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ŽŽaMatkoift roku každý rozvažný človek Vydáva si po

čet z© svojho života v roku uplynulom; skúmat jakých 
chýb aa dopustil,, abv v budúcom roku sa ich vedel chrá
niť ; rozhodne sa, ako 'bnde v budúcom roku žiť. 

Želáme všetkým čitateľom, aby sa ich predsavzatia 
plnily so zdar.om na každom kroku ich života, aby boli 
zdraví* a požehnaní y svojich prácach! t ,' . 
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V Bratislave *oio bol dva razy. 3řrvf raz na Orientál
nom Trhu v auguste, druhý raz začiatkom oktobra. 2a-
l>áeila sa mi na prvý pohľad. Vyjdúc na vyvýšené mie
sto, s ktorého bol široký rozhľad, pred videl som predtým 
nevídaný na Slovenskí! rýchly vzrast mesl a. Tskutkn 
adalo sa mi, že rastie na vidom ocí. 

^ Bratislava, odkedy je hlavným iňestoní Slovenska, 
vzrástla na počte obyvateľstva o dákveh 15.0(H) duší, z 
toho asi 10,000 Slovákov. Jej vzrast na obyvateľstve by 
bol o mnoho väčší, keby stavba domov nebola-tak náklad
ná. Tisíce úradníkov, robotníkov a obchodníkov Brati
slavy býva na vidieku, v okolitých dedinách, z ktorých 
každodenne chodia cfo roboty. ' 

l>ľa štatistiky z roku 1921 Bratislava má JKí.^29 oby
vateľov, z toho 1)7,981 Slovákov a fechov, 27,041) Memeov, 
21,08í) M ad'árov, 4,052 Židov a ľ> 164 iných národností. 
Najpočetnejším živlom mesta sú tedy Slováci s Cechmi. 
A je to aj videť na každom kroku. Pochodil som schválne 
])očetné obchody, všade ini znali odpovedať po slovensky 
alebo [)0 éesky. Bfwlíovfřry na uliciach sú väčšinou česko
slovenské. Slovenské nápisy po obchodoch sú väčšími li
terami napísané, než nemecké a maďarské, vôbec celé i 
mesto má náter slovenského blatného mesta. Jedine mená 
mnofrycii bočnýcfe nílic ešte Isrždy igfmd'arsteMnemeckéy 
éoaiijakojřiekráča s duchoHi času. 

Vziust Bratislavy zaistený j# niečia týfi^ Se je 1bÍ»?~ 
liým liře stom Slovenska; nielen týmr že sú v nej všetky 
hlavnejšie úrady štátne, väčšina vyšších škôl slovenských, 
že je strediskom politickým, obchodným a finančným, ale 
menovite tým, že sa stala hlavným prístavným mestom na 
Dunaji. Budapešť a Viedeň pomaly zatlačené budú do 
úzadia, ich miesto v Europe zaujme Bratislava. Kým pred 
vojnou cez Bratislavu ročne prechádzalo len 45,000 ná
kladných vagonov s tovarom, v roku 1920 prešlo už 290,-
000 vagonov. V roku 1921 tento počet sa ešte zvýši.* Vlá-

: 4a, aby umožnené bí>lo Bratislave prijať a naložiť všetek 
tf»var, ktorý sa tam nahromadí, zväčšuje prístav a náklad-

-tt4 nádražie. Ide stavať veľké obchodné a skladné budo
vy. Zakupuje ďalšie lode. Jde stavať kanále, ktoré sjjoja 
Dnna j s ostatnými riekami v strednej Europe a tak umož
ní plavbu Dunajom od dierneho n tor a až do Atlantického 
oceánu. Predvída sa, že Bratislava ešte ani po zväčšení 
prístavu nebude vstave prijať celý zahraničný obchod, 
}>reto zdokotialuje sá přistat v Koniárne, ktorý má dobré 
spf»jenie str Slovenskom železnicou i Váhom. A tak Slo
vensko stane sa pre repirbliku Československú tým, činí 
jfc Ke\v,York }>re Spojené &táty. 

