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ČINNOSŤ POLITICKÝCH 
KLUBOV V TRUMBULL 

S OKRESE. 
I Warren, O., 19. —-
Ctená redakcia, uverejnite 
laskavé tieto riadky v Y. S. 
Nov. Nutno spomenúť, že 
skutočne terajšia politika 
rozrusala všetky tak zvané 
politické kluby, zvláště ale 
takzvané "forejnerské". Za
iste nikdy v historii nebolo, 
aby sa prisťahovali, natura
lizovaní občania tak zaují
mali o politiku, jako práve 
teraz. Pravda, je aj za čo, 
lebo toto je náš boj a naše 
hlasy sú našou ostrou zbra
ňou. Podľa mojho náhľadu 
je to boj kapitálu s robot
nou massou ľudu. Kto asi 
zvíťazí, rozhodnutie padne 
na 3. novembra. Úfam, že 
robotná trieda je už zčiast-
ky presvedčená, že tie pre
došlé sľuby boly falošné, čo 
nám dávali. Terajšia vláda 
len viacej berie ohľad na 
robotný ľud, ako predošlá. 
Ide to za vodcom vo vláde. 
Terajší prezident je pravý 
vodca a takého nám ešte tre
ba naďalej. Nebyť rozlič
ných prekážiek, ktoré mu 
boly kladené do cesty, iste 
bol by viac pre ľud tejto 
krajiny vykonal. Nejdem ho 
ja tuná vychvaľovať, sku
tky o tom samy hovoria. 

Vidíte, sami republikáni, 
keď sú spolu, o inom neblúz-
nia, len že prezident Roose
velt márnil krajinské penia
ze, ale za seba také nič ne
prejavia, čo oni zrobili za 
posledných 12 rokov. Keď 
videli, že stá tisíce robotné
ho ľudu stratily celý svoj 
životný usporený majetok, 
za to republikáni ani prstom 
nepohli, ale teraz, keď to za
čína ísť k lepšiemu, zase by 
sa chceli dostať do vlády, 
aby to zase všetko rozbili. 

(Political advertisement) 

HLASUJTE NA 

X Lewis J. Kíndler 

Za 

Okresného Komisára 
Republikánsky kandidát 

Schopný — Skúsený 

Však to potom zas demokra
ti napravia. Škoda o tom 
moc písať. Snáď sa ešte na 
všetko dobre pamätáme. Za 
terajšej vlády, keď sa aj tie 
peniaze minuly, ale aj mno
hé veľké veci z toho vidno, 
jako školy, pošty, vodopády, 
lesy a mnohé iné veľké -ve
ci. A dane vzdor tomu na 
majetkoch sú omnoho men
šie ako boly za republikán
skej vlády. Vtedy nám počí
tali mizerné domky od 5 do 
10,000 dolárov a platilo sa 
donedávna až $2.26 od $100. 
Teraz taký domček je cene
ný od 1000 do 3000 dol. a 
len $1.80 daň od sto. Tedy 
aj z toho vidno, že mali z 
čoho oni rozhadzovať na pre 
nás vôbec nič osožné. Tedy 
niet čo pri nich podporovať 
a preto hlasujme znovu na 
terajšiu vládu a nebudeme 
horšie sklamaní. Hľaďme jej 
dať čo najviac hlasov. Ško
da sa o tom ďalej rozpiso
vať. Zaiste to každý zná zo 
svojej skúsenosti. Tedy idem 
za predmetom, na čo som 
vlastne chcel upozorniť ve
rejnosť. Teda spomenuté 
kluby sa tuná rozhodly, že 
všetci "forejneri" budeme 
hlasovať demokratický balot 
a preto sme sa tiež rozhodli 
k pocte našich kandidátov 
urobiť veľký, takzvaný De
monstration v sobotu večer, 
dňa 31. oktobra a v nedeľu, 
1. novembra po obede bude
me mať valnú schôdzu v 
Moose hale na Franklin uli
ci, kde budú rečníci z iných 
miest. A jako som informo
vaný, budú nám rečniť na
šim jazykom. Zo Slovákov 
bude tuná p. Ján Smolka a 
tak iste každá národnosť bu
de mať svojho rečníka. A 
preto prosím všetkých, jak 
mužov tak ženy, aby sme si 
toho povšimli. Dostavme sa 
všetci, aby sme takto doká
zali, že sa skutočne zaují
mame o tento boj. Po druhé, 
bude to prvý raz v historii, že 
pokážeme našu rozhodujúcu 
silu pri voľbách našim spolu
občanom. Po tretie, preuká
žeme česť našim novým lí-
derom, alebožto vodcom. Ja 
s mojej strany sa teším z to
ho a som istý, že tak aj 
mnohí iní smýšľajú. Tedy na 
čele tejto parády sú mladí, 
tuná rodení Slováci a tak aj 
Poliaci, menovite p. Jozef 
Molitoris, tunajšf slov. ad
vokát, pán Ján Krupa, tu
najší slov. krajčír a p. Al
bert Miller, Poliak, poisťo-
vateľ. Teda je to niečo no
vého a preto nech to má ka
ždý na mysli a nech príde 
každý načas v sobotu, 30. 
oktobra do tejto parády a v 
nedeľu po obede, 1. novem
bra na prednášku. Ja som i-
stý, že takýmto spôsobom sa 
nám podarí utvoriť lepšie 
priateľstvo medzi nami a 
tiež sa nám dostane viacej 
uznania. S pozdravom, 

