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KAPITÁN ST. GLAIR 
Dobrodružný román. 

Napísal S. BARSZCZEWSKI 

Výprava dobrodruha Cor-
teza prišla akiste po prvý 
raz do západnej Kalifornie 
a objavila jej južné brehy, 
Francisca de Ullva. Prišli do 
tichej a žiarivej zátoky v 
deň Všech Svätých (Todos 
Santos) roku 1538. A tak 
pomenovali tú zem podľa 
dňa svojho príchodu a svet 

teraz zase dozvedel o jej 
existencii. 

Stalo sa to zásluhou pre
sláveného letu kapitána St. 
Claira. Todos Santos malo 
hrať veľkú úlohu v tejto 
ceste, ktorá neskôr naplnila 
hrúzou celý svet. 

Len si spomeňme, že keď 
•anglický letec, plukovník 
Henrik Fogg, podujal sa na 

s3et okolo sveta po rovníku 
2a osem dní na krásnom 
vodopláne "Captain Alcock" 
vtedy francúzsky letec, ka
pitán Guy de St. Clair pri
pravil bez rozhlásenia, v ú-
jflnej tajnosti, takú istú vý
pravu, lenže pozdĺž obratnj-
ka Raka, na vodopláne "Go
liath", túžiac po tom, že 
Trancúzsko tiež dokáže v 
letectve niečo pozoruhodné
ho. 

Ked* bola výprava Fogga 
sledovaná už viac dní, tu 
Odrazu, dňa 3. decembra 
192.., francúzsky letec vzle-
tel do vzduchu z Villa Cis-
neros, kolonie španielskej 
Bio de Oro, v západnej A-
frike, aby mohol prekaziť 
let anglickému letcovi. 

Od toho času let "Cap-
taina Alcocka" okolo sveta 
zelektrizoval celý svet. V 
Športových kluboch, v poli
tických zasedaniach o ničom 
inom sa nehovorilo. Všetko 
s& točilo okolo letcov a s u-

* tajeným dychom čakali, kto 
zvíťazí: Fogg, či St. Clair? 

Keď už bol v najzapad-
lejšom kúte zemegule—nad 
pustatinou Tichého oceánu 

obrátil na seba oči mili-
„onov ľudí, lebo tu sa končil 
ŕ najdlhší a najnebezpečnejší 
*"3et pre "Capt. Alcock"—len 
"fceby kto vedel o tej ceste. 

Tichý, ospalý rybársky 
prístav, vegetujúci vlastným 
životom, odstrčený od sveta 
B jednej strany vlnami Ti
chého oceánu, a z druhej 
horskou reťazou Sierra de 

;£an Lazaro, ktorého najvyš
šie štíty: Porfirio Diaz a 
Santa Genovefa vykukávaly 
Ha obzore. 

Prišiel k nim šiesteho de
cembra, ani nevediac, že to
ho dňa oči celého sveta sú 

>{Baň obrátené a že v ten istý 
ŕčas ženie sa vesmírom od 

6000 kilometrov vzdialeného 
1 ostrova Kanai, súostrovia 

Hawaiiského, francúzsky le
tec. 

Odkiaľže Ba mohli v To
dos Santos o tom dozve
dieť? O telefone a radio-

^lefonii vedeli len z poču
tia, o svete sa dozvedali len 
z filmov, považujúc to za 
veľký pokrok; od času o-
tvorenia Panamského prie
plavu pohyb lodí na tej ča-

*8ti Tichého oceánu neznačil 
?$nnoho. Lode totiž, pláva j ú-
|ce do prístavov Kalifornie, 
I nezastavovaly sa v Todos 
I Santos a lode, poľujúce na 
' veľryby, Často za celé me
niace nevidely brehov; do 
| najbližšej železničnej stani-
I ce, ležiacej za horami, bo-

hodne míľ. S prístavom 
La Paz sa obchodovalo pro-

. atredníctvom malých parní
kov, alebo karaván, ktoré 
Sa skladaly z mulíc a pre-
chádzaly cez úzke ehodní-

- Jcy horské. 
\ Francúzsky konzul v me-

K $«ickom prístave Mazatlan, 
*ktorý ležal oproti mysu San 
sJLucas, južného okraja kali-
-^řornického polostrova, obdr-
4žal zprávu o lete St. Claira 
|» prosbou, aby prichystal v 
|Todos Santos leteckého me
chanika, gazolínu a oleja 
^pre ^vídaného hosťa — a-
fle, možno, že neveril v mož-
*nosť tak ohromného letu... 
řvyslal malý parník z prísta-

právô f Čase, ked ta "Go
liath'* vztiášal do povetria z 
ostrova Kanai. 

