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— fcotlto »#la mobfliiácia — 

iN'a predbežných výpoctpv nebu-
Hú vwi^vlohy, spojené Ŕ oktdfero 

n aj s výlohami po 
žfličnéko fřáru pre 

^ »tt|iardu Kč. Najväčšie 
' 'Č-J*#*1 výdavky bolv s nákupom koní, 

bolo odvfciené 14,000 za 
ú cenu tó®00 Kí. 

Srt'uanie • Bard pri Ko-

"VMJarci sme z veľkodtix-
i pána Mórica. Špfela dosiaľ 

10-korunovú hovädzinu jedli. Ob-.t , 4T- ••• 

<íani{i sa^vš^E phytili rozumu a za
čali Jflrsvo ju jMÍsť raäfio po 5 ko-
ŕwaäi sekat \ Dozvedia e sa o tam 
p. &P»Sel> na^dmhý dofr1 i uňho 
jjiôko zrazu na 6 karún kleslo. Tre
tí deô obecný bubon oznamoval, 
jfr ílový obcliadnífc xa 5 kor. se|ní 
jnuso a že p. *Spíírel sa tiež ná 4 
kjortwaáeh ustáJil. Zvedaví smé, ěi 
p. ŠpSgel taftdt mať pri" 4 koru
nách osoh,í ale v toái páde IQ-ko-
runová cena v najvyššom stupni 
hola%ô*erníeíta. V opačnom páde 
vsak* jasno vidíme, *že íen konku-
jpenta* ehee znemožniť. Í»í?rcan. 
* — Div prírody. VolSmoJinskom 
na istému jjazdovi otelila krava, 
ktorej teliatko má štyri oči a dve 
papule na jfcduej hlave, T&Hatko? 
je vraj úplne zdravé. ; , < 

— H«vi generáli ôeskosluven-
«kej armády. Ministerská rada vy
menovala 27 nových čs/ generá
lov. Tým stúpnul počet generálov, 
11a 50. Bude ich cŠle vymenovaní 
50 

Z história mladej Sto 
VMkky • calcine. Pred krátkym 
fafon sa Julia Tvrdá za í 
švojaa #*íáou sestrou do Ameri
ky a šťastlivé sa dostala- až na 
miesto, kde sa sišla so svojou sé-
fitŕtni. N,nešťastie tým časom jej 
nestra bola bez zamestnania a pre
lo ich stretnutie sa bolo smutné, 
ľhii sa mwialy a pretože néboío 
nádeje" na näjdbnŕe roboty, ro&-
h&lta sa starSta sestra tak, že *^1-
liu poslala nazad do Európy. Tým 
sa však )tóttd .Jiilie nejde pšíl, ba 
»h«ml. Dostala sa eíce šťastlivé 
do holandského prístavu v Rot
terdame, a tam jjretože nemala na 

*ľal£hi cestu, pokusovala sa najs' 
robotu. Hľadala však nadarmo. 
Útrapy cestovania a bieda Júliu 
natoľko zmočily, ;že sa zbláznila. 
Zbláznenú Jtdiu túlajúcu sa v ko-
úeli po uliciach Rotterdamu, stře
tle istá dám aa vidae ubohé diev
ča, ujala aa ho a keď sa je.j po
darilo- zistiť, že dotyčná Je zo 
Slovenska, vzala si ju sama,pqrt 
oehranilt a vydala *sa s ň(%i na* ce-
«tu do Prahy; Neznáma dobrfdej-
ka celú ceatu starala' sa pečlive o 
duševne chorú tak ako jej matka, 
fcoci nebola to ľahká povinnosť, 
tfbo bládká Julia • mala často 

iváty, a vtedy za kaž-
<lú cenu usilovala sa svojej ochran 
Sjyni utiecť. Tak jej urobila-i v 
Prahe, ipe ju potom ochraňkyňa 
musela hľadať celý deň i s po

tu policie, až konečne ju sa-
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s ňoi| prihlásila b| poli 
Riaditeľstve. Policajný r 
pil potom b|Éauvú ^pra^í v 

