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Román. 

Napísala TEREZIA VANSOVÁ. 

t \r I. ÚKLAĎ... 
* Námestím mesta Ihlovca 

kráčal osamelý muž. 
Osamelý, hovorím, lebo v 

sparne júlového poludnia u-
tiahnul sa každý, kto práve 
na poli nebol zamestnaný, v 
ochrannií skrýš svojho prí
bytku. Lež väčšina obyva
teľstva tohoto starého mesta 
zamestnávala sa nielen re
meslom, ale i roľníctvom a 
preto nachádzali sa mnohí 
tam von <€iía ffchoch" vpri 
senách. 

Muž, ktorého sme spome
nuli, bol vysoký a nápadne 
chudý; tvár jeho pred časom 
ostarela a svrázkovatela, ako
by žiaľ a trpké sklamania 
boly oraly po nej brázdy, 
ktoré čas viacej nezahladil; 
oči jeho neisto behaly sem-
tam a boly krvou podbehnu-
té, — istý to temer príznak, 
že v útrobách tohoto člove
ka pracujú mocné vášne. — 
Vlasy jeho, kedysi gaštanové, 
teraz zhusta sošedivelé, ne
poriadne visely mu po tvá
ri a spotenom čele; jeho bra
da podobala *& hustému str
nisku. 

Neistým, váhavým krokom 
kráčal námestím, podopiera
júc sa o palicu, až prijdúc 
k jednopatrovému novšiemu 
domu, zastal, sňal klobúk a 
utrel si sňahobielou, jemnou 
šatkou pot s čela, otvoril 
ťažkú lesklou kľučkou opa
trenú bránu a vnišiel dnu. 

Dom, do ktorého vkročil, 
veľmi delil sa svojim ľah
kým moderným slohom od o-
statných budovísk hlavnej 
čiary mesta. V rade, v kto
rom stál, boly ešte aj pra
staré malé drevené domky, 
shrbené a pošinuté, ako ne
jaký nevládny starec. Stály 
tam ešte i domy starodáv
nej meštianskej triedy, bu
dovy to s vysokými štítmi a 
kamenými okrasami v prů
čelí. No pôvodní obyvatelia 
týchto domov bud'to vymre
li už i v potomkoch, buď dá
vno prepustili rodinné sídla 
svoje podujímavým potom
kom Abraháaa# —na pále-
ničné sklady* 

Výzor domov a celého ná
mestia vôbec nebol zvláštne 
pútajúci. Výjmuc cesty, dr
veným kamením vysypanej, 
bujnela tmavá zeleň trávová 
po celom námestí, zvláště a-
le okolo starého kostola vy
dobývala si trávička vždy 
viac pôdy; veď ju tam ne-
hatil nikto v zraste. Vôbec 
malo toto mesto v poludňaj
šiu hodinu výzor mesta za
kliateho, ktoré čaká na zja
venie sa králeviča-vysvobo-
diteľa. 

V susedstve domu, do kto
rého vkročil spomenutý muž 
nachodil sa skliepok, nad 
nímž zavesené dve mosadzo-
vé misky označovaly miest
nosť holiča. Z dvier skliep-
ku pozoroval príchod sú^pda 
človek podivného výzoru — 
a akonáhle horepísaný ztra
til sa jeho zrakom za brá
nou veľkého domu, opustil 
svoju skrýš, vyšiel na ulicu 
a díval sa pohľadom plným 
nenávisti na dom svojho su
seda. 

Bol to muž nepatrný a hr
batý. Tvár jeho bola červe
ná, ba rudo barvená častým 
požívaním liehových nápo
jov, oči vodové akoby plá
valy vo svojich dierach — 
no za to vedely ony sálať 
blesky 2losti a nenávisti, a-
ko práve i teraz. 