Obyvatelia Todos Santos 
so spokojnou mysľou za 
sparného dňa vyšli pred svo
je domky a sbierali sa po 
hromádkach na brehu záto
ky. Prechádzali sa pomaly a 
lenivo hovorili o každoden
ných veciach, pri lahodných 
lúčoch zapadajúceho slnka, 
ktorého ohromné purpurové 
kotúče pomaly sa zamáraly 
do plieskajúcich vln, robiac 
takto krásnu zlato-purpuro-
vú cestu a tu odrazu zpoza 
obzoru vznáša sa čierny 
pruh vyššie a vyššie s neví
danou rýchlosťou. 

Zbadali to. 
— Mira, mlra! (Pozrite, 

pozrite!) — ktosi vykríkol 
a oči všetkých obrátily sa k 
západu. 

Tajomný pruh približoval 
sa rýchlo, takže i slnko za-
tieňoval a výrazné silhuety 
pomaly sa tiahly po slabých 
vlnkách oceánu. 

Nebolo už žiadnej pochyb
nosti, že je to lietadlo, kto
ré ako ohromný sup vyrútil 
sa zpoza nesmiernych vôd 
oceánu. 

Nevídaný zjav v Todos 
Santos. 

Obyvatelia mestečka ustr
nuli, akonáhle sa približoval 
k zemi... nemálo sa podivili, 
keď zámorský hosť zvoľnil 
v letku, zatočil sa nad ši
rokou zátokou a zamieril na 
rovinku, porastenú riedkou, 
ostrou, tvrdou trávou nad
morských nižín a za krátko 
i pristál. 

voký tanec a poručík Hart, 
bafkajúc z fajOčky, dupkal 
mu do taktu... zakiaľ St. 
Clair obchádzal svoj nádher
ný stroj, dokonale všetko pra 
zerajúc. 

Obzrel sa a zvolal: 
— Ale, ale chlapci! Veď 

musíme pustiť do sveta zprá
vu o našom šťastnom při
stání na tej pustatine. Sko
ro by sme od radosti na to 
zabudli. 

Naozaj! — potvrdil 
Hart a priskočil k lietadlu. 

— Ale neviem — pošlúc 
do sveta zprávu o šťastnom 
sletení "Goliatha" v Todos 
Santos, ukazujúc sa v dve
rách kajuty — či vlna náš
ho malinkého radia zastih
ne do najbližšej, väčšej sta
nice... Iba ak by sme našli 
tu nejakú telegrafickú sta
nicu. 

— Co chvíľa — odpove
dal St. Clair, — dozvieme 
sa o tom, lebo v Todos San
tos nás iste .očakávajú ľu
dia, vyslaní naším konzulom 
v Mazatlan. 

— Je mi to dosť podivné 
— dodal André ;— že ich 
ešte nevidíme. 

— Ale už idú, idú! — za
volal poručík, stojaci ešte na 
stupkách rebríka, z vyvýše
ného totiž miesta uzrel hro
mádku ľudí bežiacich k lie
tadlu. 

Za touto hromádkou zja
vili sa onedlho aj iní, stále 
početnejšie zástupy a ob
chádzali zďaleka 'Goliatha' 
hľadiac s veľkým záujmom, 
ale pri tom bojazlivo na cu
dzincov. 

Kapitán, ovládajúci špa
nielsku reč, popodišiel k naj
bližšej hromádke silných, do 
bronzová opálených rybá
rov. 

— Buenas seras, senores! 
— privítal ich úprimne, sa
lutuj úc im po vojensky. 

