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i Michal Schromofský, sbor-
taajsteiv . . ... 

• Pani. porota VanOf orga
nistka. 
- Polnočná sv. omša 

TÄ *'* P^xsti^i vstavajte —» JČfco-

.•• ^Mu äéíý slSr bude spievať 
omšu k účte sv. Petra. 

||j/ •. • Kyrie, Gloria a £redo od 
J. Wiegand. 
'Offertory — Narodil sa 

Jristus Pán. Harm. Otto 
jíírázek# 

*!" Sanctus, Benedictiís a Ag-
l^us Dei, od J. Wiegand. 

| '* Adeste Fideles, od Novello. 
Sólisti: Michal Schromof-

í *ký, Jozef Smolko, Viliam 
Granchie. 

Sv. omsl o 10. hodine 
- Asperges -— Gregoriánska. 

,£T Veni Creator, od Hamma. 
vff5 , Slovenská . vianočná omša 
T; liude spievaná mužským Jbo-
r' .Tom. 
| " Offertory- **- Duplovaný 
Cř' 'kvartet 

Benediction—O Salutaris, 
od Dubois. Tantum Ergo, od 
Milkens. Laudate Dominům, 

•gregoriánska. 
v Clenami sboru sú: Jozef 

^Smolko, Ján Tevish, Michal 
Dorbis, Ján Senvissky, Pavel 

. Patrick, Ján Javorsky, Jozef 
-Jřecko, Edvard Muránsky, 

Anton Witkay, Edvard Pat
rick, Villiam Granchie. Ju-

. raj Knapik, Ján Patrick, 
•Ján J. Javorsky, Frank Bo-

feala, Edvard Zolko, Leonard 
Hiznay, Ján Talan, Ján Yafc-

j$S^St<ž£&tt ̂ Vaíio, 
Detská sv. omša bude o 

8:30. slovenské vianočné pie-
#ne budú spievané. 

Slovenská omša v 
kostole sv. Mateja 

t 

46 MILIONOV VOLIČOV 
HLASOVALO V NOV. 

tijlo Zf 
5,814,í 

Konečne bola vydaná ú-
radná zpráva o hlasovaní v 

,,posledných voľbách. Podľa 
zprávy, hlasovalo spolu 
,377 voličov, čo je re

cord v historii Spoj. Štátov. 
.% tohto počtu na Roosevelta 
hlasovalo 27,752,309 voličov, 
fia Landona 16,682,524, na 
Iných 1,379,565, takže Roo
seveltova pluralita je 11,-

Na Božie Narodenie, 25. 
decembra bude v kostole sv. 
Mateja na Lansingville o pol 
11. hod. ráno spievaná slo
venská veľká sv. omša, kto
rú prof. Otto Mrázek, orga
nista osady, bol doniesol zo 
starej vlasti pred 25 rokmi. 
Budú to krásne a do nadše
nia privádzajúce vianočné 
služby Božie. Michael Fic-
cocelli bude na čele struno
vého a trúbového oddelenia 
Youngstownskej Symfonickej 
orchestri, ktoré bude hrať v 
kostole, a prof. Mrázek bu
de hrať na veľkom kostol
nom organe a dirigovať 30-
hlasový kostolný chór. Slo
venská vianočná omša je od 
J. Č. Drahlovského, Op. 113, 
a obsahuje: 

Kyrie — Keď sa Pán Kri
stus Narodil. 

Gloria **•» Narodil sa Kri
stus Pán. 

Crédo -*» Vitaj nám Ježí
šku. 

Offertory — Spievala Sy
nu Matička. 

Sanctus — 
výsosti. 

Benedictus 
snej postave, 

Agnus Dei 
ste pastierovia. 

Adeste Fideles. 
Duchovný: Rev. František 

Kozelek. 
Na polnočnej sv. omši bu

de sa to isté spievať, lenže 
bez orchestri. Pán Ján Vagaš 
bude solístom". v* 

— 'JW" , 
IDU ZACHRAŇOVAŤ -

MASŤ ZO SINKOV 

Sláva Bohu na 

—Anjeli v krá-

Koho videli 

VIANOCE NAD BETHLEHEMOMt 

Toto je obraz kostola Na
rodenia Krista Pána v Betle

heme. Cez tú bránu sa ide 
do podzemnej maštale, kde 

sá Kristus narodil  pred 1930 
rokmi. 