A Jři 

'give, 'policajný rii 
i UÉnivú 

sprievode deuk&ra ^Jordána do 
|éj rodaej ol^ce. Avšak e£e ani 
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MelťánAáJbanky 
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ská banka dispo-
iovým kapitálom, 
rvami, má 'okrú-
vkladov, filiálkti 
h a ekspozitúťn 

tveiaeh. 

atriebra n nás 
ražilo sa minu-

itSřeh rúk 81.874 
h 190.162 kjr. 
kpr. Najbohat

šie zbité bane' sú jŕ č^cháclí v Rond 
nom, kde sa^vyFaSpo 186 kpr. — 

Striebra vyťažil®" éa na Sloven
sku 1,465 k^a v ̂ eku 19,688 kg 
»dy spohi ^lž15^ kk. Najvýnos

nejšie bane ňn striel^o sú v Čes
ku v Pribrali. Drrešrtó eena zlata 
činí 49,877 koÄín a siriebra 2.182 
za 1 "kg. "I * 

— PodTHJ^a %áivad«iníotva na 
Slovanskú. Štáciv rozpočet pou
kazuje pre Hruístvo Slovenského 
Nár. Divadlá 1,500,000 korún, pre 
slov. dramatickú cenu ,1000 K, na 
studijné a Wstovné štipendia 20,-
000 K,-na podpor# slov.1 div. lite
ratúry JQ$00 K, nl slov. ochotní
cke dívaly f>0,000 K- Bimo toho 
sú v rozpočte tri štátnelceny pre 
dramatiklv v obnjjse l^QOO K. 

— HudR* v rozplete. Mimo Stát 
neho kojbservatoria v Prahe a v, 
Brne rífe počet poukazuje Pevee-
kému Šdruženiu Maravskýeh U-
čiteľov 20,000 K, (íeskej Filhar
monii 300,000 hudobnému od-
borii Spolku í^bvenskýcfh Umel
cov f,,000 K, na študijaú podporu 
slovenských hudobníkov 3f,000 
K, l^udrtbnýni é speváckym spol
kom na Slovensku 15JD00 K. 

— Vražda r Br«sn|. Ako ozna-
mnjtV*Hronské Noviny", 7.*nov.! 

odiSíel Ondrej RujV-^k z Brezna, 
Zvolenskej župy, ktorý sa len v 
aupuste vrátil z Ameriky, s vozom 
drt hory. Neskoro pé ňom Zišiel 
do hory v tom istom dome býva-' 
júci 36-ippčný mládenec Samuel 
Brozman. S Ondrejom Rajčokom 
cheel ist' do hory aj jeho 14-roe-
ný syn, ale matka ha nechcel^ pu-
sitíť a hovorila mu, aby ešte len 
po jedol raňajky, že má času dosť 
Ch|apčok zjederf raňajl^ a odišiel 
asi o. ätTrt' hodiny neskoršie za 
oteoÉn/ Ale onedlho sa'z Lazncj 
doliny vrátil, oznamujme matke, 
že tam leží otec v km dobitý a 
pri ňom, že je převalený voz. 
Keď aa toto rozchýrill),, odišli ľúr 
dia na miesto činu a našli tam 
Rajčoka s 8 ranami na hlave (tri 
bófy"*ostrím sekery) ešte žijúce-
ho. Doviezli ho domov, Jole hneď 
zomrel. Podozrenie p^lo na Broz 
maija, ktorého onedlho^ četníci v 
hore lapili, ako aj" na ženu Raj-
čojcaf ktoré mala.udajne Brozma-
na nahovoriť, aby Rajčóka zabil, 
g "itlčiatku popi^áli, ale pozdej-
sie ša priznali a bioli zavedení k 
íedŕii de B. Bystrice. Mesto a vit 
£1*% j? týinto béStiálAym činom 
veľmi vzrušené, v 4 i l 

