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(Pokračovanie.) 

O chvíľku prestalo vle-
tko. Zase ticho. "Goliath" 
sa nachýlil do predu a St. 
Clair pocítil, že padajú. Ale 
opanoval sa. Chytil sa ru
kou mosadzného zábradlia, 
upevneného v stene, druhou 
rukou otvoril dvierka, de
liace kajutu od prednej čia
stky lietadla. 

André a za nim rýchlo 
Hart pristúpili k vrtuli. Vi
diac kapitána, odrazu zvo
lali hlasom, z ktorého bolo 
vycítiť veľký hnev a roz
paky. 

— Vrtuľa přestřelená. 
Rozpukla sa a odletela. Pa
dáme do moral 

St. Clair stál bledý, kŕčo
vite držiac sa dvier. 

— Cesta je skončená! — 
zašeptal. 

Tak je. O ďalšom závo
dění s plukovníkom Foggom 
v ceste okolo sveta už ne
mohlo byť ani reči. • 

Rozbitá vrtuľa značila 
koniec "Goliatha". Na šťa
stie úlomky vrtule nepoško
dily nič iného — vďaka 
chladnokrvnosti Harta, kto
rý ani za chvíľu nepustil z 
rúk kormidlá oboch krýdiel 
a tak lietadlo pomaly pada
júc, letelo na oceán. 

Na tvárach letcov bolo vi
dieť veľké vzrušenie. Opa-
r;ováli ešte stroj, ale cítili, 
že pod nimi sa rozprestiera 
zradný povrch oceánu. 

S miesta, na ktorom sedel 
poručík bolo vidieť trblieta
vý odraz mesačného svetla. 
Svetlo stávalo sa stále vý
raznejšie, až naraz nevideli 
ho už pod sebou, ale po bo
ku lietadla, ktoré sa kolísa
lo na vode. Vzrušenie im 
vysušilo hrdlá. Pociťovali, 
že "Goliath" padá do ohrom 
nej doliny, zase Sa škrabe 
do vrchu a cítili, akoby o-
ceán dýchal stámiliónovými 
prsiami. 

Ešte niekoľko sekúnd... 
Ešte sekunda! Co bude? Či 
sa niekde dokolíšu, alebo 
zmiznú navždy? 

Ale nie! "Goliath" nepa
dol na vodu bokom a tak sa 
do nej nezanoril a opatr
ne plával na chrbte vyso
kých vodných hôr. 

Všetci traja si vydýchli. 
Mali akúsi záchranu aspoň 

na chvíľku. 
St. Clair sa obzrel na ne

známu, ktorá sedela učupe
ná na poduške pohovky, po
zerajú na neho široko roz
tvorenými očami. 

— Nebojte sa! — riekol 
k nej, prekročujúc prah ka
juty a keď sa neprestávala 
dívať na neho, sadol si k 
nej, chytil ju za ruky, kto
ré sa kŕčovite držaly van
kúšov. 

Občas sa zachvela a pr-
sia sa jej zdvihly hlbokým 
povzdychom a ticho zapla
kala. 

St. Clair už otváral ústa, 
aby j-u chlácholil, že nijaké 
nebezpečenstvo nehrozí, ale 
ho predbehla, hovoriac pre-
rývaným hlasom, žatým, čo 
slza za slzou sbiehala po 
jej nežnej tvári; ' l , 

— Nebojím sa nebezpe
čenstva. Cítim, že sme spad4-
li na more, snáď ďaleko od 
brehu. Neviem z akej príči
ny, ale som presvedčená, že 
äte padol za obeť nešťastnej 
bande. Ale hlavnou príčinou 
nešťastia som ja! Pre mňa 
musíte prerušiť zázračnú 
cestu! Pre mňa Francia ne
dosiahne nového veľkého 
triumfu v letectve! Bože, Bo
že, keby som to bola vede-
'a... 