Zápät za ním vykročil z 
brány toho samého doíru 
tretí muž • krátkou dymkou 
v ústach a koženou zásterou 
na predku. Bol to majster 
garbiarsky a majiteľ domu. 
Vyšiel obzrieť si svet tu von 
a zočiac spoluobyvateľa svoj 
ho na ulici, riekol k nemu: 

'Tekná chvíľa, pán Mi-
kulčík, pekná!" a pri tejto 
duchaplnej poznámke polo
žil pravú ruku za opasok zá
stery. 

"Obstojí", —©dv«ii4~o»lo-
vený ľahostajne; — veď je-
q$ti neležala tráva v záko-

p$» BA tók«, ako pánu do

movému, ktorý len na to my
slel. 

"A tí naši dlho neidú s 
tým senom" — začal zase 
majster — "mali už tu byť, 
veď i tak musia ešte dva ra
zy doviezť; krem toho už 
máme niečo i doma. . Len by 
nás Pán Boh zachránil pred 
búrkou, «-«- strašne to pripe
ká." _ : V-r---: v^\ 

"Ako by'neprfpekälo, veď 
je poludnie, hľa, už aj rad
ní páni idú z mestského do
mu; Podhradský je už chví
ľu doma." :,vv -

"Je už doma? Aj, áj,'že 
veru doma; iste nie najlep
šie vypadlo pre neho dnešné 
zasadnutie I1* 

"Ha, ha — to myslím" 
— uškľabil sa Mikulčík — 
"veď je to vec vybavená, že 
sú dni jeho úradovania pri 
meste spočítané, a že mu le
hotu, o ktorú žiadal strani-
va tých strovených peňazí, 
nepovolili. — Dobre tak, 
nech aj on zná, čo to zna
mená, ostať na holej dlani, 
tým viac, že naučený je žiť 
v prepychu a má dcéru, kto
rá sa len toť navrátila z 
drahého ústavu, miesto tolio, 
aby behala boso, vysúkala 
rukávy, vzala srp do ruky 
ako druhá poctivá meštian
ska dcérka" — povedal Mi
kulčík a hľadel vyzývavo ňa 
svojho poslucháča. 

"Pravda je, pravda", dotu-
šoval "domový", "vysoko si 
vedie pán Podhradský!" 

"To sa rozumie, že vyso
ko, ale nízko padne a ten 
jeho pád strhne i druhých 
so sebou, to viem!" — do
dal Mikulčík hlasom proro
ckým. 

"Aj, aj,* čudoval sa 
pán majster, ktorý i tak ne
mal nazbyt dôvtipu — "ako 
by sa to mohlo stať?" 

"Ako? Nuž tak, že človek, 
ako Podhradský, je všetkého 
schopný. Veď ste snáď ešte 
nezabudli na tie jeho kúsky, 
na všetko, čo podujal a za
se zanechal, -—na nezdarené 
špekulácie a rozmrhaný o-
tcovský majetok, ktorý v Za-
nici teraz opanoval istý Vi-
linský; až konečne našiel sa 
tam, kde je teraz — na mi
zine; — a taký človek, kto
rý už toľko previedol, je v 
stave vyviesť i zločin!" 

"Ale, pán Mikulčík, zka-
de to všetko viete?" 

"Zkade?" —opakoval Mi
kulčík, chcejúc dať pocítiť 
svoju prevahu nad svojim 
domovým •— "mám ja dobré
ho zprávodajcu v samom do
me Podhradského, jer t© ku
chárka Zuzuľa." 

"Zuzka? Hej, nože no, 
veď známe, nože no, pán Mi
kulčík, veď o tom už i vrab
ce čvirikajú, že tuho drží sa 
za vás" — pokúsil sa domo
vý zažartovať. 

