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Príďte na prednášku 
dp Campbell v nedeľu 

řwéitífcflrtSa M*. Jiraj Novák, rapt. IM jtHM) 
Klinko a adv. Juraj Prokop o veľmi dôležitých otáz
kach. Po prednáške schôdza Okresného Sboru Slov. Ligy. 

Okresný Sbor Slov. Ligy 
na Mahoning doline usporia
da na nedeľu, 12. mája po
učnú prednášku v Memorial 
High School auditoriume na 
6, ulici v Campbell, na ktorú 
povoláva ct. slovenské obe
censtvo z celého okolia. 

Prednáška sa začne o 7:30' 
veíer a po prednáške bude 
schôdza Okr. Sboru Slov. Li
gy, na ktorú obecenstvo môže 
tiež zostať. 

Prednášať budé: 
|Rev. Juraj P. Novák, du

chovný osady sv. Jána Kr
stiteľa na predmet: "Nená
visť v našom slovenskom ná
reze". ,í!'t 

Superintendent campbell-
ských škôl Andrej Klinko 
povie anglickú reč na pred
ict: "Edukácia." 

Adv. Juraj E. Prokop, ta
jomník školskej rady mesta 
Campbell bude mať tiež po-
ttčnú prednášku. 

Okresný Sbor Slov. Lígy 
pripravil niečo, čo by si mal 
ceniť každý Slovák a Slo
venka a mali by sa zúčast
niť prednášky v najväčšom 
počte. Do autoria sa vmestí 
tisíce ľudí, mali by sme ho 
zaplniť a tak ukázať, ako 
si ceníme vzdelanosť. 

Predseda Okr. Sboru p. A. 
• PUlénčár pros! Slovákov, aby 

"" si priniesli dobré mienky pre 
budúci 15. Slovenský Deň, o 
ktorom sa bude pojednávať 
na schôdzi. Si rávca budúce
ho Slov. Dňa, p. Anton Pal-
kovič podá zprávu, ako po
kračujú prípravy k vydare-
niu sa tejto výročnej slávno
sti mahoningských Slovákov. 

Vstupné na prednášku je 
«4arma. Nech každý príde! 

Úrad Okr. Sboru. 

PAIU ŽOFIA BLOSAK 
ZOMRELA 

Pani Žofia Blosak, z čís. 
114 Steel St., zomrela v do
mácnosti svojho syna Micha
la Blosak, 2. mája vo veku 
73 rokov. Pani Blosaková 
bola pionierkou slovenskou v 
Mahoning doline, bývajúc tu 
50 rokov. Manžel, Michal 
Blosak odumrel ju pred 15 
rokmi. Bola jednou zo zakla-
dateliek osady sv. Cyrila a 
Metoda a údkyňou Spolku 
sv. Anny, C. 30. IKSJ., tiež 
Odboru 46. Živeny, Odboru 
8. N. S. S. a Oltárneho i Ru
žencového Spolku pri osade 
sv. Cyrila a Metoda. Oplaká
va ju syn Michal a 6 vnúčat. 
Pohrab bol v pondelok ráno 
z domu smútku a chrámu sv. 
Cyrila a Metoda. Pohrabné 
obrady odbavil Rev. St. Be-
galla. Pochovaná bola na 
Calvary cintoríne. 

VÝROBA OCELE 
VÄCSIA AKO VLANI 

Výroba ocele v Spoj. Stá-
féfh bola za prvé štyri me
siace toho roku väčšia, ako 
v tej istej dobe vlani. V ja
nuári toho roku vyrobilo sa 
£,834,170 ton ocele, vlani 
1,971,187; vo februári t. r. 
2,742,125, vlani 2,183,160; 
v marci t. r. 2,830,700, vlani 
2,761,438; v apríli t. r. 2,-
606,311, vlani 2,897,808. Te
dy vlani len apríl prevýšil 
tohoročnú aprílovú výrobu. 