13 Japt. 25©?apiín-
akej župy, pri obci J. Toroéa pri-
šli*na bohaté k)ž»ká uhlia najlep-
še^áko^i (antnicil). Yrstvá rihlia 
> 280 cm hrubá. ' ; 
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í>íse: 
Sa, ktoéé 
este Uh tárá^l Éy vjp^rtífé í 

bí^B#a aa' S 
i'^jMktaMBfež pod juíiiSikciu kra 
kfviÉého biskupa." Zňámý ofav-
{Atf otlŕodiiee Ferdinand 
píše' y "Gazeťe 
ťfiknto přédrtiáte v krltkosti toWľ 
#To spišfkôm:s4Sfel^ipstve je 47 
^poľských'' 'fáiíbstí. Z týchto 
pripadlo Pol 'šku iba 18, devät ̂  
vo SpÍMÍ a*deväť v Orave. V tý<|ft» 
to přípojných culstkad^je 25 kňa 
zov, tfiettei niini Ž-deKani, oba Slo
váci. Z ostatných ̂ 23. je- Poliakdv 
9 ak Slovákov "je 14, |5 oných Po-
liákav 6 je v Ora*e a 1 na Spilši." 

sa na' Slovensku nabralo toľ; 

Hb poľských kňazov, toto v>*svet-
lťtje páter Machaj nasledovne:—_ 

•Maďarské úrady žp^vfi proboval|, 
odnárodniť Poliakov na Sloven-, 
sku slovenskými kňazmi, aby po
tom maďarofi lskými '  kňazmi * 0 -

bmli téiítd ľud i o povedomie sio-
fvenské. Prvý plán sa úplne pola
rit Školy, úradníci-SliloiVáci, kňazi 
Slováci boli í nástrojcňh, ktorý z 
Poliakov vyrábali Slovákov; * •, 

Potom Machaj vysvetľuje, že 
slovenským kňazofn bolo sľúbe
né, že nebudú nútení, aby V ko
stoloch po poľský kázali. Star
ším kňazom prišlo by vraj ťaž
ko* učiť'sa po poľsky, článok Ma 
chaj končí: "Nás l'ud zvykol ne
právom na slovenské kázne, naj
menej behom dvoch rokov sa do-
zvie* že je to «pr§ve kostol, kde, 
musí počuť é^oj <l maféfinský" 
jazyk." 

—, Kol 3bo je študentstva m na
šich vysokých školách? V republ-
ke n|áme 14 vysokých škôl: 4 u-
niverzity (dve v Prahe: čéskú a 
nemeckú, Brno, Bratislava), 4 
techniky (Praha dve, Brno dve), 
vysoká škola zverolekárska (Br
no), vysoká škola poľnohospodár
ska (Brno), vysoká škola baníc-
Iía (Příbram), akademiá výtvar
ných uraieni (Praha), samostatné 
bohosl. fakulty: Cyrillo-methodej 
ská v Oloníuci a Husova evanjeli
cká, v Prahe. — Všetky, spoju ma
jú (podľa stavu v poslednom let
nom semestri) 27,229 poslucháčov 
medzi rlimi 2202 (8.1 proč.) žien. 
Na vys.,školách československých 
bolo študentov 19,192 (70 a pol 
proc.), na iíeineckých 7,tô2. Cu-
dzozems^ých poslucháčov boto 2,-
718' (z nich Íp4 na nemeckýeli, 0-
«tatní na čs. škBlách). Podťä ná^ 
rodností bolo C'echoy a Slovákov 
16.259 (í>9.7 proc.), Nemcov 6,097 
(2^.4 proc*), Srbov, Horvatov a 
Slovincov í,431 (5.3 proc.)* Ma
ďarov l,30j6 (4,8 pro(^), t

? .Rusov 
784, Bulharov ,366 atď. _ 

— Z Národného Shr«njSdeU». 
101*.. schôdzu posl. snemovne za
hájil predseda Tomááek^žfi). nov. 
Bola schválená v dnjfcom čítaní 
osnova finančného zákona na rok 
^22. Dr. Hnidek (republikán) re 
reruje za ústavný .výbor o vlád
nom návrhu zákona, ktorým sa 
mení čiastočne par. 3. zákona, kto 
rým sa upravuje vyhlasovanie, zá
konov a nariadení. V predloženej 
osnove je celkom Vyjadrená rov
nosť slovenského a českého jazy
ka. — Dr. Labay (ľudák) odpo
rúčal 'vláde, aby riešila otázku slo 
vensk#ho rýchlopisu a aby dala 
vypísať sú^eh na ustálenie f pra
vidiel slovenskéÄo rýchlopisu. O 
snová bola schválená^bez zmeny 
v prvom Čítaní. v. 