"Drží, nedrží, ona mi vše
tko rozpovie, čo robí sa u 
Podhradských, čo hovorí a 
ako zastrája sa; hej, len že 
tieto jeho hrozby nebodaj 
zosypú sa na jeho vlastnú 
hlavu." -

Hlboká nenávisť šľahala 
z očí hovoriaceho. Jeho spo
ločník, navyknutý na takéto 
výlevy, nevšímal si ani teraz 
veľmi jeho nádaviek, veď 
to poznal už dávno a vedel, 
že Mikulčík Podhradského 
nenávidí nenávisťou zakore
nenou, preto — že Podhrad
ský, kým ešte bol senáto
rom a mal veľký vplyv u 
meštianstva, všemožne pra
coval na tom, aby ránhojiča 
Mikulčíka, uchádzajúceho sa 
0 úrad mestského lekára, ne
zvolili, ba verejne mu nadal 
do "nedoukov" a do "šarla
tánov". Epitheta tieto sú pri
málo lichotivé, než aby ich 
človek, obdarený tak veľkou 
dávkou samolásky a márno
myseľnosti, ako bol Mikul
čík, vedel tak ľahko zabud
núť. Ba časom rástol hnev 
a zášť jeho oproti nepriate
ľovi svojmu, ktorý už snáď 

-dávno zabudntth -že-šliapnul 
na hada a ten že sipí ešte 
1 teraz na neho. Po svojom 
"páde" neopuatil Mikulčík 

Ilovec, ako sa to dalo pred
vídať, ale živiac sa výnosným 
remeslom barbierskym, fušo
val lekárovi do remesla: sta-
väl cez leto "banky" a sekal 
"žily", čakajúc pri tom na 
ten okamih, kde vidí svojho 
nepriateľa pokoreného. — 
A že príde ten okamih, prísť 
musí, veril Mikulčík pevne. 

"Už ničoho•: viac nemá, ač-
práve opiera sa vraj ešte 
vždy o toho Vilinského, kto
rý kúpil od neho otcovský 
majetok, hovoriac, že mu vše 
tko nevyplatil; ale to zná
me, ako takí páni robievajú. 
Na dome jeho, vlastne jeho 
dcérinom, sú už intabulova-
né požiadavky jednotlivých 
veriteľov; —- nie, viac mu 
nespomôže —- len..." 

"Nuž?" — opýtal aa d$4 
mový. 

"Len zázrak,y #lebo zlo
čin!" doložil Mfkútófk hla
som sníženým. 

Odvetu predeseného maj
stra predišiel ostrý hlas pa
ni majstrovej, ktorá volala k 
obedu. Aby dotvrdily pani 
majstrovej, že je už obed, 
spustily zvony odrazu, ozna
mu júc poludnie blízkym i 
ďalekým. Majster poberal 
sa za veliteľským hlasom, 
no Mikulčík, chopiac ho za 
ruku, zadržal ho ešte. 

"Ešte trošku! Pán majster, 

prosím vás, požičajte mi lei} 
do nedele 50 zlatých." j 

"Nemám, pane Mikulčík^ 
nemám; vytrovil som sa do 
kraj čiara ft yiete, moja staŕ 
rá..." . ™ 

"Ale, veď dostali ste len 
predvčerom za remeň!" 

"Jaj tie už majú miest aj 
desať, pane Mikulčík, — no 
ale aby ste-nepovedali, že 
som taký, dám vám desiat
ku, ale jazyk za zuby... pa
ne Mikulčík, a len do nedé-
le" • 

"No, tak äspóň tú desiat
ku",— pristal Mikulčík; "za 
inšie sa nebojte, veď som a-
zda nie dnešný, čo?" 

"Akože, pane Mikulčík, 
veď sa známe; popoludní, 
medzi jednou a druhou vám 
tie peniaze donesiem; ale i-
dem, bo moja stará nerozu
mie žartu!" A s tým sa po
bral preč; Mikulčík díval sa 
za nim. 

"Desiatku on dá, sused;; 
Korčík druhú, Zanierčik mi 
dal 25 zlatých, — k tomu 
nájde sa doma pohromade 
niečo i zo striebra i zlata; — 
no pôjde to, Mikulčík, pôjde 
to!" Spokojne mnul si ruky 
a vzdialil sa i on z náme
stia. 