Na toto úprimné pozdra
venie, povedané po Španiel-

PARÁDA. NA KTOREJ BOL SPÁCHANÝ ÚTOK 

Toto je obrázok z vojen
skej parády, usporiadanej 
na 42. narodeniny anglické
ho kráľa Edvarda VIII., na 

ktorej jeden Angličan hodil cajt na koni. Od ľava v 
revolver za kráľom, keď ne
mohol naňho streliť, lebo 
mu bol v ceste jeden poli-

pravo sú: Knieža z York, 
kráľ Edvard, knieža z Glou 
cester a knieža z Kent» 

nejším, všetci natiahli hlavy, 
mysliac si, že jazdec cvála
júci po rovine prináša im ne
jakú zprávu. 

A zástup ľudí, obkľuču-
júci "Goliatha", rýchlo sa 
rozstúpil a obrátil svoje zra
ky ku prichádzajúcemu, kto
rý sa konečne ukázal v strie
bornom pruhu svetiel re
flektorov. 

Už ho bolo vidieť celkom 
dobre. 

Nachýlený v sedle, cválal 
na spenenom koni a o nie
koľko sekúnd nachádzal sa 
pri stroji, poobzeral sa a 
zastal. 

Spenený kôň zaerdžal a 
začal hrabať nohou do syp
kého piesku. Jazdec uvoľnil 
opraty a soskočil rýchlo so 
sedla a uvidiac našich letcov 

Sotva sa přestaly kolesá, rozjasnily sa tváre ry-
točiť po ostrej tráve a silný károv, a začali sa pomaly 
trup lietadla zastal nehybne, 
rozprestierajúc veľké svoje 
krýdla a nadstavuj úc prsia, 
akoby pyšne volal: "To som 
ja" — otvorily sa malé dvier
ka a z boku trupu po spu
stenom rebríku sběhli na 
zem traja odvážni letci, z 
ktorých pozostával celý per
sonál výpravy. 

— Naše pristanie je šťa
stlivé! — zvolal Saint Clair, 
skočivši prvý na zem. 

— Skutočne — odpovedal 
zástupca a priateľ kapitána, 
poručík Hart — zase sme 
sleteli bez poruchy, hoci pri 
zamračení dosť ťažko nájsť 
miesto k sletu. 

— Bez neho — zvolal so 
zápaľom tretí letúň, mladý 
mechanik André — nebolo 
by sa mohlo ani hovoriť o 
přistání pri takom svetle! 
Buchli by sme sa boli do nie
čoho a bol by koniec našej 
cesty! 

Sostup o ktorom André ho
voril s takým zápaľom, bol 
jedným z najdokonalejších 
úmysľov kapitána St. Clai
ra. 

— A predsa — riekol St. 
Clair, rozostaviac nohy na 
široko, akoby sa zem chvela 
pod nim, a zapaľujúc si ci
garetu — prešli sme najhor
šiu časť cesty a sme v To
dos Santos. 

— Vive la France! •— 
skríkol mechanik. 

Ci nebol spravodlivý ton 
výkrik triumfu, keď si pri
pomenieme, čo za oduševne
nie vyvolal v roku 1924 po
ručík Pelletier ďOisy, pre
letiac vtedy na vojenskom 
vodopláne Breguetta z Parí
ža do Šanghaju v Cíne štr
nástimi zastávkami za 27 
dní 16,450 km? Teraz však 
St. Clair, spoluzávodiac s 
plukovníkom Foggom, pře
letuje za päť dní s piatimi 
zastávkami práve 27,000 ki
lometrov! 

Aký kolosálny pokrok, a-
ký nový triumf pre Franciu! 

— A poneváč — končil 
André — radio nám doná
ša, že Fogg dnes opustil Sin
gapur, dúfajme, že až zajtra 
bude v Kismaju, pri ústí rie
ky Juby, môžeme tu odpo
čívať aj do rána, 4©bo i tak 
ho predbehneme. 

A znovu skríkol radostne: 
"Vive la France!". Hneď sa 
skrútil na opätku a plieska-

šfyu Mazatlan 6. decembra júc rukami, začal akýsi di-

krok za krokoirl približo
vať, nadstavuj úc vzrušene 

svoje uši. 
Všetci sa chceli odrazu 

dozvedieť, akým spôsobom 
mohli preletieť ponad oce
án, odkiaľ a kam letia, či 
vôbec jestvuje ešte nejaká 
zem a pri tom sa tisli čo 
raz bližšie, natrčajúc ruky 
a v duchu sa cítili šťastný
mi, keď sa mohli dotknúť 
zázračného stroja, ktorý im 
s oblakov priniesol hosťov. 