' v- Oyibodoé príležitosti v Bratislave s^ ̂ ľké. Ktorý 
•finerický Slovák sa cíti piň ]>eniazoch a má aspoň trochu 
(j^ehtKiného ducha, najde tam slat ú baňu. Slovenských 
obchodníkov je v Bratislave veľmi málo, tým menej je tam 
slovenských dielní a iných i>odnikov. Tamojší Slováci ne
stačia zaujat' celé pole, nemajú kapitálu. Skoro všetky 
obrbody a veľkwbclífwly, mvody a Veľkozávody su v m-
káeh Žtďof, Nemcov, Maďarov a bratov Čechov* Ameri
ckí Slováci teraz i^iajú dobrú príležitosť udreť svoju pe-

•č'atf na Bratislavu a fjomôcť tamojšej hŕstke slovenských 
'ob^'hodníkot zachrániť aspoň čiastka týtk ohľowuých 

Páú Ivau Bielek, predseda Slo
venskej íjigy v podel 
ob$trnu zptářva o účinkování Li
gy na schôdzi Ústrednej apřávy a 
výboru v Clevelande, O. dňa 8. 
decembra. Zpráva je pozoruhod
né, preto podávame ííašim ěitate-
l^ni z nej vážnejšie Sušte. Celó 
žprávu pre nedostatok miesta ne
môžeme priniesť; 
Všeobecná situáefc -  ̂ w 

' Môžem Vám a to zaisíÉé a patrič
ným zadosťučinením isdeliť, že 
neblahá .situácia, v ktorej kolotá-
me vyše dvoeh rokov —i napráva 
sa. Silné boje proti Lige přežily 
sa tak, áko sa musia prežiť boje 
bezzá.sadné, strannícke, majúce 
silný náter pofnsty a osobnej ne
návisti. Nechcem jpovedat1', že by 
nám neboty nkodily, ale postavím 

"Otázku, .že koni u osožily? Nepria
teľom *a odbojnlíconl Ligy ? Nie! 
^árodfo? >řie! íiíge? Nie! Nie pro
ti) lebo ten úpadok, ktorý stóe vi
deli v Lífpe, videli sme vo všet
kých organizáciách, ešte aj v tých 
proti ktorým nebolo obrátené o-
strie boja. A ztrátu tých /'malo-
vernýčih" škoda' konečne aj ľit-
tov-ať, zvláště vtedy, keď ,ši itve-
domíaie, že do lona Lígv nielen 
národiié ; povedomie, ale často 
strach a obavy -4 hnaly členov. 

Po horúčkovej činnosti, nastane 
Ochabnutie. To je celkom priro? 
d zen é dotiaľ,. kým poslednie dlho 
ftetrvá a kým nedýcha plným bez-
áivotím -— smptW- TÁto krízu 
sme prežili šťastlivé a môžem 
Tas uistiť, že nastáva aíee nie 
spontánny, ale ani nie sporo všeo
becný záujem za Ligu. Ukaz tento 
by bol zaiste vypuklejší, keby pra 
covné pomery neboly tak zbědo
vané, tak biedni, keby ľud nebol 
už tak dlho bez zárobkov. Ale 
keď tak tisťanovizeň naša počíta 
dnes v lone svojom viacej sloven
ských organizácií, jako predtým, 
keď sú jej členami temer všetky 
slovenské časopisy, keď spolky, 
čísla, .sbory a odbory nielen obno
vujú riadne členovské príspevky, 
ale zasielajú zaostalé a to za nie
koľko rokov — to je, myslím, do
brým dôkazom toho, čo tvrdím. A-

pejiay reviHitiMf} pica, * 
Ťoto dielo sa ťažko rodi a to 

vado r všetkýni doterajším Uiavre-
tiam, vzdor výboru, ktorý ste zvo
lili na minulej schodsji. Materiál, 
ktorý máme po řuke, je desne po
vrchný a néiiphiý. a musím pri
znať, že nám oftybijfešte aj nie
ktoré zápisnice ,Ä< hôd2 ÚstredJi$-
ho Výboru z čaaov p. Jančekovho 
aekretárstva. ' / •i * • • • • • 

Z vojenskej kaň celsie ^neostalo 
nám ani len zbla zážnatoov. Okr. 
Sbory ktoré som vyzval, aby so-
stavily a doposlaly vlastné dejiny^ 
z týehto časov, krome sľubu .-
tieto nedoposlalv. £• 

Otázka Spiša a Oravy. 
Liga zrobilá ŕij| otázke Oravy a 

Spiša všetko, čo /.robiť ,mfoh1a a 
vzdor tomu je napádaná pre Spiš 
a Oravu so strany všetkých, ne-

£íftfľá menovite: škol
stvo, cirkev, a4minietráeia, poľ-
noliospodérske otázky, zdravotní
ctve, ébÄod a pttMftfe* 
spr*vova»é sim*»í 
žúp a spolo&ftým, volrným 
S9QUH^fli VyHWRBI HHPFHRSKO^ 
zabezpečené je Všetko to, éo Pitts
burgh ská dofceda obw»h«je. vyní
majúc snem. I^torý by vš»k prfte-
rajÄIeh pomeroch lol rozhodne na 
ujmu Slovákov, i, 

Pľa z ústajy: titoyaaěbo Ofí-1 

seko, uvedeného v knihe, vydanej 
dr. Emilom Stodolora, vzácnym 
vzdelancom a mužom sloveiľským, 
ústavný zákon so dňa 28. februá
ra 1020, hovoří: . 