Ročná schôdz% 
Okr. Sboru SI. Ligy 
Na pondelok večer pri osade 

•v. Cyrila a Meto#a* 

Basketballová liga 
začne hrať 7. jan. 

V liga je sedem číat. Ján 
Hnát je predsedom a Ján 

Talan tajomníkom ligy. 
Ročná schôdza Okresného 

Sboru Slovenskej Ligy bude Slovenská Katolícka Bas-
sa odbýv^ť teraz na ponde- ketbalová Liga začne svoje 

V Nemecku majú taký o-
hromný nedostatok omasty, 
že si chudobní ľudia nema
jú čím omastiť jedlo. Preto 
vláda obstará bohatším ľu
ďom prístroje do síňkových 
rúr, do ktorých bude zachy
távaná masť z umývaných 
hrncov a tanierov. 

ZASE STRAŠIA 
VEĽKOU INFLÁCIOU 

Prof. Irving Fisher, finanč
ný radca prezidenta Roose
velta počas depresie a pro-

069,785. V percentoch to či- i fesor ekonomie na Yale uni-
ní: Roosevelt 60.7, Landon 
$6.4, ostatní 2.9. Roosevelt 
dostal v Ohio 1,747,122 hla-
,|pv oproti 1,127,709 Lando-
aovým a v Pennsylvanii 2,-
$53,788 oproti 1,690,300 pre 
Landona. 

.1. I ' • iljllllliiliíin. 

i,000 ROBOTNÍKOV 
V SEDIACOM ŠTRAJKU 

G Xelsey-Hayes Wheel Co. 
y Detroit vypuknul už tretí 
"sediaci" štrajk, na ktorom 
berie podiel 5,000 robotní

ci kov. Pýtajú si pod výšku plá
ce od 5 do 10 centov na ho
dinu, čas i pol za prácu prez 

;&as, 40-hodinový týždeň a u-
ananie unie. Spoločnosť vy
rába kolesá pre sedem au

tomobilových spoločností a sú 
"%bavy, že pre nedostatok ko-
j|ies výroba automobilov bu-

%e zastavená. 

i (PRIEMYSEL CHCE 
.r KOOPEROVAŤ s VLÁDOU 

v National Association of Ma
nufacturers, krajinská orga
nizácia fabrikantov mala v 
jiíew Yorku konferenciu, na 

&torej sa fabrikanti usniesli, 
*e prestanú bojovať proti 

.<$fovému nádeľu a budú od-

Íjraz kooperovať s prezi-
entom na ukončenie neza

mestnanosti. Vláda znmýdľa 
\|>reviesť cenzus nezamestna
ných, v ktorom by bolo uda-

i to, že ktorý robotník a-
%ú robotu vie najlepšie ro-

,|>iť, Potom by títo robotníci 
pridelení priemyslom, 

verzite sa vyslovil, že je už 
všetko hotové v krajine ku, 
veľkému obchodnému roz| 
kvetu a inflácii. Prof. Fisheŕ 
vystríha kongres, aby hneď 
keď sa si j de odhlasoval pl
nú moc Federálnej Rezerve 
na kontrolovanie inflácie, i-
náč že bude zase zle s nami. 
Prof. Fisher povedal, že Fe
derálna Rezerva môže cel
kom dobre kontrolovať inflá
ciu, len nech má k tomu moc 
od kongresu. 

CARNEGIE STEEL 
CVICI ROBOTNÍKOV 

Carnegie-Illinois Steel kor
porácia cítiac nedostatok cvi
čených robotníkov, zaviedla 
v Youngstowne, Pittsburghu 
a Chicagu 4-ročný učňovský 
kurz, v ktorom vycvičí si ro
botníkov za kováčov, welde-
rov, murárov, stolárov, spo-
jovačov rúr, elektrikárov, 
slievačov, valcovačov atp. Za 
učňov sú prijímaní len tí, čo 
graduovali z high schQol a 
niektorí bývalí robotnici. 