Kapitán pozrel ná ňu s 
oduševnením. V prvej chyíli 
očarovala ho krásnou svo
jou tvárou. Teraz, keď jej 
z očú padaly slzy nie stra
chu, ale žiaľu a plynúce 
slová z jej úst svědčily o jej 
veľkej láske k Francúzsku 
— bol by padol pred ňou 
na kalená, opojený jej pô
vabom, keby nie strašnej 
skutočnosti. 

"Goliath", pozbavený vr-
& ' - • ' 

tuli oddal sa osudu mor
ských vln, hoci mal čjny pri
pevnené na spodku, ale pre
dsa pri sebemenšom vetre 
nevydržal by, aby zostal v 
rovnováhe. 

St. Clair teraz cítil, že pr
vá jeho povinnosť je, aby 
ako vodca výpravy vymy
slel spôsob záchrany, keď 
nie lietadla, tak aspoň jeho 
osobníctva a krásnej ženy, 
ktorá tak nenazdane posta
vila sa do cesty jeho života. 

Kapitána sa tiež dotklo 
toto vzrušenie a hovoril k 
nej ako ku dieťaťu. 

— Nech vás to nerozru
šuje. Prosím vás, veľmi vás 
prosím! Nemyslite si, žeby 
som toho ľutoval. Konečne 
nemôžem ľutovať to, čo som 
nepredvídal. "Goliath" už 
dosiahol svojho triumfu, o 
ktorý vám tak išlo, predsti
hol všetky doterajšie lety a 
zakončil kariéru tak, ako 
kázala povinnosť, pred kto
rou myslím, nezdržal by sa 
žiadon Francúz. 

Neznámej prebehol úsmev 
tvárou a zľahka stisla dlane 
svojho záchrancu. 

V tej chvíli z prednej čia
stky lietadla vydral sa hlas 
mechanika: 

— Pán kapitán, trup pre-
moká! 

St. Clair skočil. r 

— Hrom do toho! —* zvo
lal. — Ešte to nám chýba
lo. Rýchlo do práce! I vy 
nám pomôžete, však áno? 

V chvíli, keď St. Clair 
zmizol v kajute, poručík 
Hart neopúšťal svoje po
stavenie, držal "Goliatha" v 
rovnováhe — zavolal na 
mechanika, ktorý bol celý o-
mráčený od pádu hydroplá
nu. 

— André, k aparátu! Vy
šli záchrannú zprávu! Mož
no, že nejaká loď je na blí
zku a zachytí naše volanie. 

André hneď splnil ro/kaz 
poručíkov a vlny elektrické 
o krátky čas roznášaly zá
chranné značky: 

— S. O. S... S. O. S... 
S. O. S... 

Rýchlo však prerušil svo
ju činnosť keď pocítil, že 
pod nohami mu čľapoce vo
da, ktorá vytekala malým 
otvorom steny lietadla. 

Iste gule banditov popre-
bíjaly steny "Goliatha". 

Ihneď začali energicky 
pracovať na záchrane. Pre
dovšetkým zapchali otvor, 
ktorý zbadal mechanik. Ne
bola to ťažká vec, lebo to 
bol otvor z gule od karabí
ny. St. Clair pri tom zbadal, 
že otvor je od tej gule, kto
rá hvízdla ponad Hartovou 
hlavou. Pri ďalšej prehliad
ke zbadali ešte dva väčšie 
otvory, cez ktoré natieklo 
toľko vody, že bolo počuť 
čľapotanie pod podlahou 
kajuty. 

Avšak ešte horšie poruchy 
zbadal St. Clair, vydriapav-
ší sa s elektrickou lampou 
na trup "Goliatha". Zbadal 
totiž, že oba člnky zanorujú 
sa do vody rozderavené iste 
guľami banditov a preto ce
lé lietadlo zanáralo sa až po 
dolné krýdla do vody. Krý-
dla tie boly obtiahnuté ne
premokavou látkou — upro
stred prázdne, ale predsa 
bola obava, že i tam gule 
banditov zasiahly. 