Praha Slovenskému Károá-

fliénva Divadlu. (Čs^) Slovenské 

Nár. Divadlo octjo sa vo t finanč

nej kríze. V Česku a na Morave 

pripravujú sa I Äy doká

zali lásku ku Slovensku tým, že 

zahájili všeobecné sbierký. Komi-

sbierok apeluje na všetky vrst 

Jjr občanstva,"tby hojnými čri-

slo

venským vý#ud^«át7 si dstojný 

k ipjltelaf»ktorfí bybol Slo-

ó*at|e>^řod' 

^or sbie-
oaobit-
v, a 

pr^í 
>lro!^|^Vku. 

'ták. 
ilý ŕoít 
sala sp; li'u 

•^:MÍyaaoí,: 

písal AwHw Kt 
sokýchTkááeh.; 

f °-
ÄlGre#rov 
vedťíoá jj 
lisk |v. & 
skéhť 
sal: H)án jbľ Peri 

HřW í 

m 

ovenskej 
l Olejkar. Po 

zvesti •sse laM" 

sv. Sl' Ppru 
'vŕaida.. Napi-
lílt. Čiá'to la-

•Prliíwr 
bfthťl^iž od Novéhô. roku. 20 a ,50 

„ž 

ifik 
alier 

e^tnikQv a^fOMiO ||* 
budú 

^frove rnine^ t>b*ahuju 
p^rc. fiiklu a 80 medi. 

— Automobilo^^ojenie. ä 
slo Kežmarok.a l^voča sa usjjřfř-

že sriá'dia medzi f sebou autíO-
obilév^ispojenie.^/-v, > 

• '  

i 
MA PWIDAJ NÁRAB2Z do 

Ui^>. Hláste sa v' 
na Lansiz 

but'itself od Pleteníka-Vysoko- BČTOÍOÄUi 
horského.^ 3_ Ry|ľ Tesárov, jeho 
éirkf|r a triedy j»|)ofpíéke. Napí
sal ^v. J|n Poi^aký. — Husal-

l^áseň Jbd Pí^ljlvoriŕiskej. .«— 

jné p#ee m Slqién«ku.M Na
písal i»ž. Štefant Jaiiáík. Slo
venská "U|̂ ŕatúm|v boji za Slobo
du. Napísal !¥V. "^otruba. -# Miro
slava. Obra# 7. tiinulosti Bosny. 
Xapjsal: virtkolSSorUjjL Pŕčlo^l: 
Nosieký. —- Dunivý stlv'^^oven-

l^tkého peňfžnícťv|^. Napísal E|o 
Šáňdor. — Visno^le. Báseň th! Št. 
Krčméryhôl — (Třyvky z dejín re
mesiel a obchodu na Slovensku, 
Napísal: Fedor Houdek- —V Po 
dlhých rokoch. Napísal: Janko 
Alexy. — Obra/ podkarpatskej de 

'áuly v# čas poddanstva a potom. 
Nápísäl Jozef L \ Hofcíby. Brazí
lia. Dľa Jí-Basla a iných napísal: 
UliHanský. -f- ICalendár je krás
ne sostavený typograficky i ob
sahový, s fjfnožstvom ob^lxkbv. 
Ttele odpO*é^il||^! 

spisy básnické Sfviez-
osftíva S^aiok V. Lyra. Turčian

sky Sv. Martin. Pečlivosťou Ma
tice Slovenskej. Tlačou Matice 
Slovenskej a Kníhtlač, úč. spolku, 
1921. Oslia 36 korún. . Strán 444-
Obsah t Úvodná. — Na*omluvu. — 

V úprimnosti ilucha. — O, moc 

je toho, drahá!.., — Prechádzky 
jarcHn-^-r-1 Prechádzky letom. —-

Už idete... —?S Bohoi#! -— Ceston. 