J. P. Seko. 
(Political advertisement) 

2 MOJEJ CESTY PO 
J SLOVENSKU. 

"teraz, keď sme si už tro
šku oddýchli z tej dosť dl
hej cesty zo Slovenska, bu
dem s času na čas trochu pí
sať do Y. S. N., ako som to 
sľúbil. 

Teraz ale najsamprv chcel 
by som i s mojou manželkou 
srdečne ďakovať Odboru 8. 
N. S. S. a Sboru 146. S. T. J. 
Sokol za ten krásny večie
rok, ktorý nám pripravily k 
nášmu návratu zo Sloven
ska. Keď sme už niekedy 
boli prekvapení, zaiste nikdy 
tak, ako v ten večer 11. ok
tobra v Slov. Sokolovni. Ten
to večierok nám ostane v 
pamäti navždy, lebo takú u-
vítanku zaiste sme si ani tak 
nezaslúžili, ako to tí rečníci 
vyjadrili. Pravda, náš národ 
je naučený svojim ľuďom 
dávať bukety až po smrti a 
preto, že ste nám dali tú bo-
ketu ešte za živa (čo je prvý 
krát. čo sme také niečo do
stali), nás to veľmi prekva
pilo a sme vám veľmi za to 
povďační. 

Všetkým i^čníkoitt * tiež 
aj poslucháčom srdécná vďa
ka za ich zúčastnenie sa na 
tom večierku. Tu chcem len 
spomenúť sudcu Henry P. 
Beckenbacha, ktorý sa o mne 
tak krásne vyjadril. Vsku
tku, on sám mal dostať vše-
tek kredit, lebo on moc a 
vo všeličom pomáhal nášmu 
ľudu. On si zaslúži, aby ka
ždý Slovák a Slovenka od
dali hlas na neho pri budú
cich voľbách. Hľadajte jeho 
meno na sudcovskom balo-
te a zrobte krížik pred jeho 
menom. 

Teda teraz o starom kraji 
ešte mnoho nemôžem vám 
povedať, lebo som ešte ne
mal dosť času o tom rozmý
šľať. Najsamprv musíme tie 
dary, ktoré poslali zo starého 
kraju svojim príbuzným tu
ná, poroznášať a tiež máme 
ešte mnoho listov porozná
šať. Len s tými písmami mu* 
sírne si dať pozor, aby Uncle 
Sam nás nedal do lakopy, že 
sme mu biznis odobrali, a 
ku tomu my sme nie žiadni 
poštári. No ale nejako to už 
porozdávame, hoc len tak 
pokryj ome. 