Slovom, situáci* fta trala 
sa kritickou. Ale kapitán, 
neznáma a jeho spoločníci 
nezalamovali rukami. Nao
pak: slzy zmizly s jej tváre 
a postava mladej žienky na
plnila sa papršlekami viery 
a nádeje. 

Shodila so sebii 4£ožený 
kabát, uviazala šatkou zlaté 
vlasy v uzol, vyhrnula ruká
vy plátenej blúzky a usilov
ne vyčľapovala vodu zpod 
podlahy kajuty a uvoľnila 
tak zaťaženého "Goliatha", 
ktorý po nejakom čase vy
tiahol svoje krýdla z vody a 
voľnejšie sa mu plávalo. 

Museli dokončiť tie práce, 
aby opäť hľadali nejakú 
záchranu. A zase letely po
vetrím signály radia a sú

časne vystrelili rakety, ktoré 
tisícimi iskrami rozprskly sa 
do hustej tmy. 

Išlo to do neznáma, nikto 
to nezazrel. Na nesmiernej 
pustatine oceánu kolísal sa 
nemotorne hydroplán udr
žiavaný v rovnováhe obo
zretnou rukou poručíka Har
ta. 

• • • 

Aai o hodinu po odlete
ní "Goliatha", obyvatelia 
Todos Santos, rozprávajúci 
si ešte o neobyčajnej prího
de hydroplánu — bol to v 
ich jednotvárnom živote ne
bývalý zjav, o ktorom snáď 
budú hovoriť po celý svoj 
Ävot — počuli v zátoke ne
ustále trúbenie sirény parní-
ka. 

Zabehli ku brehu, postra
šení zakotvením tak nesko
rého hosťa. 

Bol to, ako sa hneď uká
zalo, malý parník, vyslaný 
francúzskym konzulom z 
Mazatlanu, s mechanikom, 
gazolínom a olejom pre "Go
liatha''. 

Bohužiaľ, už aedostihol 
lietadla v Todos Santos. Keď 
sa dozvedel o neobyčajnej 
príhode letcov, zaumienil si 
na nich počkať, súc pre
svedčený, že o krátky čas 
sa vrátia do Todos Santos. 

My však vieme, že St. 
Clair a jeho spoločníci sa 
nemohli vrátiť. Kapitán, 
znepokojený ich neprítom
nosťou, čakal až do rána a 
potom šiel ho hľadať. Ale 
márne. Parník krúžil po 
vetre, ktorý sa strhol z rá
na a trval celý deň. 

"Goliath" sa stratil bez 
stopy. 

ZLATÉ JUBILEUM JU
RAJA A ANNY PAVOL. 

• 
Minulú nedeľu pisateľ 

mal príležitosť zúčastniť" sa 
zriedkavej slávnosti, a to 
zlatého jubilea stavu man
želského svojich starých ro
dičov v McKeesport, Pa., a 
istý som, že na to ani ja, a-
ni žiadon, kto bol prítomný 
jak pri svätej omši, tak pri 
večeri, nikdy nezabudne. 

S matkou, bratom' a se
strou prišli sme do McKees-
portu ešte v stredu. Práce 
všelijakej bolo hodne, ale 
každý súc veselej nálady, 
neodopieral. Všetci sme chce
li, aby to už len bolo pa
mätné. V sobotu pisateľ ro
bil u jedného priateľa a 
keď som prišiel domov o 7., 
už dom bol preplnený rodi
nou a priateľmi, ktorí došli 
v sobotu popoludní a večer. 
Tí sa porozchádzali, a tak 
nám zostalo urobiť tie po
sledné prípravy: čistenie 
kúr pre obed, bigľovanie 
šiat, leštenie topánok atď. 