Námestie * teraz už skutoč
ne vyzeralo ako vymret#*-;^ 

(PokraQoy^jiie.) 

Zábavy a večierky 
BÁL SPOL. SV. ANNY, C. 163. P. S. 2. J. 

NA LANSINGVILLE 25. 
Spolok jUny^nCXan-

singvílle uspoňada bál na so
botu, 25. mája v Sokolovni 
na Homewood Ave., na kto
rý srdečne povoláva ctené 
obecenstvo. Hrať bude Za-
jacova orchestra. Príďte vše
tci, zabavíme sa spoločne. O 

zákufeky ä občerstvenie" s& 
postará výbor. Ani t& zeTeriá 
nebude chybovať. 

Do videnia na sobotu, 25. 
mája. S pozdravom na všet
kých čitateľov a čitateľky 
našich novín, 

Anna Palatas. 

MÁJOVÁ ZÁBAVA STARUČKÝCH MATIEK 
V OSADE SV. CYRILA A METODA 

Drahí čitatelia, chcem vám 
dať na známosť, menovite 
každej slovenskej matke a 
vašim dcérkam, aby ste sa 
prichystali s veselým srdcom 
a dobrou vôľou na 26. mája 
a prišli do školy osady sv. 
Cyrila a Metoda, v ktorej o-
sadníčky a osadníci pripra
vujú slávnostný májový ta
nec pre naše staručké ma
tky. 

Drahí čitatelia, viem zo 
zkúsenosti, že niektorí pove
dia, že však "Mothers day" 
už bol na 12. mája. Nuž to 
je pravda, ale tento mesiac 
je celý zasvätený matkám, a 
to prvé pre Matku Božiu, 
ktorá nám odporúčala, aby 
sme ju cez celý. máj uctieva
li v modlitbách, lebo 'ju sám 
Pán Boh zvolil za matku ka
ždého kresťana, aby ona 
prosila so svojim Synom Bo
ha Otca nebeského, žeby po
máhal nám a našim dietkam 

vždy a na každom kroku a 
požehnával nás v týchto ťaž
kých časoch a sprevádzal 
naše deti po pravých ce
stách.. Teraz máme pobožno
sti v našich katolíckych ko
stoloch ku Matke Božej. Iď
me ju prosiť, aby orodovala 
za nás. Modlime sa k nej v 
jej krásnom mesiaci máji. 

No uctíme aj naše staručké 
matky, keď im usporiadame 
zábavu. Preto drahí bratia a 
sestry z celej Mahoning do
liny, príďte nás navštíviť na 
26. mája a s nami uctiť sta
ručké matky 4 Bude to radost
ná udalosť, po prvý raz u-
pporiadaná v našej osade. 
Každý sa dobre zabaví, lebo 
výbor sa. obstará o hudbu, 
dobré zákusky a nápoje. Ka
ždá matka pritom dostane 
pekný májový kvietok. 

•s úctou povoláva " • 

• •, '„.w s\<:: , .. .1. Výbor. 

VYDARENÁ ZÁBAVA 
NA LANSINGVILLE. 

Zábava, ktorú usporiadal 
spevokol od osady sv. Mateja 
v nedeľu popoludní i večer 
sa vydarila nad očakávanie. 
Večer, hoc aj počasie bolo 
plané, a práve keď bolo tre
ba ísť na zábavu, dážď sa 
len tak lial, predsa neodstra
šilo to žiadneho a miestnosť 
bola preplnená. 