"Úloky iapným abef m pride
lené sú len humanitné, zdravotni 
cky-aociálne, dopravné a kaliurál-
ne, ktoré z týchto úfoh (úkolov) 
a v akej miere budú oný zemské
mu župnému sboini pridelené, TO
ČÍ ministerstvo.,." fi 

i V svefle tohoto cit6fa»ého od-

vpibAitt ewtnK 
potrebuje dobrú moderná pomôc
ku, z ktorej by zvedel čo to alebc 
mé tttďzie ^>ev« zMHnená. 
iéé iíŽ dÉiiil Sú v§etky vý-

täé^ích podobných slovní
kov výpreda^é, pripravuje k vy
dania prof. Bedtieh Klenot, Veľ
ký eaiio|iqpiný glovitík, ktorý 
vydá nakladateľstvo Jinfrieha 
Mliovtkéfao v Prahe; tsl. 
ô. 56. Do 1. januára 192^ ^e ťlrce-
né predplatné za 25 korún, po u-
plynwtí tohto tétniimi btvde, cena 
zvýšená na 33 J^or. — Odporúca-
ine ct. rodákoRi si túto ktiiŽkú 

•bjednať, , "<- r'. * " -
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££Sle, nsjrýcblejSli, najfajaej-
"äl« parolodě na sv«te. Výborná ob-
sľulW cestovateľov. Hláste sa u ná
šho zástupcu vo vašom meste. 
\ Do Čeako-Slovenska, Auatrie a 

Maďarska via Hamburg 
fiáiONIA ... 21. jan. 
iř trieda ^135. JII. tŕityla $103.50T 

Tax $5.00. 
Via Oherbourf 

•uusoMxa . .:f.. 2i. Jia. 
AQXHTANIA 7. Febr. 
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doČkavcOv a ešte horšie m strany 
všetkých rýpalo v. ktorí proti Lí-!Stíkií. uisťoyanie Klubu Pos'lan-
ge radi vytĺkajú kapitál. Prehlás t 

1 äáiié1 'nie jedticitlivpom, ale t 

poslednej schôdze, v ktofom sme náródu, je niečim takým, ěo ue- [ 

tebo, keď dochodia listy, kde nás; Jf 

údovia prosia, aby sme ich nevy-'' 

zdôraznili, že sa ujúifttýeh území 
nikdy nezriekneme a.,y ktorom 
sme vyslovili ľútosť, že sloven
skí poslanci a senátori bez prote
stu hlasovali za,potvrdenie smtu-
vy v Spas — bol posledným ce
stou brata G essay ti áoručený. Br. 
Gessaý mi sdělil, že prehlás roz
poslal a že Liga dostane kollck-
tívnu odpoveď od slovenských 
Solónov. Očakávaím odpoveď ale 
neprišla. Br. Gestáp'tvrdí, že vše
tko, čo môže byť /robené s našej 
strany, j«e: sosfeier»ť nejaký ob
nos, aby si znešťasfnení Ijratia, jfti 
našej pomoei mohli zadovážiť jřaz 
dovstvo z parcelu.Ťáeeho sa veľ
kostatku neďaleko Äimavskej So
boty. V poslednom č*»e uzavretá 
bola smluva medzi (%•!. republi
kou a Poľskom, ktorá v treťom 
bode hovorí: "Oba štáty vyfa
sujú svoj desintei <*ssment v otáz
ke Východne.í Haliče, pot '»žr" 
Slovenska. A'zhľjtffwm fc tomuto 
u jednaniu zaväzujú sa oba štáty 
navzájom rozpustiť dotyčné vo
jenské formácie a potlačiť kafž-
dú aktívna propaua'hdú, ktorá má 
za účel odtrhnúť akékoľvek úze
mie od j#dá£hofi áiebrr druhého 

tvorili z lona Ligy pre neobnove-
nie členovskýeh poplatkov, aby 
ume počkali, kým sa roboty jjohnú 
a kým ich budú môcť zaplatiť — 
to je zaiste nie i'ikai, hovoriaci za 
smrť Ligy, v prospech tých, kto
rí silne ťahali za povraz predčas
ného umieráčika Ligy. 
Slovenská Maticia &kofská 
Slovenskej ligy v Ameril|fe . 