lok večer o pol ôsmej hodine 
pri osade sv. Cyrila a Meto
da. Prosíme vás ct. bratia a 
sestry, zástupcovia a zástup
kyne spolkov a klubov o va
šu prítomnosť na tejto roč
nej schôdzi. Ctení bratia a 
sestry, všimnite si týchto pá
ru riadkov a zúčastnite sa 
schôdzi, lebo to je v pro
spech nás všetkých Slovákov 
tu mar Mahonmg doHrte.-Ka
ždý, komu čas dovolí, by 
mal byť prítomný a by mal 
doniesť dobré mienky. Na 
schôdzi sa prečítajú ročné 
účty a tiež sa bude voliť ti
rád na budúci rok 1937. Jak 
je už nám známo, výhovor
ky sú rozmanité, že nemož
no prísť na schôdzu, ale pro
síme ešte raz všetkých Slo
vákov a Slovenky, ktorí sa 
zaujímajú o národné veci, 
aby prišli a pracovali s na
mi spolu a keď budeme pra
covať, zaiste niečo docieli-
me. S úctou a do videnia na 
pondelok večer, 21. dec. 

Andrej Palenčar, preds. 
Jozef Granchi, taj. 

VRECKÁRI A ZLODEJI 
MAJÚ DOBRÚ 2ATVU 

200 WPA ROBOTNÍKOV 
BUDE PREPUSTENÉ 

Dištriktný administrátor 
WPA, R. D. McGill oznámil, 
že od tohto týždňa do No
vého roku bude prepustené 
z núdzových prác 200 robot
níkov v Mahoning okrese. 
Okrem týchto ale vypadne z 
práce mnoho iných, ktorých 
finančné pomery sú také, že 
môžu byť bez núdzovej prá-
£§». . , 

"V (ä 

Následkom veľkého stisku 
po obchodoch, uliciach a na 
pouličných kárach, vreckoví 
a iní zlodejj majú dobrú ža
tvu. Po tieto dni obkradnuté 
bolo mnoho ľudí, medzi nimi 
i Andrej Šulik z Liberty Rd., 
ktorému vzali $40 z "vrecka, 
keď stál na rohu Basin a 
Federal ul. SI. Marii Jacko 
z č. 38 E. Auburndale Ave. 
zlodeji ukradli peňaženku, v 
ktorej bolo $6 a jeden ju 
tak silne udrel po pleci, že 
jej zlomil plecnú kosť a je 
v nemocnici sv. Alžbety. Na 
N. Forest Ave. uderený bol 
zbojníkom Martin Kristiak z 
Mercer, ale druhý človek zlo
deja zahnal. Mnohým ženám 
boly peňaženky vytrhnuté a 
ruky. 

zápasy tejto sezony na štvr
tok, 7. januára v Lincoln 
gym, kde budú hrané i všet
ky ostatné v štvrtky večer. 
Do ligy sa prihlásilo sedem 
čiat, a to: Haseltonskí Soko
li, Shirley Club z Lansing-
villu, čata osady sv. Anny z 
Farrell, čata osady sv. Jána 
z Campbell, Kadeti z hor-
vatskej osady sv. Petra a Pa-
via, €yjMe čata t osady 
Cyrila a Metoda a čata z o-
sady sv. Michaia^z New Cas
tle. , 

Na schôdzi ligy, za préd-
sedu na rok 1937 zvolený bol 
Ján Hnát, župný direktor 
športu S. K. Sokolov; za pod
predsedu Ján J. Javorský, za 
tajomníka a pokladníka Ján 
Talan, za strážcu Michal 
Maro; za dôverníkov Ján 
Yanovich, Michal Matasic, 
Ján Mačuga a Ján Chuey. 

V prvom zápase 7. jan. 
budú hrať čaty: 

O 7:30 Haseltonskí Sokolí 
s čatou Shirley Klubu. 

O 8:15 Farrellská čata o-
sady sv. Anny s čatou osady 
Jána Krst. z Campbell. 

O 9:00 Kadeti s Cy-Me ča
tou. 

New Castle čata bez pro-
i tivníka.. 

Liga bude i teraz použí
vať duplovaný systém roz
hodovania a kto by chcel roz
hodovať, nech sa hlási u 
"Slim" Talana, 74171, od 8. 
ráno do 5. večer. 