Obecenstvo privítal p. Ján 
Bednár, kurátor osady, kto
rý zastával velebného pána 
Kozelka, ktorý sa zábavy zú
častniť nemohol pre povin
nosť, ktorá ho odvolala in
de. Za jeho peknú reč obe
censtvo ho odmenilo hluč
ným potleskom. Nasledoval 
program. Spievaly dva spe
vokoly: osadný i nový spevo
kol "Slávia". Sbormajstri 
prof. Mrázek a prof. Vojtek 
môžu byť hrdí na výsledok 
svojej práce, lebo spev bol 
skutočne nádherný, S takými 
spevokolmi možno smele vy
stúpiť nielen pred svojimi, 
aie i pred cudzími a kriti
ckými poslucháčmi. Oba spe
vokoly majú výborných spe
vákov, i zvláštne cvičených. 
Možno úfať, že ich široké 
slovenské obecenstvo vypoču
je na Slovenskom fhri.~ Spev 
bol odmeňovaný búrlivým a 
oduševneným* potleskom. 

Komické výstupy boly veľ

mi dobre predstavené a obe
censtvo sa pri nich nasmialo 
tak, že až slzy tiekly. Ochot
níci niekedy museli prestať 
pre smiech. Tance slečien 
Paulíny Balia a Heleny Shi-
na boly umelecky prevedené 
a obecenstvo chcelo Viac to
ho. Výstup "Jim" Careyho 
prekvapil obecenstvo, ktoré 
po jeho výstupe odmenilo ho 
búrlivým potleskom, dupka-
ním nôh, a nechcelo sa uspo
kojiť Mr. Carey spieval i 
slovensky. A niemenej obľú
bená bola aj hudba medzi 
prestávkami — hudba prof. 
Mrázeka, jeho žiakov ako i 
jeho synov a prof. Voj teka. 
Berúc všetko do povahy, pro
gram bol bohatý, aký snáď 
dosiaľ tuná Slováci nemali. 
Zaiste každý bol spokojný a 
vďačný všetkým činovníkom. 

Spevokol "Slavia" účinko
val i so svojim sbor ma j strom 
prof. Vojtekom ako hosť. 
Bolo to prvé verejné vystú
penie tohto .veľkého spevo
kolu. . . • 

Veselohra "Veno" boía 
prvotriedne zahraná. 

Úfam, že podobné večier
ky spevokol osady sv. Mate-rf 

ja usporiada častejšie. Obe
censtvu sa páčila tá pestrosť 
— spev, hudba, tanec, hu
mor, .divadlo r-, vždy niečo 
iného a jedno krajšie od 
druhého. 

Prítomný. 

Zo starej vlastí 
Viac, ako polovica tovární na 
hospodárske stroje zaniklo. 

Sväz tovární na hospodár
ske stroje zistil na výročnom 
shromáždění, ktoré sa kona
lo v týchto dňoch, že za po
sledné obdobie zaniklo vyše 
50 percent tovární a zbytok 
zápasí s ťažkými finančný
mi ťažkosťami. Mnoho fi
riem zanechalo výrobu hos
podárskych strojov a zahá
jilo inú výrobu. Vývoz hos
podárskych strojov klesol o 
91 pere. Niet kde vyvážať. 
V cudzine si väčšinou založi
li vlastný priemysel a vývoz 
je okrem toho hatený kon
tingentmi. Ani jeden podnik 
neplatí dividendy. Nieto ná
deje, že by sa pomery v 
tomto smere " y dohľadnej 
dobe zlepšily;. 

Železničné stavby na Slo
vensku. 

Pre najbližšiu dob$ pri
pravuje sa na Slovensku nie
koľko väčších železničných 
stavieb. Je to v prvom rade 
prestavba a doplnenie ná
dražia vo Štrbe, ďalej roz
šírenie nádražia v Batizov
ciach, kde stavia Baťa to
váreň na umelý hodváb. Ria
diteľstvo štátnych dráh v 
Košiciach pripravuje stavbu 
dvoch veľkých garážov pre 
autobusy a nákladné autá a 
to v Kráľov(e|, Lehote 
Ružomberku. 