— U % hrobov. *•-- 20; novembra 

1906. Stesky U It., HI# a TV. 

~ Prekladajúc^ Hamlééa. —^ Vrch-

ifckéi^tt, — iálkučinOig. -s- %i-
lopr i !% •*% .;-+A '5 •- ; 

Spisy básnické Andreja Slád-
koviéa, SvisolL I. Na storočnú pa-
niiutku básftlkovho narod^pia, Vy 
danie Matice áloveiifÄtej. V, Turč. 
Sv. Martine. l|20. sVrán 296. CTe-

l^kcsMii. i 

ho vMy 
NapiÄl^n Kýačala. Druhé, opra 
venea'd^plnei^ vydanie. Vydanie 
Mati|ř4fijfc)ven|kej. Tlačou vlast
nou I; Kníhtl^. úč. spolku( v T. 

Sv. itfne. 
ConaJl kor,',l*-u - , ̂  

Jap|^ Matušku soblräné spisy 
báM|lj|líji Dieli spisovateľov slo-
vcns^ch sviiá>k II. Vydáva Ma
tica íjjtfovenská! V T. Sv. Martine. 
Tlačou Matiee|Slovenskej a Kníh 
tlač.jj|P!í. spollqn. 1921. Strán 168. 
Cf^a^lB korú^i,' *} 

Aa Kolláii pirvá sWerica bAs-
x roku Í821. Diela spisova-

ter«ŕ slove ušlých. Sväzok I. Yy-
dáwlfatica plovenská v Turč. 
Sv.f Martine, tlačou Matice :,Slov. 
a fgpCktl. úč. Spolku. 1921. Strán 
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SŕOLOK 

Úrad n W: PiSdwda: Joiwf Martinko, 
249 CarltOn . á^^podpradiMl/ J An 
Salata, 492 Oak St./ úřtovnlk- M. Krm 
már, 28 Lakeview A v é., pokladník: A. 
Adamkó, 1384 Oak St., do»Hei: .Y. Dat 
\fk € i. A d am k o. — BchddSte sa Vydf 
řlavajů k|£ďfi 1. nedej^ v raISáiaci v 

j Ikole av. fcyríDa a ko«f. 
do poludní. \ 
'  '  '  -  . • • • • '  \ 

MS. 

0OÍ tMltf Vf Btdic ita telrtony 

Vénaky. 

TouaK^tewA, O 

í", x 

na •'A.' 

nny> osobnost 
aÄ v^dy pedagogickej 

ÚÄAĎ NA BOX 1931 HA8EI4TON 
SLOVAK T&ÝBA KLUBU., 

.fan Basistu, .predseda, Michal. «Furas, 
podpredseda^ pichal Kozák, účtovník, 
Pavel Maček, pokladník, Stanislav Ne-
cko, zápumík. —• Dozorcovia majet
ku : Jan Blaža a Jan Venglarčik. Do-
ioreovÄi chorých.* Stefan Sanetrik, 
tráž, Valent Bovder. Adresaa: Stani-
aíav Necko, P. O. Box *899, Haseltoq 
8ta., Youngstoyrn, Ohio. 

Iíebiiáate úŮset* ^neckat1 niekoho s vianočného 

sosttftmu, akíbudet^ členom nášho vuaoéKfiBO 

úéP^RKaBO KLVBtr a'platili ste doňho riadne. 
< W" • .'1 ' " j,- •' ; ' 

:i *-Séd' véúpite do Klubu teraí a platíte týtden-;' 

ne od^5c do $5.00, podľa triedy, ktorft si vybfitíé^ 

dostanete qpk od tejto spoločnosti začiatkom de-
*  ^  . / *  •  

cembra na,obnos idúci od 

r 
ADBESSÁB O; 
ÍLOV. iiOT • 

8BOBU 
OSTOWH, O. 

