
lasti severného Zemplína do 
jeho roviny mužovia a že
ny na žatvu. Boly časy, keď 
títo ľudia chodili na žne 
ďaleko do nížjn bývalého 
Uhorska, aby tam zarobili 
väčšiu skyvu chleba, než je 
tá ich v okresoch Medzila* 
borce, Snina, Humenné. Tí* 
to veteráni práce sú Rusi, 
ľudia, väčšinou následkom 
podvýživy a ťažkej práce 
telesnej, neveľkej, slabej 
postavy. Tvrdé mozole sú 
svedectvom tuhého boja. Tí
to chudobní ľudia musia sa 
ruvať s pôdou, aby jej u-
rvali kus chleba. V uvede
ných krajoch severného Zém 
plína predstavuje denný 
chlieb akýsi pagáč z jač
meňa, ovsa alebo pohánky, 
kým chlieb žitný alebo pše
ničný je vecou veľmi vzác
nou. Len málo z tamojších 
obyvateľov môže si tento 
luksus dopriať. A tak Rusi 
chodia každého roku na 
žne. Zarábajú predsa nie
koľko metrických centov o-
bilia, ktoré potom po ukon
čení žňových prác odvážajú 
si domov alebo ho vymeňu-
jú za iné roľnícke produk
ty, ktoré nemôžu u nich vy
pestovať. 

Treba ešte vybudovať 
Zlaté Moravce-^Zbéhy, 
sme mali druhú 
prebehajúcu stredom 
ska. Ústredná íUvibfti 
misia pri ministerstva 
jiíe zadala už stavbu 
poslednej etapy druhéjj 
gistrály. Ide o trať v ef$M 
vej diaľke 33 km, pre^e$t#| 
júcej horským neprístttgkiff| 
terénpm. Hoci pomerne 
tky čas odo dfta vypi 
jej stavby, 2. mája t- r., )|1J 
dla na oferentoy raimoHli 
ne technické podmienky, 
la už celá trať v 
dňoch zadaná piatim firmtjj 
z ktorých dve sú plovej. 
Lehota pre započatie 
vy jé neodvoí&teľne étanéff 
vená na 15. decembra 19ft7Í| 
Dnes doznievajú peslédtUŕ 
údery na trati Ma^gečany-^ 
Červená Skala, aby 26. j Qll 
prešiel po oceľových liol'l 
jaeh prvý vlak, na dŕuléj 
strane Slovenska vyhrýf^jl 
automatické vrtáky a 
kaviny pomaly ale iste 44 
tvrdých skál zárezy, aljy 
18 mesiacoch duňaly i t#* 
diaľ prvé hgrské 
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Zabitý stromom. 
Padajúcim stromom za

chytený a na mieste zabitý 
bol lesný robotník Martin 
Vrbičan z Kokavy, v Lipto
ve. Nešťastie sa stalo v lese 
Vyšný Chmelienec. 

— Keď máte svadbu, kr
stiny, pohrab, jubileum: a-
lebo keď sa u vás staue ne
hoda; alebo keď sa vaše die
ťa dopracovalo úspechu — 
napíšte o tom zprávu do Yo. 
Slov. Novín. Zprávy uverej
ňujeme zdarma našim pred
platiteľom. 

Na večierkoch, na ro
dinných zábavách, na schô
dzach spomeňte si na Vyš
šiu Slovenskú Školu w Cleve
lande! 

Každý Slovák patri do 
stôvenskej osady, slovenskej 
cirkve, slovenského spolku; 
každý Slovák má čítať slo
venské časopisy a podporo
vať všetko, čo je slovenské. 

Objal svoju milú, bozkal ju 
a skočil do Dunaja. 

9. júla večer išiel po du
najskom Štefánikovom mo
ste 27-ročný pekársky po
mocník zo Starej Turej, Pa-
vlovič, spolu i so svojou mi
lou, Reginou Dvořákovou, 
bývajúcou v Bratislave, keď 
tu zrazu na prostriedku mo
sta Pavlovič objal svoju mi
lú, bozkal ju a v okamihu 
preskočiac zábradlie mosta, 
vrhol sa do Dunaja. Pavlo
vič ale zachytil sa na elek
trickom vedení a v tom 0-
kamihu chcel ho ešte za
chrániť istý Ján Vašek z 
Ovsisťa, ale dostal prudký 
elektrický úder. Pavlovič 
vtedy spadol do Dunaja a 
okamžite sa zatopil. Jeho 
mrtvola dosiaľ nebola náj
dená. Príčina samovraždy 
nie je známa. 

Druhá železničná magistrála 
na Slovensku. 