Slovák zabitý 
i počas práce 
Michal Babyak spadol 

smrteľne sa zranil. 

Vianočný program 
v kostole sv. Tro jice 

PÁPE20V STAV 
SA ZASE ZHORŠIL 

,^u 

Zdravotný stav pápeža Pi-
Wa XI. sa zhoršil toho týž
dňa následkom toho, že ne
chcel ležať v posteli, ale ná-
stojil na tom, aby sedel v 
stoličke na kolieskach a pra
coval. V stredu sa mu zhor
šilo dýchanie a cítil veľkú 
ustatosť. Bol položený nazad 
do postele a lekári ho pro
sia, aby v nej zostal, kým sa 
celkom nebude cítiť zdrav
ším. Trpí na slabú paralýzu 
nôh, ktorá nastala pre vyso
ký vek. i^ápež je už 79-roc 
W-

T ' 5 **'" 1,'v « * t > 
m. 

OHIO LEATHER 
DÁ BONUS ROBOTNÍKOM 

Ohio Ceather Co. y Girard 
dá svojim 800 robotníkom 
bonus v podobe duplovanej 
týždňovej Dláce. Aj účasti-
nári dostanu nadnu aj extra 
dividendu. 

Michal Babyak-Vadás, 57-
ročný Slovák z č. 161 San
derson Ave., Campbell, za
stihnutý bol smrteľnou neho
dou v kováčskej dielni Sheet 
and Tube Co. minulej stre
dy. Kliešte, ktorými držal 
žeravé železo, sa mu vyšmik-
ly a on stratiac rovnováhu, 
spadol na hrbu železných ná
strojov, ťažko sa raniac pod 
prävými rebrami. Bol odve
zený do nemocnice, kde zo
mrel v piatok popoludní. 
^£ano«hal tu manželku Ma
riu a dietky: Jána Babyak 
v Campbell, Michala v New 
Yorku, Andreja v Seattle, 
Wash., Jozefa v CCC kempe 
v Nevade, Štefana doma a 
dcéru pani Margitu Asmondy 
v New Yorku; tiež nevlastné 
deti Jána a Imricha Doma-
nik v Campbell a pani Hele
nu Wisneski v New Yorku a 
sestry pani Jánovu Plutko v 
McKeesport, dve v kraji aj 
jedneho brata v kraji a 6 
vnúčat. Pohrab bol v utorok 
z domu smútku a chrámu sv. 
Jána Krst. Obrady odbavil 
velp. Juraj Novák, pochova
ný bol na osadnom cintoríne. 

SEDEMDESIAT RÁZ 
OPEROVANÝ CHLAPEC 

V Marion, O. žije 8-ročný 
chlapček Wayne Roszman, 
ktorý už bol 70 razy opero
vaný a každá operácia bola 
veľká. Chlapec sa bol napil 
lúhu, ktorý mu spálil hrdlo 
a žalúdok. Pri hojení rán mu 
vše narastie živé mäso, ktoré 
musí byť vyrezané, aby ho 
nezadusilo. Lekári veria, že 
vzrast živého mäsa kedysi 
prestane. 

Slovenské vianočné hymny 
budú spievané na pojo^aej 

vr. omii. 

V kostole osady najsvätej
šej Trojice v Struthers bude 
nasledujúci štedro-večerný 
program prevedený: 

Slovenské vianočné hym
ny, spievajú všetci veriaci. 

Polnočná svätá omša. Slúži 
Rev. Jozef Krišpinský, du
chovný. 

Mužský sbor bude spievať 
počas omši: 

Introitus, Graduale, Offer-
torium a Communio od A. 
Edmonds Tozer-a." 

J. Steinovu omšu. 
Na Offertory "Tichá lioc" 

pri sprievode Martina Med-
vec na husliach. 

V chóre sú: Tenori: J. 
Klapač, J. Hvizdak, G. Ros-
koš, S. Pavlansky, Jno. Ru-
bicky, Joz. Rubicky, M. Med-
vec, S. Smrek, J. Wagner, 
J. Hutera. — Bassi: A. Jo
seph, J. Mullar, J. Sedlačko, 
S. Skvarka, J. ]^§4vec, J. 
Marcinak. 