Jox*f Martinko, preds., 2*9 -Offltcfn 

^t., City. Juraj Mnrdžak, podpredseda 
1722 Taylor St., City/ . Juraj Puhalía, 
tajomník, .21 N. Whitney Ave., Cit^. 
Martin. Dol ak, p<jkl., 601 Steel St., City. 
tíozorný výbor: František lludik, Pa
vel Habovsky a Martin Lipka. — Na-
ďedorné sbwy prislťísHfcjfi. do* Okr. 
Steorn: 47. % Ijana»ngville, 59. z táéata, 
193. 20 Bteelton, 130. zo Strathers/íor 
i Brier Hill, 242. ž Hftselton a Š14, s 
ftast T«H»gBt<Mrii.: 4 '  ̂ V •*'  ̂ q 

' " " •• ••• • »•, ;t 

P'5rf«kî  D. C 
J*Wirŕ*LSVln*8KÝ PBtHQDITÝ 
LEXÁB (cMropraktor) aa okolicl 
1X3 WíUtMMon Av%i Tottn^tOWa. 
Bell Federal 24^1; í, Auto. 79551 

$12.50 do 
a#ieto peniaze môžete piiíať,' ako sa Vám "Budé) 

pdéiť. Môžete ich všetky minúť na vianočné dary 

atebo môžete čiastku z nieb uWiV a* v^la^iú 

Jpižku a ostatok str o viť. 7 ä ? 
¥ 

. Jednou veľkou výhodou, čo ki máte zapamätať -
• v - ,r * 

í% že tu niet žiadnych príspevkov ani iných vý-

davkov, a ŽIADEN REDTAPE pri vitúprtil. 

, I;:'"! 

THE FEDERAL, 
& LOAN SCO 

VOUNQfiTOTra, oáif U1U 
K* 

^ . v 
124 TOST FEDEEAL 

mne* roTouim ao rí 
. ton araaiAUfoťí. 

A. L.E. REES 

sss-«5.«» 

1^4 
uŕ> < i 
vír.. 

b ' 

•Jk ±% S 
t, 

' 

I 
+• "J »" 

S. M HAMftOCK ABIT* 80WS 

|pohrabflíclcý Zíávod 
% -• / •. * ' 

' ̂  44 Miernych cien V ; 

V^mbulfluao aá invalid 

[8 Wilsoií^Avenue; ^ ^ Eaat Yotmgitown, O 

Úradovť^,: Bell Etruthers «18—Ohl« 8t«N 7teXf " * 

ttáitayoa A. P. WMRMA np* 
rykoUmj* v aajnovtoa ílohn« 

btímí a rodím grn& • 
Anto. eew — Ben Main $04 
Mai BartseDeif* oModoat 

^ 141 W. F*D*RAL UL. 

lllWIIllllftlllimillllllMIHUIUIIIUHlUlUt 

f.Gena 

lúcMná Rodina 
. "Maníi 

VeaeloKra v 
jiitvá*- h. í Napísala Timrava. 

níé Mat j 
áltnoii 
Sv. Mai 
K 7.Ž0. 

Slovenskej. TI a 
Kníhtlač, úé. sp. v 

1921, Sftrán 74. 

a iná 
a. Kníhtl 
platine. 

>rwy. 
r<& 
yr život 

V? 
^,Tnrč. 

*9v-17. x.| 
^'TW 

t BnUovil^Xri. 
Tlačott vlast-

lč. ňč. spolku "v* T. 
[. Strán 40. Cena 

>k. Napísal-Štefan 
Matica Sloven-

liarfcine. 

Sloiil D. Lan-
rjra*m« Matioe tto-

*l*«tn©n a 
y T. St. 

koHm. 

řrečo ai máte život itopgovať pri 
plané ieubjr? . Y 

ŽláĎAJTE SI.POB4DU OD-

ZTJBOLÄTÁ^A . 

Nebojte sa, koľko kol Vek pi# 
aýck zu^ov m&te vo va|i(ďi< 6«taeb 
^Príďte do mojej kwsiMriy * 
preakómam vaáe zuby^ 
lím vám moju prieu. vlni 
poriadku privediem vjbX« 

sa to in^ani nepod«i^f a 
to 

,  t  
K 

•  S ; ; ' -

Bydlo: Phone Ohio State 89A6 

Po Novoročný 

VÝPREDAJ 

* 

cnejsie 

Ai 

a H*4" 