Košicko-bohumínska že
leznica, jediná trať, spoju
júca východ republiky s Če
chami, dávno už nevyhovu
je požiadavkám na ňu kla
deným, nehľadiac ani k to
mu, že veľké úseky tejto 
trati sledujú len v niekoľ
ko kilometrovej vzdialenosti 
poľské hranice. Všetky slo
venské železnice směrovaly 
na svoje niekdajšie politic
ké a hospodárske strediská 
Budapešť a Viedeň. Popre-
vratová doba zmenila tep 
týchto železníc z doteraj
šieho smeru sever—juh na 
smer východ-západ. Za 18 
rokov našej samostatnosti 
bolo treba prebudovať celý 
rad lokálok na hlavné tra
te a spojiť ich aspoň v je
dinú železničnú magistrálu, 
spojujúcu Podk. Rus a Slo
vensko s Čechami. K hospo
dárskemu rozmachu východ 
ftých častí republiky dávno 
už nestačila táto jediná 
trať. Spojkou Margecany— 
Červená Skala, boly spojené 
kusé trate západného Slo
venska priamo s Košicami. 

Výbuch pušného prach* 
v Prešove. 

V Prešove, v obchode 
m on a Mittelmanna udal 
výbuch pušného prachu, l*t# 
rý rozhodil celý dom, 
bil ekná ng susedných dwt 
moch, zabil dvoje odraftfoť 
lých Mittélmamjových detí |g 
ranil mnohých, medzi nin# 
nebezpečne i samého M it* 
telmanna a jeho učňa Grk 
sla. Výbuch spôsobil s^nť 
Mittelmann, keď fajčfl 
pušnom prachu. Skoda 
milion korún. 

i #I 
jf I 

» -. » 
Dr. Jozef Sofnmec, D. C. 

SLOV. CHIROPRAKT0H 
MECHANO THERAPIST 

20-ročná skúsenosť 
120 Williamson Avf. 

Telefon 77Ž90 
m 

Mrs. Alžbeta Vvnm^l 
Slovenská i , 

rORODNÁ BABIČKA j 
919 Mahoniny Ava. 'f 

Telefon 78654 
w w w w w w w w w w  

% VAHEY'S 
DOLU V MB8TB 

tORD OBCHODNÍK I 

Obslužná Ostredfia 
Znalecká yric*—Pravé Povi 

i Otvorenie kaneslárte 
George E. Prokopl 

Pravotir — Verejný aptár -f 
V pond, a itrrtok reč. 7—8. bod. i 
Tel. úradovne 7-7884 Ses. 

S3 NORTH WAf.1T, ST. ^ 

POZOR! Nová adresa 
DR. LED WON 

SLOVBNBKt A POĽSKÝ ZUBNÝ UHtfft 

Našli teplý pr&mejí v Brati
slave. 

Na bratislavskom Tehel
nom poli prevádzajú zamest
nanci z gbelských olejových 
podnikov vŕtanie, ktorým 
má byť objavený teplý pra
meň, súci pre kúpele, lebo 
odborníci tvrdia, že pod
zemný tok teplej vody, kto
rý vedie z Altenburgu v Ra
kúsku až k našim Piešťa-
nom a TrenČ. Tepliciam, na
chodí sa iste aj na území 
Bratislavy. Pri doterajších 

vrtbách už bol objavený 
slabší prameň teplej vody a* 

Zubná práca robená na kredit. Netreba ostanovenia kodln. 
209 EAST FEDERAL ST. Oproti Toth's DeLuxe Market tel. 33411 

USPORTE NA TÝCHTO 

3 VÝPREDAJOCH 
TERAZ V PRÚDE 

• 

Augustový Výpredaj Kabátov, $68 
Vopredné módy v zimnýéh kabátoeh 

2a úspory, ktorým budete vďačné čéz 
celú zimu. Fajné kožušiny, hojne pou
žité. Nové Frieze vlnené látky, nové 
barvy. Kožušina pre každý týp. 

Druhá P#dleh> 

Augustový Výpredaj Kožušín 
Kožušinové kabáty, utešene štýlovar 

né. Veľmi mäkučké kožky a vkusne 
vpracované. Nové podrobnosti v golie
roch a rukávoch. A výber cien ppé k#* 
ždý rozpočet — $59 do $396. 

Druhá Podfoit* 

Augustový Výpredaj Náradia 
Prekráspe súbory pre jedálne, pred

né izby, spálne. Príležitostné kúslgr, 
ktoré dajú nový výzor celej iabe. 

{Sníienie cien od 10 do 60%. 
SlrrU 

• 

• 

m 