V nedeľu ráno každý vstal 
skoro, rodina a priatelia pri, 
šli na raňajky, každý sa o-
bliekol do najlepšieho a tak 
sme šli do kostola na veľkú 
sv. omšu. Prv však zašli sme 
do školskej sieni, kde iní z 
našej rodiny čakali. Tu vše
tkým daná bola ruža zo zla
tého papieru, jubilantom da
ný bol zlatý ruženec a tak 
po dvaja kráčali sme do 
kostola. Bolo nás okolo 40. 
Krásnu kázeň o významnom 
dni povedal duchovný osa
dy najsv. Trojice, Rev. Du-
well. Bola to kázeň, ktorá 
dojala každého, a slzy tie-
kly po mnohých lícach. Ju
bilanti obnovili sľub man
želský. Starejším bol Jozef 
Burej, družbom Michal Pa
vol a družicou Anna Palaš-
čák. Po ceremonii družička 
oddala jubilantke veľkú ky
ticu žltých ruží. Chór spie
val krásne a pri omši celá 
rodina pristúpila Itu tv. pri
jímaniu. ' , 

Po onyši sišli sme sa zas 
v sieni na obed a tak sme 
šli domov. Tu zas prichádza
la rodina a priatelia. Potom 
znovu do sieni, kde bola 
pripravená večera pre 125 
osôb.. Tu tiež každému bola 
daná zlatá ruža na jjamiat-
ku. Po večeri deti, rodina a 
priatelia gratulovali jubilan
tom, za tým nasledovala 
hudba, tanec a spev. Tu mu
sely slzy radosti vtisnúť sa 
do očí, keď videly nášho še
divého jubilanta tancovať, 
cifrovat' ani dvadsať-ročné-
ho mladíka. A v pondelok 
ešte tí, ktorí nemohli sa zú
častniť v nedel 'u, prichádza

li jubilantom gratulovať. 
No bola to svadba nad 

svadbami. Málo takých jest, 
ale v mene rodiny prajeme 
našim jubilantom, aby sa do
žili ešte diamantového jubi
lea. ^ 

Jubilanti prišli do Ame
riky pred 55 rokmi a až tu
ná sa poznali. Sobášení boli 
v Pittsburghu, poneváč vte
dy nebolo slavianskej osady 
v McKeesport. Tešia sa pe
knej rodine, a síce jednej 
dcére, Anne Palaščák tuná 
v Youngstown, a piatich sy
noch, z ktorých Juraj, Mi
chal a Andrej bývajú s ni
mi a Ján i Jozef v Glass-
port, Pa. Tiež majú 13 vnú
čat a jedno pravnúča. Jubi
lant je zamestnaný v Street 
Dept. v meste McKeesport. 
Jubilantovi je 72 rokov a ju
bilantke 73. Mimo Palaščá-
kovej rodiny, z Youngstown 
boli prítomní: Maria Vano, 
Štefan Vano s manželkou a 
Stella Vano, tiež Andrej v* 
Veronika Augustinak. 

POĎAKOVANIE. 

Ťažko, veľmi ťažko je 
nám uveriť, že naša drahá 
matka neni viac medzi na
mi, že odišla na večný od
počinok, že nás nechala v 39. 
roku života, vo veku mla
dom, keď práve teraz mohla 
sa ešte najviac s nami te
šiť, tešiť s vyrastajúcimi 
deťmi, teraz, keď mohla 
mať pôžitok zo života, zo 
svojho stavu, v ktorom bola 
vernou a oddanou manžel
kou a matkou za dvadsať
dva rokov. Nuž ale tak je; 
Pán Boh si ju povolal k se
be a my Ho prosíme, aby 
jej bol milostivý. 

Nebožká Helena Feren-
čak narodila sa 3. oktobra 
1897 v Uniontown, Pa., z ro
dičov Andrej a Maria Ma-
larik. Tu vychodila školu a 
tu poznala sa i s p. Valen-
tom Ferenčak, ktorého man
želkou stala sa vo februári 
1914 v kostole Panny Marie. 
V Uniontown narodila sa im 
dcéra Irma. Mysliac, že in
de snáď môžeme si vyrobiť 
lepšie živobytie, pred dva
dsiatimi rokmi, ako tri-čle-
nová rodina prišli sme do 
Youngstown a usalašili sme 
sa pri kostole sv. Cyrila a 
Methoda, bývajúc za tri me
siace na Summit ulici. Od
tiaľ presťahovali sme sa na 
Lansingville. Tu narodili sa 
nám Irwin a Helenka. 