Minulá schôdza dala život tejto 
veľadôležitej ustanovizni, v kto
rej spočíva a musí spočívať hlav-

dlárffeí. dahoéy. 
Xa minulej schôdzi, po utvore

ní sa Národnej Strany —i povedal 
som otvoŕeiťe, čo je dľa prehta-
sov-Lígy je-j ])ovinMO«t'ou, totiž: 
alebo, dľa daného přehlásí* pod
porovať túto stranu, keďže pre
hlás podpísali a vyniesli mužovia 
a skutočné teleso, vediace si uctiť 
Vlastné prehlasy a dostáť vlast
ným záväzkom, alebo pôsobiť v 
tom snrere, aby sa všetky pcrfttř-
cké strany Slovenska v tejto kar
dinálnej otázke sišly na zlatej 

chcem pre dôstojnosť tŕohoto mie
ste pcftfteňovať mVÝM SLO 
tOM. Pýtam sa len, kto zavádzal 
a Mo l^ aÉvedeaýT 1 • > 

Tá panacea —- admirf^raťřvŤnÉ 
aamo^práVa Slovenska —tiež div
ne vyzerá pod dojmom reči jej o-
riginátora, poslanca dr. Hodžvi, 
ktorú povedal v Národnom Shro
máždění dňa 19. okt. t: r. a ktorá 
v dôrazných ýýťáhoch znejé na
sledovne : "v f. '; í ; . | • v f ; ' ŕ • '• '' 

"Ja by som si dovolil potiká-
zať na to úš dnes, žé prevádzanie 
jedného zákona, jakým je-župný 
zákon a tak i Župné sriadenie, je 
ešte len mechanizmus verejného 
života a môž ebyť ten zákon seba 
lepší a byrokratické prevádzanie 
jeho seba ideálnejšie', ak by sme 
zabudli na ta, &e tiež slovenský 
lafej HÁ nielén svoje formy a hra-
itioe, aj svoju'dušu,;. Otázka žup* 
néhíO svá^u a zemského výboru te
rajším zákonodarstvom nie je rie
šená. Pre nás bude rieštená, či vy
bavená až vtedy, keď to župné 
sriadenie bude príslušným výkon
ným orgánom demokratickej sa
mosprávy. Následkom toho bflde 
treba vybudovať slovenský zem-
iký výbor, spočívajúci na jisnese-
»í župného zákona, s takou admi
nistratívnou kompetenciou, aby sa 
ministerstvo s plnou mocou, po
dľa intenci^ ministerstva unifi
kácie, v dohľadnej dobe mohlo 
zrušiť. Prvou požiadavkou našej 
rozumnej celoštátnej politiky je 
slovenčinu na Slovensku pestovať 
jaj zabezpečiť všetky vývojové 
možnosti. Zahájiť na Slovensku 
režim úovett .̂. " 

Toto dokazuje 

V YOUNGSTOWN 
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ný a živý program Ligy do bu-
dúcna. Táto, jako znáte, pozostá- j ^rednej^ ceste. Schôdza pod doj-
va: Zo: &tefánikovskej Základij ln°m^ rpci vyslanca Stepáneka od-
liy> pedagogií, založených Okres- j stápila od riešenia predloženej^o 
tiými Sbormi v ich sídlach pre,do
rastajúcu mládež na stredných a 
vysokých školách, v ktorých by 

príležitostí, ktoré Bratfafäva ponúka. 
.* w Ijtz ^ * '.w ; 

sa večerami, alebo nedeliami dá
valy mládeži lekcie z mluvnice, 
slovesnosti a historie slovenského 

a 

národa, a zo zakladaných škôl ne
deľných, alebo večernýeh v síd
lach jednotlivých sbor'ov, v kto
rých by sa vyučovalo aspoň po
čiatočným znalostiam slovenské
ho jazyka a dejepisu. Nechcem spo 
míňať podrobne ďalšie tprohlé-
ray, ktoré sa dajú týmto a v tom
to telese slúčiť a pestovať. Tak-

r to by bola daná práca Okresným 
Sborom a práca Sboŕom. Zákla
dina by bola vábcom paedagogií 
a mohla by zásobovať šlabikármi, 
čítankami nedelnie, alebo ve černi e 
r-koly, prípadne honorovat' učite
ľov paedagogií. Na Maticu Škol
áků, či na základinu vedené by 
boly stále a umne riadené sbierky. 