Na koniec dozvedel sa 
St. Clair, že v mestečku o 
gazolíne a oleji pre "Golia
tha" niet ani slychu a že o-
byvatelia Todos Santos o 
senzačnej ceste nevedia vô
bec ničoho. 

Môžeme si predstaviť tú
to situáciu! 

Veselosť zmizla s Ich tvá
re a na miesto nej umiestnil 
sa veľký otáznik obracajú
ci sa v očiach na vodcu. 

Kapitán sa rýchlo spamä
tal. 

— ČI nenajdemo — opý
tal sa kapitán, obracajúc sa 
k rybárom — v mestečku ga
zolínu a oleja? 

— Oj, bude tam — odpo
vedali — je tam ešte neja
ká plechovica v obchode. 

— Tak si poradíme. Pri
neste sem všetko, čo máte. 
Zaplatím vám razeným zla
tom. 

Obchodník, nachádzajúci 
sa v zástupe ľudu, na tieto 
magické slová zavolal nie
koľko chlapcov a utekal s 
nimi do mestečka. 

Už sa hodne zmrklo. Na 
čistej oblohe plával zlatý 
kosák mesiaca. Čoskoro sa 
spustil čierny závoj tmy, iba 
reflektory "Goliatha", umie
stené v předku, osvětlily dl
hý pruh nížiny, porastenej 
trávou a cez otvorené dvier
ka a cez okienka kajuty pa 
daly na tváre ľudí ružové 
papršleky svetiel, osvetľu
júcich vnútrajšok lietadla. 

St. Clair a jeho spoločníci 
poodtískali trošku zvedav
cov na bok a s elektrický
mi lampami išli poopraviť 
väzbu krýdiel, ktorá sa v 
ceste uvoľnila, keď tu ná
hle od hôr rozľahol sa v 
nočnej tichosti hluchý dupot 
konských kopýt a približo
val sa k nim po rovine. 

Naši letci z počiatku ne
venovali tomu pozornosť, a-
le keď sa dupot stával sil-

volala neznáma, chytajúc 
bojazlivo ruky St. Claira. 
— Poďte, poďte rýchle, za
chráňte ma pre Boha! 

Kapitán by nebol Francú
zom, keby neposlúchol ta
kej úpenlivej prosby uteše
nej devy. 

Už neváhal ani na chvil
ku... ukázal neznámej re
bríček, vedúci do kajuty a 
o chvíľku sa nachádzala me
dzi nimi; jeho pomocníci za
tvorili dvierka a sotva pre
šlo niekoľko sekúnd "Go
liath" obracal ohromný sve
teľný pruh. 

V tom okamžení zo zástu
pu ľudí pri lietadle ktosi 
hlasno vykríkol: 

— Zapatova banda! 
Na ten výkrik diváci sa 

rozprchli, utekajúc k meste 

Z LODE BREMEN. 

stojacich v ružových pla- čku, v bielom svetle reflek-
mienkoch svetla v kajute, j torov ukázala sa divoká 
pribehol ku nim, natrčajúc 
ruky. 

St. Clair a jeho spoločníci 
ustrnuli. 

Pred nimi stála mladá, 
krásna deva. 

Nemohli sa mýliť, lebo 
videli výrazný obličaj žen
ský, nežné ťahy a útle ru
čičky. 

Zpod krýdel veľkého, po-
poľavého klobúka spadala 
kaskáda bujných vlasov — 
utešených ani zlato — na u-
šľachtilé ramienka; zpod 
čiernych oblúkov obrv blý
skaly sa krásne čierne oči, 
v ktorých sa maľoval výraz 
prestrašenia a úpenlivej pro
sby. 

Za chvíľu stála, snáď ne
mohla od vzrušenia preho
voriť, lebo prsia sa jej vlni
ly rýchlo pod plátenou blů
zou. 