Priemerná výroba ocele v 
krajine je teraz na 45.28 
percent kapacity. Ročná ka
pacita výroby ocele v krajine 
je 68,849,717 ton. Najvyššia 
kapacita výroby ocele po 
Spoj. štátoch je nemecká, 
kde môžu vyrobiť len 13,-
500,000 ton a ruská s 12. mi
lion towai. ^, 
• ŮTÁ, &jit«. i' 

40-h. pobožnosť 
v osade M. Ježiš 

Pobožnosť začne sa v nede
ľu ráno. Rev. Kramoriš, O. 
S. B., Rev. Hovanec a Rev. 

Kostik budú kázať. 

V osade Mena Ježiš itá 
Steelton začne sa teraz v ne
deľu o 10. ráno pri veľkej 
sv. omši 40-hodinová pobož
nosť, ktorá sa skončí na u-
torok večer. V nedeľu večer 
bude kázať Rev. Ivan Kra
moris, O.S.B. z Clevelandu; 
v pondelok večer povie ká
zeň Rev. Juraj Hovanec z 
Akronu a v utorok pri za-
kľúčení bude kázať Rev. Jo
zef L. Kostik, duchovný osa
dy sv. Alžbety v Haselton. 

SLOVÁCI ZABITÍ 
V AUTO NEHODÁCH 

-*• 
YOUNGSTOWN, OHIO, 10. MÁJA 1935 
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Herci C. M. Octo Klubu v hre "Dying to Live", ktorú zahrajú teraz v nedeiV 

v 

Toho roku udáva &a mno
ho automobilových nehôd, v 
ktorých i Slováci stávajú sa 
obeťami. Tak minulé dni za
bití t)oli v Youngstowne v 
automobilovej srážke Ján 
Blasak a Ján Kubík z New 
Castle. Srážka sa udala na 
križovaní Fifth Ave. a Re-

-donda Road. - ^ ^ 
Päťročný Nikolaj Bencsky 

z Hill St. bol zabitý na rohu 
Donation a Albert ulíc autom 
ktoré hnal Chester McFar-
land z č. 345 W. Madison 
Ave. A. J. Podolsky z Far-
rell zaviezol chlapca do ne
mocnice, ale už mrtvého. 

Toho roku" zabité bolo v 
Youngstowne a okolí už 20 
osôb, oproti 16 vlani. 

Medzi mnohými ranenými 
V poslednom týždni sú: Leo 
Danko z Lowellville Road, 
J. Luzik, Maria Luzik a Bet
ly Jane Luzik z Hunter St. 

KATOLÍKOV V SPOJ. 
ŠTÁTOCH JE 20,523,053 

Katolícke obyvateľstvo Sp. 
Štátov, zahrňujúc Alasku a 
Hawaii, pocitu je teraz 20,-
523,053, o 200,459 viac, ako 
v roku 1934 o tomto čase, 
vykazuje práve vydaná kni
ha Official Catholic Directo
ry for 1935. Kniha vykazu
je, že sa katolícke obyvateľ
stvo rozmnožilo o 1,869,025 
v posledných 10 rokoch a o 
4,213,723 od r. 1915. 

Hierarchia počituje teraz 
125 členov, medzi ktorými 
sú 18 arcibiskupi a 4 kardi
náli. Všetkých kňazov je 30,-
250, o 795 viac ako vlani. 
Kostolov pribudlo 100 a ich 
je teraz 18,344. Seminárov 
je 193, o osem viac ako pred 
rokom. Za kňazov študuje 
23,579 študentov, o 3,114 
viac a^o vlani. Kolégií je 
661 a stredných škôl 1,134, 
o 106 viac, ako pred rokom 
a študentov v nich je 186,-
948. Osadných škôl je 7,442, 
o 13 viac ako pred Tokom a 
žiakov v nich je 2,209,673, 
o 14,880 menej ako pred ro
kom. 

Katolíckych sirotincov v 
Spoj. Štátoch je 243 a sirôt 
v nich 43,769. Nemocníc je 
669 a starobincov 155. 

Dramatický odbor C. M. 
Octo Klubu z osady sv. Cy
rila a Metoda predstaví teraz 
v nedeľu, k úcte matiek, pre
krásnu divadelnú hru "Dying 
to Live", v školskom audito
riume. V hre budú účinHo-

vať nasledovní: 
Sediace zľava vpravo: Ma

ry Hižnay, Margaret Kray-
nak, Veronica Slifka. 