Ustnovizeň celú má spravovať 
a riadiť zvláštny výbor, má to 
byt' jakési samosprávne a samo-
jfungujiwe teleso, pod egidou a do 
zorom Slovenskej ligy. Ten som 
vymenoval z nasledovných) bra-j 
tov: Andreja Sehusteka, predse
du, rev. Ľ. J. Karlovského, taj., 
rev. MurgaÄa, pokl. a Jozefa I>'«-
rrša, Jána Bibzu, Alberta Mama-
teya, Klementa Ihriakého, pi. Oľ-
p* Majoroáovej a L. Orbaclia, 
členov. "ľ 

tázkv preto, lebo na návrh toho-
že, chcela vyčkať zástupcov vše
tkých politických strán, ktorí sa 
mali tejto jasene sijsť vo Wash
ingtone, D. C. a pojfcdnaťto tom
to probléme zase s našimi jedno
tlivými stranami a tak dôjsť ku 
konečnému výsledku. Ku tejto 
schôdzi nedošlo, lebo p. vyslanec 
sa osvedčil, že nebol dobre poroz
umený, že podobnú schôdzu svo
lat' nemienil, ale len schôdzu vše
tkých tunajších činiteľov, ktorá 
bola aj svolaná a ktofej Celá prá
ca vývodila v tom, že sa prehlá
sila za ústavne síce zabezpečenú, 
ale len postupne do života usá
dzanú samosprávu Slovenska v 
rámci republiky. K uskutočneniu 
inej krásnej a zákíadOej myšlien
ky schôdze, ku utvoreniu fondu, 
t. ktorého by bolo ua»ožneAé štu
dovať v Amerike Čéehom a S<k>-
vákom, aby íiadobadli svetový roz 
hľad a eavojili si veľké veei A-
meriky — nedošlo pre rozhára
nost', boje, pre nezaujatosť. A 
tak problém tento ostal len na pa
pieri a po príslovečnom ̂ ľafrnwtí 
sl»rae»í!iého ; plajweiftai $*&&***-
nia'— ehladným pof^am^téédá-
nutia. 

Registrujem pri tejto příležito
st isku to čue tragickú vec. Klub 
Slovenských Poslancov v preWase 
H'4 slovenský ľud v Amerike vy-
idovil sa, Ú t hdvŕM o'úfctave, 

Je bankou, a najúplnejum 

Cudížozemským 
Stojí k vašim službám vo 
všetkých Vašich peňažných 
S»záleži tosťach «t  

ima nwroiw cotiniir 
200 E. Federal St., Cor. Walnut St. 

' ť : '  
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ř * fr 

v * ZVLÁŠTNOSTI S*RE SOBOŤWV 

Pork Liw« 'Äťwtht - ,. 
Čerstvé bravčové a^yšky i 

;v: i ! * 

f 
Soleaý špek 
Polievkové maso 

Čerstvý ha-tôbiir# .., 

Tei "acin« od pírec ,. 
Baranina od prs .... 

Vínerky, |>oľský rftršt i htavy, véľká bologna 
v 

Dixie slantfta •ju ~*k Sjn 

.. 18c 

.. 16c 

.. 12c 

.^8c 

.: Í0c 

pc 

.. 15c 

12Vijc 

$ 

Peniaze otllila^ované .som m dal 
zaislať jednak preto, že naša ho
tovosť by bola bývala týmto ob-

krátko,' le tá Wí^m silne vyčerpaná a povefe-
gombička,. kťorú nám čq pravú 
zlatú zaslal Klub — je falsifiká-
tom. • • V - : 

"Ale íat iíemu^me cít|t5 výčitlyr 
svedomia. My sme poslanie náš-
h« ľudu, Maš a vôľu jeho zacho
vali ; my sme n& také dôležité u-
iítenif verili, že ústava republiky 
zabezpečuje všetko t<^ ěo nAfti 
Klub Poslaiťeov sdělil; 