Konečne z krásne vykro
jených ústočiek, zpod kto
rých blýskaly sa dva rady 
bielych, drobných zúbkov, 
vydrala sa nežná vrava po 
francúzsky. 

— Vďaka Bohu, prichá
dzam včas! Zachráňte ma, 
lebo oni už tu skoro budú a 
ja sa živ$ neoddám do ich 
rúk! 

Už len samotný zjav krá
snej ženy na spenenom koni 
mohol zaraziť každého. A 
jaké veľké bolo zadivenie 
pre St. Claira a jeho spo
ločníkov, keď k nim preho
vorila v krásnom — najči
stejšom francúzskom jazyku 
a keď z jej slov bolo badať, 
že očakávala ich príchod v 
Todos Santos, hoci o tom o-
byvatelia mestečka nevedeli 
vôbec nič. 

Boly to intrigujúce záha
dy, ale z hovoru neznámej, 
ktorá sa nachádzala vo veľ
kých rozpakoch, St. Clair 
vyrozumel, že jej hrozi ne
bezpečenstvo, ktoľé je už 
asi na blízlcu. 

r- čo za oni? — opýtal 
sa. •*4 .  

— Banda lúpežníkov! —-
Chytili ma, ale som im u-
tiekla a ich vodcu zastrelila. 
Teraz ma naháňajú. O chví
ľu sú tu! Jedine od vás o-
čakávam záchranu...! 

Rýchlo nachýlila hlávku v 
tú stranu, odkiaľ očakávala 
nebezpečenstvo. 

Kde-tu nadskočila hluchá 
vrava. Ba o krátky čas bolo 
rozoznať už silný dupot kon 
ských kopýt a výkriky. 

, — Jam sú, tam súl — xa-

banda utekajúcich jazdcov. 
Ale "Goliath" už sa rútil 

po rovine. 
Na zjav vrčiacej potvory, 

utekajúcej ku jazdcom, ich 
kone sa zdurily a rozprchly 
na všetky a vtedy lietadlo 
odtrhlo sa od zeme a plá
valo v nočnom vesmíre. 

Zdola vyblesklo niekoľko 
výstreľov a jedna z gúľ, 
prebijúc stenu "Goliatha", 
zahvízdla ponad hlavu po
ručíka, sediaceho pri kormi
dle. Na ten hvizd Hart sti
sol zdvíhadlo. Lietadlo na
chýliac sa na bok, obrátilo 
sa nad zátokou a šialeným 
letom hnalo sa nad oceán. 

Dolu hučalo ešte zverské 
strieľanie, hoci "Goliath" 
zmizol v tme a voľne ň le
tel nad vlaami oceánu. 

St. Clair sa mohol až te
raz bližšie prizrieť nezná
mej, ktorá sedela na malej 
pohovke, stiahla s hlavy klo
búk, odhrnúc s čela a s ra
mien krásne, zlaté vlasy, po
zrela na neho ešte nespo
kojným zrakom, hoci vôkol 
jej úst už hral tichý úsmev 
víťazstva. 

Zaodená bola poľovníc
kym, remenným kabátom, 
zpod ktorého bolo vidieť 
krátku sukienku, na nohách 
mala silné jazdecké topán
ky 

Ako sa vám odslúžim? 
zvolala hlasno, aby ju 

počuli napriek hřmotit vr
tule. 

Kapitán, stojac pred ňou, 
— poručík totiž a mechanik 
nachádzali sa pri kormi-
dlách — neodpovedal... bol 
celý okúzlený nevídaným ho
sťom. 

Ale hneď sa jeho myseľ 
odvrátila od neznámej, keď 
počul nezvyklý šumot krý
del, ktorým už dávno pri
vykol. 

Za chviľu počúval, ale sa 
zatriasol, lebo prenikavý 
tresk rozfukoval povetrie. 

St. Clair si sadol, ale sko
ro spadol na podlahu kaju
ty. Mladá slečinka, celá pre
strašená vstala so svojho 
sedadla, ale zase si sadla 
naň... nemohla sa udržať na 
nohách a tvár jej smrteľne 
zbledla. 

(Pokračovanie.) 