(Hi VrB lnťľllm 

MRS. SIMPSON BOLA' 
OBKĽÚČENÁ FASISTAMI 

Miss Ellen Wilkinson, člén-
kyňa anglického parlamentu 
napísala článok do "Sunday 
Referee", v ktorom udáva, 
že Mrs. Simpson a býv. kráľ 
Edward boli obkľúčení taký
mi priateľmi, ktorí zbožňujú 
politický systém, panujúci v 
istej nie Anglii priateľskej 
zeníi. Míšs Wilkirisoh tú my
slela buďto Taliansko alebo 
Nemecko. Členovia anglickej 
vlády vraj mali veľké oba
vy, že nepriateľ dostane taj
nosti štátne a že bude mať 
Veľký vliv na kráľa. 

OSEM KRÁĽOV 
JE BEZ KORUNY 

ROOSEVELT SA VRÁtfl 
Z JUŽNEJ AMERIKY 

SÚD S JULIUSOM 
ODLOŽENÝ 

Súd nad adv. Josephom E. 
Juliusom, bývalým mayoroír. 
Campbellu bol odložený na 
11. januára. Súd mal byť už 
14. decembra v Sacramento, 
Cal. Julius stojí pod obžalo
bou, že rozširoval v Kalifor
nii falošné $20, čo on tají 

BUDE MNOHO 
KOBYLIEK NA LETO 

Department zemedelstva 
Spoj. Štátov oznamuje, že 
na budúci rok bude mimo
riadne mnoho kobyliek v kra
jine, následkom čoho úroda 
utrpí veľ'ké škody. Je vraj 
mnoho vajíček kobyliek a to 
na veľmi širokom území kra-

Prezident Roosevelt vrá
til sa v stredu do Washing
tonu z jeho juho-americkej 
návštevy, kde v Buenos Aires 
otvoril pan-americkú miero
vú konferenciu. Prezident 
prišiel opálený slnkom (v 
Južnej Amerike je teraz le
to) a vyslovil sa, že konfe
rencia dosiahla teľkých a hi
storických výsledkov. Táto 
konferencia vraj má byť prí
kladom pre ostatný svet. Do
brými susedmi sme s Južnou 
Amerikou a dobrými zosta
neme. Konferencia prijala 
plán, dľa ktorého mier v ce
lej Amerike je zabezpečený 
ako proti vnútorným, tak aj 
vonkajším nepriateľom. 

Z Washingtonu prišla tiež 
zpráva, že bude pitvořený 
nový department vo vláde, a 
síce sociálnej pečlivosti, ako 
to majú v Europe. Tento de^ 
partment sa bude starať , o 
sociálne zabezpečenie, ; det
ské bjurp a výchovu. 

Anglický ex-kráľ Edward 
je nie jediný, ktorý je bez 
koruny, sú ešte siedmi jemu 
podobní. Jedným z nich je 
bývalý nemecký kajzer Wil-
helm, ktorý žije v Holland-
sku, siamský býv. kráľ Pra-
džadipok a abysínsky kráľ 
Haile Selasie, ktorí žijú v 
Anglii, bulharský ex-kráľ 
Ferdinand žije v Nemecku, 
bývalí panovníci Afganistánu 
a Persie žijú si po pansky vo 
Francii. Španielsky Alfons ži
je raz na Slovensku, raz vo 
Francii. Okrem týchto je e-
šte Otto Hapsburg, ktorý by 
mal byť kráľom Austrie a 
Maďarska, ale mu Malá Do
hoda nedovolí a žije s ma-

Osada sv. Alžbety 
Deväť-dňová pobožnosť k 

Matke Ustavičnej pomoci sa 
začne 17. dec., to jest vo 
štvrtok ráno. * 

Pobožnosť každé ráno fr 
8:15 a večer o pol 8. 

Sv. spovede každé ráno a 
večer. Zakľúčenie pobožno
sti vo vianopný večer so svä
tou hodinou od 11. do 12. 