V starom kraji sme videli 
mnohé staré mamky, čo ma
jú synov alebo dcéry tu v 
Youngstown a okolí. Ale há
dam všetky maly tú samú 
sťažnosť, že im nedajú ani 
o sebe znať. Nuž koho sa to 
týka, nech odpíše páru slov 
tam domov a nech urobí kus 
radosti svojej matke alebo 
otcovi, ba aj svojej manžel
ke a deťom. Lebo tí tam za 
morom žiaľom hynú a túžia 
za vami a ich túžba je do
stať aspoň slovíčko od vás. 
Oprobujte to a neobanujete. 

Nateraz už dosť, tak do 
milého videnia na budúci 
týždeň v Y. S. N. 

Andrej Palenčár. 

Geo. P. Lewis 

Pokladník 
Mahoning okresu 

Zvoľte 
ho znooul 

Jeho Rekord 
Hovorí za Seba! 

Jeho Record*-
MB. LEWIS osnoval rtkon, ktorý legsUsoval tiastofiaé 
splácanie daní. 

/ä \ MR. LEWIS pomôhol obnoviť Wttttemcre z ikon, čím u-
I j sporené bolo robotníkom v Mahoning okrese TISÍCE DO-

(3) 

(1) 

LAROV. 

MR. LEWIS zaviedol "otvorené dvert" Vúradovni okres
ného pokladníka, takže každý daňovník môie navštívil* 
okresného pokladníka kedykoľvek bes ohľadu na národ
nosť alebo náboženstvo. 

(  J t\  LEWIS zav iedo l  por iadok  aav ieran ie  ko lekc ie  dan i  
(£|] • Plodne označený deň a nedal predĺženie liadnej sku-
\ / pine ani osobe. 

/C \ MB- LEWIS prijal oblaiovade metody obchodných pofei* 
[ 1 kov a korporácií pri kolektovaní dani, aby tak informoval 
V / daňovníkov o ich zákonitých právach. 

lás\ 00 Týal®dok' kotokda dani 106.1 percent m — 
I ̂  I sama sa seba. 

VAŠA POVINNOSŤ JE JASNÁ— 

ZNOVU-ZVOLTE GEORGE P. ĹE&tS 

SEN. BULKLEY 
Bude rečniť na stredu veíer, 
28. oktobra v Horvatskom 
Dome na Bright Ave. v me
ste Campbell. 

Občania, príďte všetci vy
počuť reč senátora Spoje
ných Štátov Bulkleyho z O-
hio. Má vážne posolstvo pre 
vás. Výbor. 

Zo starej vlasti 
-(:

t\ * " ,:v 
Praviacka novej órloifóé 

v Zemplíne. 
5 27. sept. bola v Ložíne pri 

Michalovciach posviacka no» 
vej orlovně pod protektorá
tom biskupov Cárskeho a 
Stojku a msgra A. Hlinku. 
S posviackou spojené bolo 
cvičenie jednôt Orla micha
lovského okresu. ~ 

Deti zapříčinily veľký ohe& 
V Modrom Háji pri Ska

lici v Nitr. deti zapálily je
den stoh slamy. Dul silný 
vietor, preto sa oheň rozšíril 
na 50 domov, ktoré všetky 
zhorely. Ohňom bolo poško
dené asi 60 roľníkov. Škoda 
je asi 600,000 korún. 

Vražda zo žiarlivosti. 
Anton Feriančík a Jozef 

Teplý zo Spišských Tomašo-
viec dvorili jednému dievča
ťu spoločne. Neskoršie ale 
Feriančík začal žiarliť na 
Teplého a viac razy mu po
vedal, aby za dievčaťom 
nechodil, lebo že zle obíde. 
Teplý si ale'z vyhrážok ne
robil nič. Potom sa títo mlá
denci stretli v chotári obce 
a došlo k zvade. Feriančík 
sa vrhol na Teplého, vytiahol 
revolver a dvoma výstreľmi 
ho zastrelil. Potom šiel na 
četn ícku  s tan icu  a  sám sa  u-1  
dal. Bol daný do väzby kra
jinského súdu v Levoči. 