— Podporujte obchodní
kov a profesionálov, ktorí 
majú svoje oznámky v tých-
to oovi&á^h* 

Keď sme sa 15. júla ve
čer o 10:12 odobrali od na
šich priateľov na Penna 
stanici, sadli sme na vlak, 
ktorý nás šťastlivé doviezol 
do New Yorku o 9. ráno 16. 
júla. Najsamprv sme sa tro
chu oriadili, potom šli na 
raňajky a tak sme si potom 
obzreli tú ohromnú stanicu 
Pennsylvánskej železnice. Za 
tým sme sa vybrali ku našej 
lodi Bremen, aby sme si ba
tožinu priviedli do poriad
ku a tak sme si obzreli i tú 
obrovskú loď Bremen, kto
rá tam stála ako dáky new-
yorkský mrakodrap. Pravda, 
len zvonku sme ju videli, le
bo dnu púšťali len návštev
níkov. 

Odtiaľ sme si šli obzrieť 
to veľké mesto New York. 
Nie síce celé, lebo sme sa 
báli, že keď sa v ňom stra
tíme, že aj loď odíde a my 
ostaneme v New Yorku. 

Nuž vrátili sníe sa nazad 
dosť načas, lebo sme boli aj 
primoc strápení a o 6. už 
nás pustili na loď. Šli sme 
doraz do našej kabiny, reku, 
či všetko už tam máme, čo 
nám sľúbili, že nám to vše
tko tam dajú, a vskutku, 
všetko už nás tam čakalo. 
Potom keď sme sa vypako
vali, šli sme na vrch si tú 
krásnu loď obzrieť. Národa 
bolo na šífe toľko, že sa 
človek skoro ani rušiť ne
mohol. Do 11.45 večer 16. 
júla národ sa vždy hrnul do 
lode a z lode, jedni radost
ne, druhí s plačom. O 11:45 
všetky mosty vzali dolu a 
tak sme boli hotoví ísť. A 
tu ste mali vidieť tú odo-
bierku. Niečo takého som 

ešte nikdy nevidel. Tisíce 
národa na lodi a ešte viac 
okolo nej a odobierka trva
la do pol jednej rána. Vte
dy loď zaryčala a už aj 
zadkom šla von do Hudson 
rieky, a tam sa obrátila. Na 
lodi každý čakal na palube, 
kým sme prešli sochu Slo
body. Potom každý šiel do
lu do svojej kabiny spať. 
Ráno, 17. júla už bolo vše
tko živo na lodi. O 7. raňaj
ky, o 10. zase núkajú broth 
a zákusky, o pol 12. prvý j 
obed, o 3. zase káva a ko-! 
láče, o pol 6. prvá večera a ! 
v noci o pol 10. zase čaj a 
zákusky. (Keď píšem, že 
prvá, to preto, lebo museli 
dávať jesť na dva razy.) 
Teda šesť razy na deň jie-
me, a je to tak smačné, že 
to človek aj nasilu ide jesť. 

V prvý deň na mori je 
pekne, slnko horúce, ale na 
palube je chladno, lebo loď 
ide tak rýchlo, že robí vie
tor. Prvý deň sme videli dve 
menšie lode, idúce tiež do 
Európy. V druhý deň, sobo
tu, zase pekne, slnko pečie, 
ale loď, hoc je aj obrovská, 
predsa sa už kolíše, ale to 
bádam pre tú rýchlosť, a-
kou ide. V ten deň, sobotu, 
videli sme loď Aquitania, 
ktorá bola od nás len asi 
jednu míľu a tiež šla do 
Európy, ale sme ju behom 
8 hodín stratili, lebo nešla 
tak rýchlo, ako my. 

V nedeľu, 19. júla, zase 
pekný deň, teplo, slnko pe
čie, a už sme pri stred mo-
XÄ. Tft zbadať. Jeto glevajc 

už chodí ako keby bol o 
jeden viac vypil. Zase sme 
videli dve lode, jednu ná
kladnú a jednej sme'len tri 
komíny videli, ale behom ho
diny sa stratily. 

Teraz v nedeľu boly do 
obedu kostolné pobožnosti. 
Katolíci sme mali o 10. v 
našom parlore, ktorý je ve
liký, a kde aj toto písmo 
píšem (ale nie počas omše, 
až popoludní). 