. Československé autobusy -
v Bulharsku. -

V týchto dňoch došla- - do 
Sofie zásielka prvých desia
tich autobusov z Cesko-Slo-
venska, určených pre sof ij-
skú autobusovú dopravu. Au
tobusy sú výrobkom továrne 
Českomoravská Kolben-Da-
nek, značky "Praga" a vme
stí sa do nich 40 cestujúcich, 
z toho 22 sediacich. Šofér je 
v oddelenej kabíne, odkiaľ 
ovláda samočinné otváranie 
dvier, ktoré sú pri jazde za
vreté a otvárajú sa pri zasta
vení voza pneumatickým za
riadením. Týmto zariadením 
staly sa bulharské autobusy 
jednými z najmodernejších 
v Europe. Autobusy boly do 
Bulharska dodané na zákla
de;, kompenzačného obchodu. 

V Slov. nár. strane je jedno
myseľnosť. 

Dňa 11. apr. bolo zasad
nutie širšieho výkonného vý
boru Slovenskej nár. strany, 
na ktorej panovala úplná je
dnomyseľnosť. Kandidáti na 
poslanectvo boli vybraní: Rá-
zus Vančo a prof. Németh. 
Ohľadom Slovenských národ
ných noyín v Bratislave za
ujal širší výkonný výbor jed
nohlasne toto stanovisko: 

Vydavatelia Slov. nár. no
vín v Bratislave vyhoveli žia
dosti užšieho výk. výboru 
Slov. nár. strany, totiž odda
li peniaze, ktoré dostali na 
vydávanie denníka od nezná
meho slov. politika, Slov. ná
rodnej strane ku kontrole, 
čím prestáva nedorozume
nie. Výkonný výbor pokladá 
ale Národnie noviny v Turč. 
sv. Martine za svoj úradný 
orgán a k Slov. nár. novinám 
v Bratislave zaujíma priaz
nivé stanovisko ako k časopi
su slovensko-národného auto
nomistického smeru, ktorý 
pracuje v duchu Slov. nár. 
strany. 

Výroky slov. národovcov 
• v trenčianskom parku. 

Slovenská liga v Trenčíne 
chystá sa k pozoruhodnému 
kroku, ktorý bol by hoden 
nasledovania aj v iných slo
venských mestách. Rozhodla 
sa totiž z výťažku niekoľ
kých kultúrnych podnikov 
dať zhotoviť kovové smal
tované tabulky s nápismi vý
rokov významných sloven
ských mužov a tieto dá u-
miestiť vedľa chodníkov v 
trenčianskom prírodnom par
ku Brezine. 

Á9*? LaJI i v. 

Bohaté ložisko sadrovca ob-
;• javené. 
* Už niekoľko razy sa zisti
lo, že Slovensko, hlavne Po
važie, je dosiaľ nepreskúma
nou zemou, bohatou na rôz
ne minerálie. Staly sa tu už 
í vzácne nálety nerastov, a-
ko uhlie pri Vŕbovom, mra-

á; 

mor pri Jelšave, magnéziové 
hnojivo pri Topoľčanoch a 
T. Sv. Martine a pred niece-
!ým rokom sa písalo tiež o 
veľkom náleze polodrahoka
mov aragonitu, ktoré ložisko 
objavil známy súkromný ge
olog a podnikateľ Václav 
Malý z Piešťan pri Duco-
vom. Václav Malý podniká 

•systematický výskum Sloven
ska po stránke geologickej. 
Veľká časť horeuvedených 
objavov je jeho dielom a 
práve préd niekoľkými dňa
mi sa mu podarilo učiniť na 
Považí, vo Veľkom Záblatí 
pri Trenčíne nový nález bo
hatého ložiska sádrovca. To
to ložisko je tak bohaté, že 
úplne bude možné zamedziť 
dovoz tohoto potrebného ne
rastu z cudziny, ktorého sa 
ročne k nám dovážalo viac a-
ko 2000 vagónov. S dobýva
ním a spracovaním sádrovca 
(gypsu) sa započne v naj
bližšom čase. Zamestnaných 
bude niekoľko desiatok ro
botníkov. Podnikateľ Malý 
postavil iba pred krátkyqi 
časom továreň na spracova
nie polodrahokamu aragoni
tu v Piešťanoch a predmety 
z piešťanského aragonitu sú 
dnes predávané už v celej 
republike. Pre náš priemysel 
ako i pre uľavenie nezamest 
nanosti, je nález sádrovca 
bezpochyby veľkým dobro
dením. . .. 