Nebožká bola neúnavnou 
pracovníčkou pri osade sv. 
Mateja, v dramatických krúž 
koch a tiež aj v politike. 

V dramatike bola vynika
júcou herečkou a obľúbená 
všetkými. To ešte v škole 
začala pestovať. Raz keď 
nemali chlapa na úlohu, s 
ochotou a úspešne • zahrala 
chlapskú újohu, 

Bola členkyňou Čísla 161. 
IKSŽJ., Ženského Politické
ho Klubu a Club 13. 

Už nebožká bojovala so 
smrťou, keď pred osem týž
dňami zomrela jej matka 
Maria Malarik, a len dva 
týždne tomu, čo jej bratovec 
sa zatopil. Ku tomu prichá
dzajúca rodina na pohreb 
bola tiež postihnutá auto
mobilovým nešťastím, tak 
že jedna osoba bola zabitá 
a šesť ranené. 

Nebožká zanecháva od
daného manžela, Valenta 
Ferenčak, dve dcéry, Irmu 
Kominsky a Helenku, syna 
Irwina, vnučku Patriciu Ko-
minský, 77-ročného otca An
dreja Malarik, bratov Joze
fa v Struthers a Andreja v 
Youngstown, a sestru Annu 
Gergel. Zomiela 22. júla a 
pochovaná bola. Ho vmatky 
zeme 27. júla. 

Pri tejto príležitosti z ú-
primných srde ďakujeme 
všetkým, ktorí nám pomáha
li a nás potešovali v nemoci 
našej drahej matky a tiež 
aj vtedy, keď nás zanecha
la. Ďakujeme všetkým za 
krásne košíky kvetín. Tiež 
ďakujeme Republic Iron & 
Steel Corp. a Youngstown 
Sheet and Tube Co. a všet
kým tým susedom a priate
ľom, ktorí nám požičali au
tomobily pre smútočný sprie
vod na cintorín. 

Ďakujeme Spolku sv*. Alž
bety, č. 161. K2j., Spolku 
sv. Jozefa, 2en. Politickému 
Klubu , na Lansingville a 

Klubu 13 za uľavenie nášho 
smútku a za modlitby za 
nebožkú. Ďakujeme Rev. Ko
zelkovi a Rev. Sikorovi za 
smútočné obrady a krásnu 
kázeň a p. Vaščákóvi za krá
sne vypravený pohreb a ob
sluhu. Ďakujeme rodine a 
priateľom, že prišli preuká
zať poslednú úctu nebožkej 
a nás potešiť, až z Union
town, Akron, Pittsburgh, ba 
aj zo St. Louis. 

Ďakujeme všetkým, ktorí 
nám pomáhali a nás potešo
vali v našom zármutku. 

Milovanú manželku a ma
tku nech Hospodin obdarí 
Svojou milosťou a my si 
vždy budeme spomínať na 
jej lásku a obetavosť. 

Valent Ferenčak 
A rodiiHu 

POĎAKOVANIE. 

Chcem sa srdečne poďa
kovať mojej rodinke aj bliž-
ným, čo mi boli na pomoci 
pri mojej manželke a matke 
mojich dietok, ktorá sa o-
dobrala na večnosť, zkade 
nieto viac návratu. Dňa 23. 
júla vypustila jej šľachetnú 
dušu. 