Večer i cez celý deň je tu 
živo. Do obedu hrá asi 20-
členová banda, popoludní je 
koncert a večer konské do
stihy, tanec a divadlo. V so
botu večer aj môj prvý kôň 
vyhral, ale potom tamtie 
prehrali, tak som tam, kde 
som aj bol. ^ 

Keď toto pflem, je asi 
2 hodiny popoludní, nedeľa 
a pekný čas. Loď ide rý
chlo, na obed vyložili zprá
vu, že doteraz zrobila 1,478 
morských míľ. Kolembá sa 
dosť dobre, ale sme tomu 
už privykli a nám neškodí, 
doteraz sme zdraví a len ča
káme, kým začnú zvoniť k 
jedeniu. Život na lodi je 
veľmi príjemný, nemáme čo 

robiť, len jesť a spať, a 
najviac ľudí aj spí, niekto
rí sa zabávajú pri kartách 
a iných hračkách. 

Neskoršie napíšem ďalšie 
zprávy z nášho cestovania. 
Táto je len do nedeli, 8* deft 
na vode. 

S Bohom I 
And**! balené** 

s manželkou, i 

Kurčiatka 
Prvú zásielku kurčiat dostaneme 
v pondelok, 9. marca. Dajte si 
svoja včasná objednávku teras. 

GLICKSTEEN'S 
44 E. FEDERAL. Tel. 42684 

KRÁSNÍ PLAYER PIANO 
Ako nové PREDÁ SA LACNO 
Príďte alebo telefonujte do 
Tabrllng-Rayner Music Company 

306 W. Federal St. 
Pýtajte n u p. Jo* Moltchaa 

AA Vysokého grádu KURČATÁ 
Všetky obľúbené plemená. 

Krvne vyprobované 
Od 9 Vo centov vyše 

FRED R. M00DY 
120 West Boardman Street 

Telefon 6-5254. Autá ku všetkým príležitostiam 

Jozef S. Schultz & Syn 
POHRABNICI 

PREVÁŽANIE NEMOCNÝCH 
632 Belmont Avenue Youngstown, Ohio 

DR. L. P. PASTERNACKI 
Z u b o l e k á r  

15 East Federal Street 

Strouss-Hirshberg's 
233 WICK AVE. Pri Masonic budove 

Odsťahovací Výpredaj 
Výborné kúpy v 

Trade-in-Post  
3 kusový z orechového dreva íl A 

spálňový súbor J 

Používaný Hoosier Q C 
kuchynský kabinet 

3 kusový súbor do slnečnej izby íl 4. Q'l 
v dobrom stave ^ 

Dobré železné alebo mosadzné postele* $1 QEľ 
pre burderov, v dobrom stave tplet/cr 

1 Easy Way olejová kuchynská pec, O QC 
4 horáky a rúra, porcelánový finiš 

1 dobrá porčová klzačka, používaná í 1J. QC 
len 6 týždňov tj) 

Posteľové spružiny dj| QP 
Všetky v dobrom stave y !••/</ 

1 mocný dubový rozšíriteľný d»0 /J P 
stôl flJeUtJ 

Výber z tucta dobrých, solídnych Q C 
dubových dreserov v dobrom stave y J**/J 

Veľký spružinový 2 kusový súbor do (IjOQ *7C 
pred, izby s obťahom, veľké pohodlie 

Tu máte príležitosť zariadiť si tú zvyšnú izbu. 
U nás usporíte peniaze. Všetko toto náradie je s 
tých lepších domov z Youngstownu. 

THRIFTY 
FOOD MARKET 

119-121 E. Federal Street 
Výborné -
TELACIE ČAPSI" f u n t  ny2c 
Mliečna teľacina 
OD PRS . . u fún» 12C 
Bostonský 

BRAVČOVÝ STÉK za funt 22c 
Chudé ^ 
Bravčové Čapsi za funt 20C 
Výborný mladý 
CHUCK ROAST za funt 15c 
Chudé mäso 
WA POLIEVKU 
Cerstoo mletý 
HAMBURG 

"H 
za funt 9c 

w* 

2 h"*? 23c 
Čerstvé ^ 

C ALA ŠUNKY jza funt 16c 
4r í • I .f.,,**:«r(ailáj. 