Príďme, prosme tú Matku 
Spasiteľa o pomoc. % < 

- - • . Jt* 

ola sv. Alžbety 

Vianočný proj 
v C&mpbel 

Slovenská baptistslcá 
kráws assvatí príchod 

siteľa. 

Predošlého týždňa boly 
rozdané reporty a nasledujú
ci žiaci sa vyznačili v učení: 

Z ôsmej triedy : Jozef Gar-
čar a Veronika Tej bus. 

Zo siedmej a šiestej trie
dy: Ján Murár a Jane Hova-
nec. 

Zo šiestej a piatej triedy; 
Andrej. Garčar, a Patrícia 
Vaňo. 

Zo štvrtej triedy: Law
rence Kukura a Maria Ba
ran. 

Z tretej i: druhej triedy: 
Agnes Macejko a Terezia 
Rudy. 

Z prvej a druhej triedy: 
David Krotky a Ester Shiller. 

S úctou 
Školský výbor. 

SOCIALISTICKÝ ČASOPIS 
VYPOVEDANÝ Z CSR. 

"Arbeiter Zeitung", orgán 
rakúskej socialistickej stra-

Slovenská bapt. cirkev na 
Reed a 14. ul. v Campbell 
tohto roku chystá pekný n-
bohatý vianočný program, na 
ktorý povoláva všetkých zná* 
mych a priateľov. Vstup j# 
voľný. Poriadok bohoslužieb 
je nasledovný: 

V nedeľu ráno 20. dec. 
9:30 nedeľná škola pod ri%» 
dením br. Martina Luptak; 
supt. ned. školy. O 11.00" 
služby Božie. Kázanie na 
predmet: "Prečo menujem# 
Mudrcov múdrymi?" predné* 
sie Rev. M. D. Hiben, miest
ny kazateľ. Speváci budä 
spievať vianočné spevy. 

Večer o 6:30 Spolok mla
dých ľudí bude mať pekný 
program. Niekoľko mladých 
ľudí bude prednášať: "Aka 
máme osláviť tieto Viano
ce?" O 7:30 večerné pobož^ 
nosti. Kázať bude miestny 
kazateľ, speváci budú spie
vať. A v 

Vo stredu večer o 7:30 bu
dú modlitby v kostole. 

V piatok na Božie narode
nie o 10. hod. ráno služby 
Božie. Večer o 7:30 bude 
mať nedeľná škola svoj 
program, ktorý sme už vyš» 
šie spomenuli. Na tomto pro
grame budú účinkovať väč
šinou dietky, ktoré predne&Ô 
básne, piesne, pianové sóla. 

ny, ktorý bol tlačený v Br- j ako i výstupy vzťahujúce sa 
ne v 100,000 výtiskoch kaž-! na vianočnú dobu. Prograsa 
dý 'deň ä t&Tňe"dopravovaný j'15ude v rečiach Sloveríšk* 
do Rakúska, bol česko-slo
venskou vládou vypovedaný 
a prestal v CSR. vychodit'. 
Ako známo, socialistická 
strana v Rakúsku bola krva
vo potlačená neb. Dollfus-
som a doma nemá práva jest
vovania. Mnohí z rakúskych 
socialistov sú roztrúsení po 
Europe, jeden batalion rakú
skych socialistov bojuje vo 
Španielsku. 

41 OSÔB MALO 
MILIONOVÝ PRÍJEM 

anglickej. Ešte raz povoláva
me vás. Jestli nemôžete na
vštíviť niektoré z týchto po
božností, navštívte istotné 
vianočný program., pr|tomný 
bude i Mikuláá —«**•; Santa 
Claus. ' 

Cirkevný úrad* 

AMBROSE SI VYBRAL 
REPUBLIKÁNA 

"Í 

i Department pokladu Spoj. 
Štátov oznámil, že v r. 1935 
41 osôb v Spoj. Štátoch malo 
príjem milion dolárov a vy
še. Jedna osoba z nich mala 
vyše $4,000,000 príjmu. 