Stojaci: Ethel Patrick, 
John Patrick, John Senvicky 
Sopjiie Muránsky, Albert 

Wagner, Edward Patrick, 
Caroline Hannis. 

"Dying to Live" je hra v 
3. dejstvách a bude predsta
vená popoludní o 3. hodine 
a večer o 8. hodine pod ve
dením Rev. M. M. Tondru a 

za pomoci sl. Jozefíny A-
damko. 

Po divadle bude tanečná 
zábava. 

Osadníci I celé slovenské 
obecenstvo je srdečne pozva
né. 

Hry Slovenskej 
Baseball Ligy 

V nedeľu čaty nehrály pre 
ustavičný dážď* 

Slovenská Baseballová lfga 
nehrala minulej nedele pre 
dážď, ktorý padal celý deň. 
Na túto nedeľu budú hry na
sledovne : 

Campbellskí Slováci s Hub
bard čatou. 

Haselton s čatou P. Marie. 
Čata Mena Jeitf s K. Pu

laski. \ 
Lansingville sčatou nsv. 

Trojice. * 
Čata sv. Petra a Pavla s 

Farrellčanmi. 

18 ĽUD! POSLANÉ 
ZDARMA DO KRAJA 

Štát Ohio pomáha dostať 
sa do kraja zdarma tým 0-
sobám, ktoré nemajú práce, 
sú vydržiavané verejnou do
bročinnosťou a nemajú ani 
prvého občianskeho papieru. 
Takéto osoby, v páde by v 
kraji maly zabezpečené ži
vobytie, totiž majú tam ro
dinu alebo majetok, môžu sa 
obrátiť na miestnu kancelá
riu ku Mr. A. J. Griffith v 

i č. 122 W. Wood St., ktorý 
im vyplní listiny a postará 
sa o bezplatné cestovanie až 
do rodnej obce. Upozorňuje
me ale, že také osoby viac 
do Spoj. Štátov nebudú pri
pustené. : 

• • *.***•£* " r/,,"t 

RODIČIA, POZOR! 

Od viacerých čitateľov do
stali sme žiadosť, aby sme 
vystríhali slovenských rodi
čov pred škodou, ktorú nie
ktorí slovenskí chlapci robia 
v zahradkách pri bavení lob-
dy. Mnohé zahradky sú spu
stošené chlapcami, ktorí po 
nich behajú za lobdou. Pro
síme rodičov i my, aby svo
jich synkov upozornili na 
veľkú fikodu, ktorú ľuďom 
robia, za čo veru ich nikto 
nepochváli, ba ani o rodičoch 
takých detí si niktd nemôže-
pekne myslieť. 

STRUT&ERSKÝ MOST 
' * ZAVRÚ 13. MÁJA 

-w 
OPRAVA. 

V zprávě o primíciách ; v 
Campbell stálo, že čestnou 
strážou pre Rev. Blašku a 
Rev. Maro boli údovia Č. 138 
P. S. J. Malo stáť, že čest
nou strážou boli údovia všet
kých mužských spolkov pri 
psade, čo týmto opravujeme. 

Strutherský most nad Ma
honing riekou bude na 13. 
mája zavretý a otvorený bu
de až dakedy v auguste. Ten
to most bude prebudovaný. 

$2,506,226,133 POŽIČANÉ 
MAJITEĽOM DOMOV 

Home Owners Loan Corpo
ration požičala dosaváď $2,-
506,226,133 na morgiče 830,-
315 majiteľom domov, kto
rým hrozil násiliiý predaj 
ich majetkov*. 

Sezona Jednotárskej ligy 
sa začne teraz v nedeľu 

Hl. podpredseda KJ. vyhodí 
na Stambaugh, Oakland l 
čiat bude zápasiť o kôru: koruáu 

;. Jecj-

prvú lobdu. Bude sa hrať 
Struthers hriskáclt. Sedem 

lígy. 