Poďakovanie najsamprv 
vyslovujem Fatherovi Koči
šovi za dojemnú kázeň, po
tom celej rodine, švagrovi s 
manželkou Vilímovi z Wood
land, Pa., švagrovi Bártovi 
aj jeho manželke, čo mi boli 
na pomoci počas choroby aj 
pohrebu. Kmotrovcom Ma-
riaš, Bartek, Puskas, Kut-
lik, Miklosik z North Brad-
dock, Pa., i všetkým susei 
dom a priateľom, čo mi bo
li na pomoci. Ďakujem za 
automobily i za kvety. Tiež 
ďakujem pani Scerankovej, 
čo sa postarala a dala diev
čaťom kolektovať na dve o-
mše, a síce Zuzanna Barto, 
Anna'Sceranko a Lujza Cvi-
ten. Tiež i nosičom, pp. Hol-
doš, Gajdoš., Dominik, Kato-
nek, Mačinga a Titok. Po
dobne srdečná vďaka pánu 
Vaščákóvi za obsluhu. Ďa
kujem aj mojim spolurobot-
níkom z mill u za dva vence 
aj za automobily. 

Nebohá má -ešte matku v 
starom kraji, vo vysokom ve
ku 84 rokov. Nebohá sa na
rodila r. 1886 v Betliaroch 
v Gemeri. Do Ameriky pri
šla pred 34 rokmi. Zanechá
va manžela aj dve dcéry, 
Mariu a Juliu. 

Eštes raz srdečne ďaku
jem všetkým za všetko, čo 
ste mi najmenším pomohli. 
Nebohá nech odpočíva v po
koji, nech jej je zem ľahká! 

Juraj Rusnak, 
trúchliaci vdovec s dcérami. 

VYSTRÍHAJTE SA ROZLIČ
NÝCH ZDRAVOTNÝCH 

NOVÔT A PATENTNÝCH 
MEDICÍN. 

Píše Dr. John L. Rice, komi
sár zdravotníctva mesta New 

Yorku. 

Novo vynájdené diéty, ra
dy rozličných šarlatánov a 

zázračné" patentné všelie
ky uškodily zdraviu Ameri
čanov viac ako ktorékoľvek 
tri inšie, lekárom známe prí
činy. Až si každý jednotli
vec rúče uvedomí, že jeho 
telesný systém nie je totož
ný so systémom jeho súse-
da, vtedy učitelia zdravově
dy dosiahnu toho, o čo až 
doteraz sa daromné usilu
jú. Isté potravné články, 
ktoré sú vám na osoh, nie 
sú nevyhnutne na osoh aj 
vášmu susedovi; pre tú istú 
príčinu nemusí vám lekár 
predpísať ten istý liek, ako 
inému pacientovi, trpiacemu 
tými istými nesnádzami, ja
ké máte vy. Rodinnv lekár 
urobí diagnózu, preštuduje 
vašu konštitúciu, a predpíše 
liek, diétu alebo inšiu opa
teru podľa vašej osobnej po
treby. 

V drogériách najdete tu
cty patentných liekov, o kto
rých ich vyrábatelia honosne 
tvrdia, že vás vyliečia zo vše
tkého, čo vás bolí a * trápi. 
Nie je neobvyklé nájsť na 
nápise takejto miešaniny, že 
obsažená tu miešanina zba
ví vás nielen prplín na hla
ve, ak namažete si ňou hla
vu, ale že vám aj "vyčistí 
systém, vzpruží všetky or
gány,. upokojí nervy atď.", 

ak užijete ju vnútorne. Nie
kedy sa dočítate na tých 
medicínach tvrdení ešte ne-
smyselnejších a chvastavej-
ších. A jednako niektoré z 
týchto odvarov môžu obsa
hovať jednu alebo aj viac 
látok, ktoré vám môžu byť 
ozaj na škodu. Ak sa necí
títe dobre, vtedy najbezpeč
nejšie a najlacnejšie j* po
radiť sa s lekárom 

Rozličné odtučňovacie di
éty sa tiež nehodia pre ka
ždého. .Vašej susedke sa 
môžbyť podarí zbaviť sa 
niekoľkých neželateľných 
funtov bez zrejmých zlých 
následkov, ale môžbyť, že 
tucty iných žien si tou istou 
diétou uškodily na zdraví. 
Takmer každý lekár vám 
povie o mužoch a ženách, 
ktorí k nemu prišli v zlom 
zdravotnom stave, keď sa 
boli predtým pokúšali schud
núť používaním rozličných 
prostriedkov a .pridržaním 
sa určitej diéty. 