Drobnosti z Krompách. 
Očakáva sa riešenie otáfc-

ky novostavby krajinskej ne
mocnice. Za zimnej sezony 
nával nemocných je tak veľ
ký, že sú umiesťovaní po 
dvoch na jednej posteli. — 
Regulácia Slovinky a stavba 
mosta k verejnej nemocnici 
sa dokončuje. Obilná spo
ločnosť začala stavbu svoj
ho skladišťa. — Do prvej 
cigánskej školy na Sloven
sku v Krompachoch prihlási
lo sa 70 detí. — Kaméňolom 
započal znovu pracovať. 

Choromyseľný sa obesil 
v Levoči* 

Ján Pavličko, 42-ročný 
ženatý železničný strážnik 
zo Strážky pri Poprade, bol 
daný do ústavu choromyseľ
ných v Levoči na pozorova
nie. Pavličko v nestráženom 
okamihu sa obesil. 

Po 20 rokoch vrátil sa 
zo zajatia. 

1 V týchto dňoch došiel do 
Ružomberka 45-ročný Jozef 
Šterbák, .rodom z Rudej Ba
ne pri Miškovci. Menovaný 
práve pred 20 rokmi dostal 
sa do ruského zajatia a vra
cia sa do svojej rodnej ob
ce. Po boľševickom prevra
te poslali ho do pracovného 
tábora rúbať lesy blízko O-
chotského mora na Pacifi
ku. Posledné roky začali 
byť najímaní robotníci z Ja
ponska, ktorí vytláčali za
jatcov z práce. Keď sa po
mery s roka na rok zhoršo
valy, rozhodol sa odísť zo 
Sibíru a hľadať šťastie vo 
vlasti. Od poľskej hranice 
šiel pešky do Ružomberka* 

Nová železnica na strednom 
Slovensku. 

28. sept. bola slávnostne 
započatá stavba novej že
leznice na strednom Sloven
sku, ktorá bude viesť z B. 
Bystrice cez Hornú Stubňu 
do Diviakov. Trať bude len 
45 km dlhá, ale jej stavba 
bude stáť vyše 310 milionov 
korún. Veľkú sumu pohltí 
stavba tunelov, ktorých bude 
14. Ich dĺžka bude činiť asi 
11 km. Stavba bude dokon
čená okolo r. 1939. 

Voľba obecného starostu 
v Levoči. 

Voľby starostu a predstar 
venstva v'Levoči boly pre
vedené 24. sept. Dvanásť 
volebných strán a skupín 
rozdelilo sa na dva tábory. 
Zvolený bol za starostu Šte
fan Krchňák, člen slov. ľu
dovej strany. Za podstaro-
stov zvolení boli Fr. Zlesák 
za živnostenskú stranu a La
dislav ' Hurty za nemeckú 
stranu. 

Miliony Prihlasov Kazdy Týždeň 
Na Lucky Strike Sweepstakes 

m 

TU je stredisko najnovšej kratoch-
víle,krajiny. Do ohromnej miest

nosti, časí ktorej vidno na velkom 
obrázku, poštové karty sypú sa z celej 
krajiny. Tieto karty, ktorých sú 
miliony každého týždňa, umožňujú 
milovníkom hudby vybraí tri piesne, o 
ktorých si myslia, že v poradí obíuby 
budu 1., 2., 3., na tento spôsob, počuté 
na Lucky Strike rádiovom programe, 
známom ako "Your Hit Parade", po
zostávajúcom z pätnátich najpopulár
nejších piesní týždňa, jako sa to 
určuje celokrajinským prehladom. 