24,508 ľudí 
počulo Coughlina 

•Ímmmpíp 
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Spevácky koncert a divadlo | 
v osade sv. Mate ja vpedeľu 

Dva spevokoly fjíuäu spievať. Prednesená Wú koJhlčkÉ 
výstupy a zahraná jednoaktovka. Umelecké tance a hud« 
ba huslového sboru prof. Mrázeka. 4 - i ' jv;: j _ "JK. 

Keď spevokol od osady 
sv. Mateja na Lansingville u-
sporiada v túto nedeľu ve
čierok, bude to niečo zvlášt
neho — zábava, ktorá vyho
vie každému. V angličtine 
nazývame to "Vaudeville 
Show" alebo predstavenie 
rozličného obsahu a výstu
pov. Tu máme spev spevo
kolu sv. Mateja, ako tiež aj 
prvý verejný výstup Spevo
kolu "Slavia". Tu máme so-

Jf Krajové "movies 
v New Middletown 

Všetci slov. farmári i Éie-
iťania sú pozvaní. 

Hl. podpredseda K 
noty, Jozef G. Vaščák vyhd 
dí prvú lobdu v hre medzi 
Steelton a Lansingville čata
mi, čím úradne zaháji toho
ročnú baseball sezonu Jedno
társkej ligy. Táto prvá toho
ročná hra odohrá sa, jestli 
počasie dovolí, na Stambaugh 
hrisku a sa započne o 3. ho
dine s náležitou ceremoniou. 
Bude sa hrať 9 iningov. Pred 
zahájením podpredseda Jed
noty Jozef G. Vaščák odo
vzdá víťazom čiže čampio-
110m troch sezon trofej na 
znak ich čampionství. Počas 
toho aktu zahrá niekoľko 
kúskov steeltonská banda a 
tak odpraví chlapcov zo 
Steeltonu na ich tohoročnú 
cestu do boja. Za st^elton-
skú čatu bude hádzať Ján 
Frečko alebo ľavák Lash, 0-
ba majstri v hádzaní. Chy
tať na druhom konci bude 
Dolak, výborný "catcher" 
tejto ešte neporazenej čaty. 
Steeltonu bude chybovať E-
mil Ference, ktorý bol naj
viac zodpovedný za všetky 
víťazstvá tejto čaty. Jeho ši
kovnosť v hádzaní uznali aj 
vyššie ligy, následkom čoho 
sa teraz nachádza v Penn-
sylvanii na "try out" s veľ
kými ligami. Dal by Boh, a-
by bol prijatý. Boli by sme 
na to veľmi hrdí, lebo by 
to bola pochvala jak pre Jed-
notársku ligu tak i slovenský 
národ vôbec. ; ' 

Naša slovenská verejnosť 
je týmto srdečne pozvaná 
zúčastniť sa prvých hier na
šej ligy v nedeľu. Kto by ne
znal, kde je Stambaugh hri-
sko, tomu pokúsim, sa vysve
tliť. Je to na Falls Ave., asi 
tretí alebo štvrtý blok od I-
saly Dairy, z Glen wood uli
ce. Ľahko je sa dopýtať nie
koho v tej čiastke.mesta, že. 
kde je .to, . 

Druhá hra bude medzi Far-
rellom a Haseltonom na 
Oakland hrisku. Táto sa za
počne o 12:15 a jestli čas 
dovolí, tak sa odohrá 9 inin
gov a nie 7, ako to bývalo 
v predošlé roky. Pre Hasel-
tončanov bude hádzať Sraj-
ber, ktorého schopnosť po
zná každý hráč. Jeho heslo 
je: "Keď nemožno je zvíťa
ziť, tak aspoň nedať sa po
raziť." Pre Farrell bude há
dzať Polcha, od ktorého far-
rellský manager vystríha vše
tkých hráčov, poneváč ich 
mnoho ráz prekvapí.. 
Tretia Kra tiež 9 inmgová 

• vMayor A^ Roberta y» 

hodí prvú lobdu v hre čiat 
Youngstown a Struthers na 
hrisku osady nsv. Trojice. Tá
to hra sa začne o 12:15. Ča
ta Struthers bude mať za há-
dzača ľaváka Orenica alebo 
Bujnovského alebo Michala 
Dutko. Sú to znamenití hrá
či a neboja sa vyhrážania 
Youngstownčanov, že ich na 
nedeľu nabijú. 