Buďte opatrní! Vystríhaj
te sa patentných medicín a 
novo vypracovaných diét. 
Dôverujte svojmu lekárovi a 
spravujte sa jeho radamiI 

POĎAKOVANIE PRA
COVNÍKOM. 

XVI. Slovenský Deň sa 
nám toho roku veľmi krá
sne vydaril, návšteva bola 
omnoho väčšia, ako v minu
lom roky. Chceme sa poďa
kovať všetkým, ktorí nám 
boli na pomoci a síce výbo
ru, ktorý bol pri mlieku aj 
v čekrume, a síce: pp. Ján 
Lesičko, Ján Forgáč, Ján 
Tatarka, Štefan Bednár, Fr. 
Pataky. Znám, že tam mali 
ani lakopu celý deň stáť, 
no ale keď človek chce nie
čo zrobiť pre svoj národ, 
tak je ochotný svoj čas ve
novať. 

A teraz chceme sa poďa
kovať ostatným výborom, 
ktorí brali účasť v práci na 
závodoch, lebo to všetko šlo 
jak jedno koleso, keď ho 
rozkrútite. Ďakujeme i na
šim bratom z Pittsburghu, 
pánu Jánovi Kocúrovi, taj. 
Slov. Ligy a p. J. Gurčáko-
vi, že nás poctili návštevou 
a všetkým, ktorí brali účasť 
na Slov. Dni. Tiež ďakuje
me pánu Ilčišinovi, že nás 
tak krásne zabavil tými 
kumštami, ktoré nám uká
zal. A tá kuchárka, myslím, 
že aj ona si zaslúžila vďa
ku za tú dobrú večeru. Tak 
aj pani Leskovskej ďakuje
me za jej prácu a tiež aj tým 
ktorí brali účasť pri večeri, 
lebo keby neboli došli na 
večeru, tak zaiste by naša 
kuchárka bola pracovala po 
daromnici. Pri večeri bolo 
124 osôb. 

A teraz ďakujeme aj na
šim velebným pánom za ich 
prítomnosť jak pri večeri, 
tak aj počas celej slávnosti. 
Ďakujeme aj muzikantom p. 
Š. Hriniaka. Myslím, že sa 
každý vytančil do sýtosti. Ja 
len súdim vedl 'a seba. A 
tiež ďakujeme p. M. Dolá
kovi, že sa obstaral o mlie
ko a srdečná vďaka mlieká-
rom za ich veľký dar. My
slím, že bolo dosť mlieka 
pre každého. 

A teraz chcem pripome
núť, že mi je veľmi ľúto, 
že sa našiel taký človek v 
parku, čo sa zlakomil na 
páru ženských topánok. Je
dna Slovenka z Campbell, 
keď šla lobdu hrať, vyzula 
si topánky a obula si poho
dlnejšie, aby mohla lepšie 
bežať. A keď sa vrátila pre 
zobuté topánky, už ich tam 
nebolo. Prosím, jestli niekto 
ich, má, nech ich jej vráti, 
lebo je to nie bohatá, čo 
ich stratila. Nikto nemôže 
peniaze zahadzovať. A je to 
hrj&^h od chudobného vziať. 

j. a 

JASENNÉ VÝPRAVY DO 
EURÓPY. 

Mnohí ľudia radi do 
Európy v pozdnom lete a 
včasnej jaseni, aby boli tam, 
keď ich priatelia a rodina 
majú obžinkové slávnosti. 
Obžinky sú veselé slávnosti 
zdravých domorodcov, ktorí 
po svojej letnej práci sú vo 
veselej a bezstarostnej ná
lade. Toto ^e výborný čas k 
návšteve starej vlasti. 