Spontánna odpoveď na naše za-
ftŕovefíre nedošlá a já skutočne ne 
vidím, ako by sa dalo odčiniť to
to zlo, ktoré spáchali naši osío-
.bodeírí liatia, a ktoré môžu zase 
len sami odčíhiť. Konečne : Blíži 
sa Koftgress a tento zaiste neza
budne záležitosť túto uvážiť a 
áľa uváženia jedhať. Šírením ne-
nátisfi' proti bratom Čéehom sa o-
šadhá chyba; táto nenapraví. Zlo 
ztom sa naprávať nedá a dve zlá 
nikdy nesplodia nápravu, ani do
bro. Ja verím, že veci vykysnú, 
vy varia sa a že * Čoskoro, uvidíme 
súlad a harmoniu.,— "Z 

v* 
Štefánika. % 

Táto «mala byť, založená Ligou 
na urgovanie sl. dr. Foubovej. Od
hlasovali sme na ň^i milion korúti 
at podujali sbierky.. Sbierky zly-
h^ty. Krásna broáúřa si.' Poitbovej 
bdía róžpifctaw^ |na ?.Ókresné ^bo-
rý a íbořy a výsledok — asi dve
stopäťdesiat dolárov. Podobného 
poníženia nezažil som nikdy a ne
zažila Liga• Je pravda, že pracov-

írie speňažit' bondy schôdza ne
dala úradu a aj preto* že sa čaka
lo za ďalšími príspevkami. 

y Ale dobre, že sme neposlaJi. 3£e* 
dzi časom dr. sl. Alica Masaryko
va ushodla sa, aby takúto sociál-
nii školu vybudovala v Martine na
ša rezká "Živena" a fftce pod me
nom: <ťľ»tav Štefánikov pre Slo-
venskO} založený Slovenskou Lí-

•gou v AmeBike a spolkom sloven
ských žien "Živenou" a dostali 
$me žiatlosť, aby sme odhlasova 
ný obnos poslali tejdo organizá
cii. Miesto Martin dá pozemok 
zdarma pre ústav aj na budova 
ústavu potrebné drevo. Obnos bol 
odhlasovaný, si. dr. Ma«aryková 
s* toto žiada, žiadajú naše čulé a 
rezké pracovníčky "Živeny'1 

r — 
treba obnos poslať a> posiati ho 
hneď. - \7% ; & , • 
MwMVRill 

r Na základe usoewenia j)oslednej 
«ehôdzef dľa ktorého Zlatý po
klad^ sbsÄieraný Slovenskou Li
gou mad byť odovzdaný Č'eskoslo*-
vénskej republike prost rečníctvom; 
jej vyslanca v Amerike — s po
kladom bolo naložené dľa uzne
senia schôdze. V melie vyslanec** 
tva a za kontroly tohože pre-£ 
vzatý bol poklad dľa originál^ 
ivych záznamov Lí^řy a prediftety 
fjfcutpeae zlaté a strieborné doprav 
vf«é vyslanectvom do Prahy. Za 
odovzíkuaý poklad, yí mene ěeako^ 
slovenskej vláidy, ďakoval splnom 
mpenený ,miní3ter dr. V. Giraa. ; 

bola očakávala uaminie. Nie. Ho
vorím o týchto so zadosťučinením 
preto, lebo v týchto uznaniach do
stalo sa uznania celku a nie nie
koľkým jednotlivcom. Mám vám 
česť tu odovzdať v prvom rade 
—válečný kríž, či vyznačenie1 Čes- ̂  
koslovetiskej republiky s potrie 
ným prípisom česko-síovenskej 
vlády, a tiež i poďakovanie Iloo- ' 
verovej akéie, s poďakovaním jej 
odbočky, česko-sletenskej: Pŕfte o 
dítel ' » 

"•f:v ř 

.-v 

tgŕ \W 
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iS»' tátf HABMKIW 3t ffAíflM 
JEDNATEĽOM. * 

^Oznamujeme našim c t. čitate-
ľom, že p. Josef Maruskin, 1720 
Homewood Ave. prevzal jedna-
teľstvó našich novín a je opráv
nený sbierať predplatky a doplat-

R novin v. Prosíme radá- ^ 

t?Ji 

ky na naše noviny. Prosíme rodá
kov, aby Au ochotne platili svoje 
predplatky a mu pomáhali v tejto 
práci. f 'Ij 

Redakcia a vydavateľstvo < 

t 
m. • 

ygs-l 

Za opravnú  ̂
prácu ručíme s ľ 

né pomery sú zlé, ale ji pravda za- Uznania Slovanskej lige. 
se d j tá, že na takýto eiflľ by ®a 
malo obetovať. - ^ i" 

Hovorím o nich so zadosťuči* 
ríéňím ar síce nie pretój žeby Liga 

•s y í" 

STOBAQE 

Holmes 
Commerce 