Campbell nebude hrať tej
to nedele. Má "byc". 

Hry na budúcu nedeľu e-
šte neboly rozvrhnuté, ozná
mené budú v budúcom čísle 
t. novín. 

. J. B. Hassay, taj. 

Mnoho dietok 
konfirmované 

V osade sv. Cyrila a Metoda 
250, v osade Mena Ježiš 

170. 

V nedeľu, pondelok a tt-
torok bol v Youngstowne 0-
svp. pomocný biskup James 
A. McFadden, aby udelil 
sviatosť birmovania asi 1,500 
dietkam v tunajších katolí
ckych kostoloch. 
^ nedeľu bola birmovka 

í v osade Mena Ježiš, kde 
bolo biřmované 170 dietok. 
Počas ceremonií jahňom bol 
Rev. Jozef Krišpinský zo 
Struthers a podjahňom Rev. 
Jozef Misich z horvatskej 0-
sady sv. Petra a Pavla. Vo 
svätyni prítomní boli: Rev. 
Fr. Kozelek, Rev. Jozef L. 
Kostik, Rev. Ján Krišpinský 
z Cleveiandu, llev. Juraj No
vák, Řev. Ján Maro, Rév. Št. 
Blaško, Rev. St. Mardinon z 
Clevelandu, Řev. Chas. Mc-
Donough, Msgr. Balmát á 
domáci duchovný Rev. Št. Ko
čiš a kaplán Rev. J. Eliáš. . 

Birmovka v osade sv. Cyri
la á Metóda bola v utorok. 
Tu sviatosť birmovania ob
držalo 250 dietok. Jahňom 
bol Rev. Ján Maro a podjah
ňom Rev. Št. Blaško. Vo svä
tyni boli: Rev. Juraj Novák, 
Rev. Ján Hromyak, Rev. Jo
zef Éostik, Rev. Fr. Kozelek, 
Rev. Andrej Kandráč, Rev. 
J. Eliáš, miestny duchovný 
Rev. Št. Begalla a kaplán 
Rev. M. M. Tondra, Rev. J. 
Carrabine, Rev. John Toole, 
Rev. L. Biro, Rev. John Spa-
tariu, Rév. A. Shteigman, dr. 
Rev. Ferreri, Rev. V. Franco 
Rev. T. Heimann, Rev. D. 
Mielczarek, Rev. J. Grabow-
ski a, -Rev. Ig. PiotrowskJ, 

Rev. Coughlin povedal veľ
kú reč v Clevelande na shro
máždění Nár. Jednoty pre 

Sociálnu Spravodlivosť. 

Bor. Charles E; Coughlin 
z Detroit, vodca Národnej 
Jednoty pre Sociálnu Spravo
dlivosť mal v stredu večer 
v Clevelande reč pred 24,-
508 poslucháčmi, v ktorej o-
stro skritizoval vládu a Fe
derálny Rezervný Systém a 
požadoval Národnú Centrál
nu Banku, ktorá jedine by 
mala právo vydávať kovové 
a tlačiť papierové peniaze a 
mala by úplnú kontrolu hod
noty peňazí a kreditu. Tiež 
skritizoval Ecclesov návrh 
bankového zákona, podľa 
ktorého by bol prezident fi
nančným diktátorom Spoj. 
Štátov a nie kongres. Vláda 
vraj opustila americký ľud 
a spojila sa s "prostitútkou" 
ktorá zničila náš domov, to
tiž blaho krajiny. 

Federálny Rezervný ^Sy
stém je vraj na vine depre
sii, lebo udobřoval vydávanie 
bezcenných účastín a bon-
dov a dal zaplniť pokladnice 
malých bánk bezcennými pa
piermi, vydanými veľkofi-
nančníkmi. * 

Rev. Coughlin vystríhal 
prezidenta, aby nevetoval 
bonusoVú predlohu, lebo tak 
by zradil /'Nový Nádeľ." 