Šturmana z Platea, Pa. bola 
mou v Belgicku a je tiež rus- | vyznačená medailou na me-
ké arciknieža Cyril, ktorý sa 

okresný žalobca, 
mokrat William A. Ambrose, 
ktorý nastúpi svoj úrad na li 
januára, vybral si za prvé
ho asistenta dobre známeho 
H. H. Hulla, republikána, 
ktorý ten úrad. ktorý bud® 
mať Ambrose, už zastupo
val na dva termíny. Medzi 
demokratmi panuje nevôľa* 
že si Ambrose vybral reput* 
likána za prvého pomocní
ka. "Hull je znamenite súci 

I na to miesto. JSa ostatných 
Slovenská brynd za a syry, j asistentov Ambrose si vyme-

výrobky to známeho sloven- • n0Val advokátov John J* 
ského bryndziara p. Pa via j Kane Jr., Harold Tetlow a. 

SLOVENSKÁ BRYNDZA 
ZASE VYZNAČENÁ 

robí následníkom ruského 
trónu a žije v Nemecku. 

Anglický ex-kráľ je teraz 
u baróna Rotschilda pri Vie
dni. Dostal od svojho brata 
titul "Duke of Windsor" a 
bude mať príjem z korun
ných majetkov okolo pol mi
lióna dolárov ročne. Celý mi
lion dolárov mu núka jedna 
americká filmová spoločnosť 
za vystúpenie vo filme "Prá
vo na milovanie." 

ZASE VEĽKÉ 
LETECKÉ NEŠŤASTIE 

Vo Wasatch horách v U-
tah srútilo sa veľké cestov
né lietadlo počas snehovej 
fujavice a zahynulo sedem 
osôb, z tých štyria cestova
telia a traja zamestnanci. 

dzinárodnej Pacific výstave 
v Portland, Ore. Toto je už 
32-hé vyznamenanie výrob
kov p. Šturmana, ktoré od
porúčame Slovákom. Pre m 
tajte si jeho ohlášku v tomio 
čísle.-

VRAŽDA PRE 
PÁRU CENTOV 

Andrew L. Johnson. Za okr* 
detektívov vymenoval John* 
Cal lan a Clarenca Búrke. 

5 MILIONOV AUTOV 
BOLO VYHOTOVENÍ 

> 
rilvávMlir," 4 r' 

s • 
•' vľ-

PÁRKOVAT PRI SKVÉRI 
BOLO ZAKÁZANÉ 

AŠ do Nového roku neslo
bodno párkovat' utomobily 
na West Federal ulici medzi 
Public Square a Phelps ul. 
a medzi Public Square a 
Boardman ul. Taký zákon 
Vyniesla mestská...radu 

V sobotu večer zabitý bof 
za domom č. 1656 Poland 
Ave. 48-ročný Pavel Luko-
vich vo zvade pre páru cen
tov. Jeho vrah ho zabil gá
zovou rúrou po hlave. Vrah 
bol chytený a dopravený do 
mestského väzenia. 

ZASE JEDNA 
RODINA ZHORELA 

Attfoftiobilový priemysel u£ 
dosiahol svojej bývalej pro* 
sperity, vyrobiac päť milio* 
nov automobilov. Dva milió
na vyrobila General Motor* 
korporácia, po jednom mili
one Ford a Chrysler a piaty 
milion ostatné spoločnosti. 

- 4 ->í 

ODKAZ RE9AKC&. 

V Akron,.Ohio vypukol o~ 
heň v pondelok v dome ro
botníka Geo. Thomas. Oheň 
sa tak rýchlo rozšíril, že 
zhorela Thomasova manžel
ka i ich troje detí a Thomas 
bol smrteľne popálený. 

Nebolo nám možno vloííť 
do tohto čísla zprávu z roč
nej schôdze Okresu KJ. a 
viaceré dopisy. Budú uve
rejnená v budúcom čísle, kto
ré bude vytlačené už v stre
du, aby ho mohla dostať a-
spoň väčšina čitateľov vo 
štvrtok, keďže v piatok jjpj 
šta nebude roznášaná a 
štvrtok buaú poštári obťl 
ní roznášaním balíkov, 
sovateľov prosíme, aby 
dopisy a'zprávy ní m' 
deiok priniesli, lebo v<-.Podporujte obchodníkov 

a profesionálov, ktorí majú sa rcbí Jeu prvá strftn* 
orwámkjr v týchto aovmách.' chodné oznámky 