Ostatné poschodia sú tiež venované 
vybavovaniu prihlasov na túto prííaž-
livú novú cigaretovú hru. Karty sú 
roztrieďované, prezerané a znova pre-

zerane vyše 500 mužskými a ženskými, 
ktorým tento kontest pomohol ku 
vítanému zamestnaniu. — V oválnej 
vložke zobrazené sú niektoré dievčatá, 
roztrieďujúce karty. 
^ Kontestanti, ktorí sú nadost šikovní, 
ze vyberú správne tri najpopulárnejšie 
piesne v krajine, dostanú odmeny, 
Lucky Strike cigarety, lahké f aj čivo 
z bohatých, plne dozretých tabakov. 
Dosial v týchto "Sweepstakes" ude
lené bolo asi 1,500,000 cien. Mnohí 
fajčiari, ktorým takto predstavené boly 
Lucky Strike cigarety, písali, že obrá
tili sa ku týmto oblúbeným cigaretám, 
lebo skúška ich presvedčila o lahod-
nosti Tahkého fajčiva a ochrane hrdla, 
posk> lo\aného výlučným Lucky Strike 
pripekacim spôsobom. 

Olej na Kysuciach. 

Pred nedávnom začali sa 
vrtby za olejom v kysuckom 
kraji, zvlášť v dedinách O-
lešnej a Staškové. Výskum
né práce vedú odborníci praž 
skej Karlovej univerzity a 
podľa doterajších zpráv do
siahlo sa dosť dobrých vý
sledkov. 

Otvorenia ikely M novej 
Spiši. 

Malá obec Vitkovce v spiš. 
novoveskom okrese až do r. 
1930 vôbec nemala školy, a 
deti chodily až do Hrušová 
do školy. Zásluhou obvodné
ho notára Vikysalyho zria
dená bola štát. ľudová ško
la, ktorá sa začala budovať 
minulého roku a skončila sa 
tohto roku. Štát dal na stav
bu 100,000 kor., Slovenská 
krajina 12,000 a ostatok o-
bec. Škola bola odovzdaná 
svojmu účelu slávnostne. Bu
dovu postavil staviteľ lí. 
Klein zo Spiš. Novej Vsfc 

Otvorenie novej budovy zni-
evského kat. gyirtnázia. 

Slovenské katolícke gym
názium v Kláštore pod Znie-
vom v Turčianskej, založe
né r. 1869, malo smutíié o-
sudy, ako smutné boly osu
dy nášho národa vôbec. Len 

||čo začalo rásť a prekvitať, 
prišiel výnos maď. ministra 
Treforta, ktorým bolo zniev-
ské gymnázium pre "pan-
slavizmus" r. 1874 zatvore
né. Dňa 1. oktobra bol Klá
štor pod Znievom svedkom 
veľkej slávnosti. V ten déň 
bola posvätená a otvorená 
nová budova tohoto histori
ckého ústavu. Posviacku vy
konal J. E. Marian Blaha, 
biskup bansko-bystrický a 
slávnostnú reč povedal J. E. 
Jozef Cársky, biskup koši
cký a predseda katolíckej 
školskej rady. Slávnosti sa 
zúčastnil aj krajinský prezi
dent Jozef Országh a mno
ho významných predstavite
ľov sl9venského života. 

Pomník padlým v Letanov-
ciach* 

Letanovskí občania v spiš-
sko-novoveskom okrese uctili 
svojich padlých vo svetovej 
vojne pamätnou tabuľou. — 
Slávnosť otvoril rim. kat. fa
rár Gazdík a slávnostnú reč 
povedal učiteľ Oltováni. 

j Korytnačky v Sariit . 

V týchto dňoch našiel ro
botník mestskej elektrárne v 
Sabinove u rieky Torysy veľ
kú korytnačku. Podľa toho 
sú v Torysy a jej prítokoch 
tieto, u nás zriedka sa vy
skytujúce zvierati. 