Rev. Coughlin bude 22. má
ja rečniť v New Yorku. 

V Óhio bola založená a 
inkorporovaná odbočka Nár. 
Jednoty pre Sociálnu Spra
vodlivosť a podobné organi
zácie budú založené vo všet
kých väčších štátôch. 

PANI JTEREZIA fEGÁLX 
# VYDÁVA DCÉRU 

Parn Terezin Begala, do» 
bre zifáma áloveiílki obchod
níčka v Struthers vydava svo
ju dcéru, sl. Helenu Begala 
za p. Štefana Lesnanského. 
Sobáš bude 16. mája v chrá
me najsv. Trojice a prevedie 
ho Rev. Jozef Krišpinský. 
Novomanželom prajeme Bo
žieho požehnania# 

PRESTALI BIŤ 2ENY 

V Burme, ktorá je kolo-
niou Anglie, zasvätili 25. vý-
robie kráľa Juraja tým, že 
mužovia prestali biť svoje 
manželky. Starší chlapi váž
ne krútia hlavami a obáva
jú sa, že z toho vznikne nie
čo zlého, lebo oni veria v 
porekadlo: "Bi zlu ženu, aby 
bola dobrá a dobrú, aby sa 
nezkazila/ ^ -

J 

Slovenský Farmársky Klub 
bude ukazovať pohyblivé o-
brázky, ktoré dostal zo sta
rého kraju, na stredu, dňa 
15. mája v školskej sieni ob
ce New Middletown o 8. ho
dine večer. 

Povolávam všetkých slo
venských farmerov i mešťa
nov, ktorí môžu prísť. Ku 
tomu bude výborná hudba zo 
Struthers, Klimko Trio, a sí
ce Viktor na ťahacej har
monike, Jozef na husliach a 
James na bendžo. Slečny An
na a Maria Petrek budú spie
vať krajové a americké pie
sne a sl. Helena Molčan bu
de tancovať "tap dance". 
Povedané bude i páru slov 
v prospech slovenských far
márov na Mahoning doline. 
Nezabudnite prísť na 15. 
mája. 

Jozef Kubus. 

KONGRES ODHLASOVAL 
"INFLAČNÝ BONUS" 

Minulé dni odhlasovaný 
bol senátom Spoj. Štátov ná
vrh senátora Patmana na vy
platenie bonusu veteránom 
svetovej vojny novo natlače
nými peniazmi. Keďže dom 
zástupcov predlohu tiež pri
jal, záleží už len na prezi
dentovi, či veteráni dostanú 
bonus v hotovosti alebo v 
bondoch, ako si vláda praje. 
Prezident sl 'úbil Patmanov 
zákon vetovať. Je pochyb
nosť, či kongres bude vsta-
ve znovu prijať zákon ponad 
prezidentovo veto, lebo v se
náte neboly dve tretiny hla
sov zaň. Ak kongres zvíťazí 
nad vetom, tak vláda bude 
nútená natlačiť nových pa
pierových peňazí za vyše 2 
biliony dolárov. Potom by 
nastala nová dražoba potrav
ných článkov, aby veteráni 
boli chytro vytraseňí z ich 
peňazí, a s nimí i ostatne o-
byvateľstvo. 

NEPOSIELAJTE DAJMY 

V Spoj. Štátoch nájdený 
bol nový spôsob' švindiova-
nia: pýtania 10c poštou so 
sľubom, žé kto pošle, vyhrá 
veľké peniaze. Statisíce li
stov sa hrnie s desákmi a 
niekoľkí vyhrávajú niečo, a-
by ľudu boly oči zaslepené, 
ale je to číro čistý klam, k 
tomu i veľký priestupok pro
ti federálnym zákonom.' 
VZBURA NA FILIPÍNACH 