Okrem pestrých slávností 

7. AUGUSTA 1936r 
• ' ' mk 

v rozličných vínových obla
stiach, budú poriadané sláv
nosti v dolinách, vo vrchoch, 
vo veľkých mestách a i v 
tých najmenších dedinkách. 
Budú to skvelé* obrazy de
dinčanov v ich krojoch. Za
bávať sa budú pri hudbe 
svojich strunových nástro
jov. ; -

Z ohľadu na týchto ľudí 
poriadame tieto neskoré le
tné a včasné jasenné výpra
vy. Po ukončení práce budú 
všade mať viac voľného ča
su pre návštevníkov. 

Prvá naša výprava bude 
dňa 3. septembra, ktorú bu
de viesť pán Arthur Dobo-
zy, ktorý je z new-yorkskej 
úradovne Hamburg-Ameri-
can Line. Pán Dobozy je 
veľmi dobre známy na poli 
cestovateľskom a za pät

násť rokov bol v spojení s 

Hapag-Lloyd. V spojení 
stredoeuropským obchodom, 
pán Dobozy sorganizoval 
veľké výpravy do Európy a 
staral sa sám o všetky po* 

t 

drobnosti cestovateľov. 

Na tejto HANSA výprave 
zase pojde spolu š cestovp* 
teľmi, a postará sa ako .é' 
ich zábavu a pohodlie, tak 
aj všetky podrobnosti spo-* 
jené s cestovaním, Vypomá* 
hať bude krajanom tiež pri 
vyclievaní. Pán Dobozy vie 
sedem rečí a je výbornýjÉt 
sprevádzačom. Ak by ste 8Í 
priali podrobnosti o tejto 
výprave, obráťte sa na ktô-
rúkoľvek Hamburg-Amerf* 
can Line-North Germa# 
Lloyd a jej agent vás obo
známi s podrobnostiami. 

SOHIO motorový olej 

vydrží horúčosť moto

re, a trvá dlhšie, lebo 

použijete menej oleja 

HMfedan prelievaníftu 

7SľPU 

ČESKOSLOVENSKA 
Rýchlovlak z Bremerhaven od parnQcu 
BREMEN a EURÓPA do Prahy bez pre-

sadania 
Osobne vedení 

V Ý P R A V A  
odpláva z New Yorku 

3. SEPTEMBRA 
na populárnom parníku 

H A N S A  
Zjuunanité telec. spojenie i Bremen slebo Hamburg*, 

O yyrretlaiiid. ktorýkoľvek agout alebo 

.HAMBURG - AMERICJtR EIRE 
N O R T H  G E R M A N  L L O Y D  

407 Wood Street, Pittsburgh, Pa. 

Strouss-Hirshberg' s 
T rade-in-Post 
233 WICK AVE. Pri Masonic budove 

Wick Ave. je zavretá, ale Trade-in-Post je o-
tvorený a má teraz výpredaj remodelovania. Tu sv 
niektoré dobré kúpy nového náradia? ^ 

Nového štýlu súbory do prednej izbfŕ «: t7Q ÍO 
z rebrovaného mohairu, 3 barvy tpii7e«Jv 

Zvláštne ceny na matrace d*Q QC 
s dnukajšími spružinami. yě/eě/v 

Nové železné postele v orechovom zahotovení od 

$5.95 do $10.95 
HODNOTY V ZÁMENNOM NÁRADÍ 

3 kusový z orechového dreva A QC 
spálňový súbor 

Používaný Hoosier * fcQ QC 
kuchynský kabinet ...... * •pO»Jw 

3 kusový súbor do slnečnej izby A Q C 
v dobrom stave 

Dobré železné alebo mosadzné postele, djl QC 
pre burderov, v dobrom stave ylssMl 

1 Easy Way olejová kuchynská pec, djl O Q C 
4 horáky a rúra, porcelánový finiš 

1 dobrá porčová klzačka, používaná flA Q í 
len 6 týždňov . , yirteJJ 

Posteľové spružiny QC 
Všetky v dobrom stave tpiesU 

1 mocný dubový rozšíriteľný £C 
stôl 

Výber z tucta dobrých, solídnych #C QC 
dubových dreserov v dobrom stave 

Veľký spružinový 2 kusový súbor do dJOQ 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. 