Adresár spolkov 
a klubov 

YOUNGSTOWNSKÝ SLOV. POLI
TICKÝ KLUB. 

Úrad: Ján Kriápinsky, predseda, 
355 E. Boston Ave.. Youngstown, O. 
Martin Muránsky, podpredseda, 57 
North Pearl St., Youngstown. O. — 
Juraj Petrik, tajomník, 323 Wash
ington St., Youngstown, O. — Jo-
zet Yavorsky, pokladník 3028 South 
Ave., Youngstown, O. — Výbor ma
jetku: Ján Witkay, 330 N. Watt 
St.; Štefan Bolha, 319 Washington 
St. s Albert Smrek. 114 Webb St.. 
Youngstown. O. 

ČÍSLO 138. PENN. SLOV. K. A OR 
K. JEDNOTY V CAMPBELL. O. 
Úrad: Ján Matvey. predseda, 96 

Adams St., Campbell, O. — Michal 
Ovengroš, tajomník. 179 Reed Ave.. 
Campbell. Ohio. — Ján Mráz, poklad 
nik. Bo* 809, Struthers, Ohio. 

Schôdze odbývá každú 4. nedeľu 
v mesiaci pod r. k. kostolom sv. Já
na Krst. na Reed Ave.. Camubell O. 

SPOLOK SV. JOZEFA. Ô. 731. I. K 
S. J. NA LANSINGVILLE. 

Úrad: Ján Yavorskv, predseda. 530 
Fithian St.. Youneatown. O. — Jo-
25cf Tekač. podpredseda. 240R Cooper 
St., Youngstown. O. — Jozef Ja-
vorský, zápisník. 952 E. Philalelphia 
Ave.. Youngstown. O. — Jozef Ke
shan st., áôtovník 1A73 Hoľewood 
Ave.. Youngstown. O. — .Hirai La-
buda. pokladník. 1709 Hotnewood 
Ave., Youngetown, O. — Ján Sop-
koviŠ, dozorca, 2711 Julian St., Yo. 
O. — Jozef Rehak st.. dozore.i, 515 
Fithian St.. Yo. O. — Michal Ham-
rak. výbor chorých. 2660 Cooper St., 
Youngstown, O. — Jozef 8ova, do
zorca dverí. 2533 Hunter Ave.. 
Youngstown, O. — Valeut Hlebovv. 
starosta Ml. Odd. Čís. 198. K J.. Iw42 
E. Florida Ave., YoungJtown. Ohio. 

Schôdze sa odbývá jú každú *4. ne
deľu v mesiaci v Sokolovni na 
Homewood Ave. 

Váetkv dopisv treba zasielať na 
Joseph Eoshan st.. 1673 Homewood 
Ave.. Younestown. O. 

HASELTONSKÝ V NEMOCI POD
PORUJÚCI SPOLOK TATRA. 
Úrad: Martin Lipka predseda. 63 

Starr St., Campbell. Ohio. — Mi
chal Krotkv. podpredseda. 147 Glad
stone St.. Campbell, O. — Jozef 
Kačenga. zápisník. 1600 Gladstone 
St.. Youngstown, O. — Ján Basi
sta. účtovník, 101 Haseltine Ave.. 
Youngstown. O. — Michal Dzurej. 
pokladník. P. O. Box 22. Haselton 
Sta.. Youngstown O. — Dozorco
via: Jozef Kukura. 111 Courtland 
Ave.. Campbell. O. a Michal Pekár. 
&1 Palmer Ave.. Campbell. O. — Do
zorca chorých: Ján Bábik. 43 S. 
Blaine Ave., Youngstown. O. — 
Štefan Zahradník, stráž. Hickorv 
•St.. Youngstown. O. 

Schôdze odbvvaiú sa každú 4. ne
deľu v mesiaci v kat. slov. škole 
osady sv. Alžbetv na N. Haseltine 
Ave. o 1. hod. popoludní. 