Na Filipínach vypukla kon 
com minulého týždňa vzbu
ra, v ktorej zabité bolo 60 
vzbúrencov. Vzbúrenci totiž 
vyhlásili úplnú neodvislosť 
Filipín od Sp. Štátov. Vzbu
ra bola potlačená a vodca 
vzbury zutekal do Japonska. 
Hovorí sa, že Japonsko malo 
prsty v tej vzbure, ale fili
pínske vrchnosti hovoria* že 
aie* 

lové výstupy, Jéťfttti Ä%tôvi 
ku, umelecké tance, hudba 
atď. Spevokoly ešte pred V« 
Nocou začaly sa k tomu pri* 
pravovať a zaiste bude t6 
zábava, ktorej žiadna tuná! 
medzi Slovákmi usporiadaná 
dosiaľ sa nevyrovná. Pro
gram je nasledovný; 

1. Privítanie obecenstva -ä 
Rev. František Kozelek, d\S» 
chovný osady. 

2. a) Ja som Slovan £5r 
harm. Jozef Vaško. , 

b) Dievča, dievča — harw 
monizoval Pavel Križkovský* 
Spieva spevokol sv. Mateja. 
Sborfnajster prof. OtokaJ 
Mrázek. 

3. Lansingvillská univerz!* 
ta — komický výstup —» VÄ» 
cla v Hovorka a členovia ipe* 
vokolu. , 

4. a) Prídi ty, iuhajkd 
harm. Deems Taylor. 

b) Škoda ťa, šuhajka 
Spieva spevokol "Slávia" —«§ 
prof. Ján Vojtek, abormaj-
ster. ?i 

5. Slovenský Irčán «— ko* 
mický výstup — Jim Carej] 
— Otokar Mrázek. 

6. a) U Dunaja u PreSpor-
ku — harm. Otokar Mrázek* 

b) Bože, Bože, čo mám 
robiť — harm. Otokar Mri* 
zek. 

cj Kéá* som Ja od mej-
milenky — harm. Pavel KriŽ-
kovský. Spieva spevokol osa
dy sv. Mateja. 

7. Tap dance. Slečny Pau
lina Balia a Helen Shina. 

8. Janko Šafran, grocerista 
a bučer — komický výstup* 
Prednesie Ján Popovié. 

9. a) Utonula —» harm* 
Pavel Križkovský. 

b) Takú som si frajerečktl 
— harm. Otokar Mrázek* 
Špevokol sv. Mateja. ^ • 

10. 2ivá deklamovanka —» 
komický výstup. Prednesi# 
Štefan Fabian. 

11. Divadlo "Veno*. Osd* 
by: Cicero Kutil: Filip Kali
ka. — Terezia, jeho žena —• 
Julia Mrázek. — Žofia, Icli 
dcéra: Maria Janek. — Ju
lius, maliar: Juraj Palaščák. 
— Jeremiáš Sucháň: Pavel 
Lilko. — Jozef Svoboda! 
Ján Janek. — Riadi* prof. 
O. Mrázek. 

Prestávky vyplní orchestri 
prof. Mrázeka. Oba spevo* 
koly na piane sprevádza OU 
drich Mrázek.' iV 

Dvoje préétaÉVtM# 

Predstavení bude dvoje! 
popoludní pre deti ä večeri 
pre dospelých. Povolávam# 
Slovákov a Slovenky S celej 
okolice na túto zvláštnu zéú 
bavu. Počujete piesne, sklad* 
by, ktoré ste predtým nepo«f 
čuli a môžem pripomenúť* 
že pieseň "Utonula" jé konrff 
cert sama v sebe. Je to krá**, 
na pieseň, plná citov xnilen* 
ky, ktorá utratila svojho mi* 
íenca na vojne. Je to obľú* 
bená pieseň svetoehýtttefe# 
mužského spevokolu "Praž
ských Učiteľov" a isteže s* 
spevokol sv. Mateja nes** 
hanbí pri spievaní tejto kráa-
nej pesničky, ktorá tfnejfe a* 
ko krásny román. Druhá* 
spievaná spevokolom "Slá
via", "Prídi ty, šuhajko", j# 
dobre známa, ale torax krát* 
ne harmonizovaná DOepS 
Taylorom, ktorého ittl po
čuli cez zimu v nedele vede® 
v operných radiových 
soch National Proa* 
Co. To sú len dve a 
budú ešte viaceré ial^ 
ste ešte nepočuli. TedA 
te a za dobrá, u: 
bavu a 
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