(Political advertisement) 

HLASUJTE NA 

X Jesse Leighninger 
Za 

Prosecuting Attorney 
Republikánsky kandidát 

SPRAVEDLIVÝ — ČEST
NÝ — SPOĽAHLIVÝ 

(Political advertisement) 

•"HLASUJTE NA 

X Wm. J. Engelhardt 

Republikánsky kandidát 

Z* 

ŠERIFA 
Druhý termín 

M. '. « . • t-*- _ vzay aovryvn j 

ľom Slovákov. 

SLOVENSKA AMBBXUKA POLITI-
OKÁ FEDERÁCIA V MAHONTNQ 

OKBB8S. 
Ján J. Janci, predheda, 2624 Taft 

Ave., YoOngstOwn, O. — Mra. Mary 
Slifka, podpr«d«., 2832 Šelma Av«,. 
Youngstown O. — Ján Krišpinsky, 
podpreds., 355 Boston Ave., Youngs
town, O. — Michal T. Knapick, ta
jomník, 142 Silliman St., Youngs
town, O. — Jozef J. Schromofsky. 
pokladník, 122 Philadelphia Ave., 
Youngstown, O. — Výbor majetku: 
Mrs. Anna Domanic, 33 Blackburn 
St., Campbell, O.; Andrej Panda 
135 Maryland Ave., Youngstown. 
O. • Andrej Kraj oak, 188 Tremble 
Ave., Campbell, O. — Josef Hudak 
stráž. 

Vo Federácii sdružené sú nule. 
dovné kluby: Lansingville. Youngs
town, Steelton, Haselton, Campbell 
Slovenský, Struthers Campbell sv. 
Jána, Steelton P. Marie. — Ženské 
kluby: Youngstown, Campbell, Stru 
thers. 

Schôdze Federácie sú každý po 
sledný utorok večer v mesiaci. 

STEELTON NON-PARTISAN IM
PROVEMENT CLUB. 

8chôdzu odbývá každý mesiac v 
poslednú nedel 'u. 

Predseda Pavel Roth, podpredseda 
Jozef T. Martin, tajomník Andrej 
Skelnar. pokladník Štefan Jochman. 
dozorca majetku Michal Seman s 
itráž dverí Ján Dzuroff. 

Klubová adresa: Andrew Sklenár, 
1629 Manhattan Ave., Youngstown. 
Dhio. 

(Political advertisement) 

HLASUJTE NA 

X Erskine Maiden, Jr. 
Kandidát na druhý termín 

ZA SUDCU 

Common Pleas súdu 
Nestránkový 

SUDCOVSKÝ BALOT 
=f 

(Political advertisement 

ZVOĽTE 

COOPERA 
do 

Kongresu 

Kandidát znovu-xvole-

nia za kongresmana na 

republikánskom lístku 

M x3B. kongresného di-

štriktftK' 

ZA VERNÚ 
SKÚSENÚ 

SLUŽBU 
VO WASHINCTOfte _ PRE^VSETKÝCH ĽUD! 

Hlasujte na 

John C. Cooper 
y DEŇ VOLIEB, 3. NOVEMBRA 1936 

ineteenth Disttřicť Congressional Campaign 
By Wm. A. Mason, Sec'y. . 

(Political advertisement) 

George ML, 

Montgomery 

Republikánsky 

Kandidát 

OKRESNÉHO INŽINIERA 

. George M. Montgomery si zaslúž! podpofi: ; 
I' • ; 
* všetkých Slovákov r meste a okrese za jefaŕ ' 

' : • - • . - - :,PM\ 
wl'mi výborné vedenie svojho úradu v pre* • - ' 

''*• * ŕ* ,"*» • 
došlých termínoch čo okresný inžinier. V v 

• -ŕ- ^ 'ŕ. 

- r . H  

HLASUJTE NA" Ä 
• " í. " .... -K t 

X Geo M. Montgomery 
•j'1 " t r.1. 

za Okresného Inžiniera 
•4 