Najedia -Jt,; špendlíkov. 

• V Bratislave pokúsila sa o 
ikmovraždu originálnym spô 
Šobom 19-ročná krajčírka Ma 
ria Benovičová — zhltla nie
koľko špendlíkov, takže mu
sela byť v nemocnici podro
bená operácii. Jej stav je 
veľmi vážny. Prečo si diev
ča zúfalo, nie je dosiaľ zi
stené. -

Verejné stavby^ v Trenčíne 

V Trenčíne prevedené bu
de toho roku niekoľko verej
ných stavieb ktoré aspoň z 
čiastky odpomôžu nezamest
nanosti stavebných robotní
kov. Mesto Trenčín podnik
ne dve stavby, a to stavbu 
mestského chudobinca a ob
chodnej akademie. Potom bu
de ešte toho roku prevedená 
i stavba sokolovne nákladom 
300,000 korún. 

: '  h " t  j ;  •  ř r . u \  
Aj "Nástupu" pohrozili opä

tovným zastavením. 

Krajský súd v Bratislave 
potvrdil rozhodnutie obža-
lobnej rady o možnosti za
stavenia časopisu autonomi
stickej mládeže "Nástup". 
Obžalobná rada vyslovila 
možnosť* vydávatelia reku-
rováli, ale krajský súd roz
hodnutie potvrdil a proti't< 
mu pravotár dr. J. jDurčansk, 
podal sťažnosť. 

Zvolen pokračuje y kana
lizácii. 

Mesto Zvolen chce v krát
kom čase previesť" ďalšiu 
kanalizáciu v meste. Ide o u-
lice Kúpeľnú, Baštovú, Ber-
nolákovú a Ferenčíkovú. — 
Mestská rada už vypísala na 
uvedené práce súťaž a po 
rozhodnutí hneď sa začne s 
prácami, na ktoré už čakajú 
tiež mnohí nezamestnaní. 

Nezamestnaní dostanú po* 
traviny. 

Ministerstvo sociálnej peč
livosti oznámilo okresným ú-
radom, že pre rodiny neza
mestnaných budú rozdané 
niektoré potrebné články. Je 
to hlavne cukor, káva a krú-
py. Cukru bude rozdelené 25 
vagónov, krúp 145 vagónov 
a kávy 27 vagónov. Na rodi
nu jedného nezamestnaného 
živiteľa rodiny pripadá 1.25 
kg cukru, 4 kg krúp a 1 kg 
kávy. Svobodní nezamestna
ní dostanú po 2 kg krúp. , y 

Spil sa stal chýrnym m' 
semená. 

V hornatých krajoch a na 
celom Slovensku je veľmi 
hľadané spišské osivo a ob
ľúbené je, lebo sa dobre o-
svedčilo. Teraz sa robia prí
pravy v Kežmarku na zalo
ženie organizácie spišských 
j^stovatel'ov psiya„ .a jsjatby 
so* sídlom v Kežmarku, ktorá 
sa bude starať o ďalšie zo
šľachťovanie semena a spro
stredkovanie jeho odpredaju. 

Milan Lícbard mrtvý. 

Dňa 22. apríla zomrel v 
Užhorode vo veku 83 rokov 
Milan Lichard, slovenský no
vinár, hudobný skladateľ a 
spisovateľ, známy predpre
vratový bojovník za práva, 
Slovákov v bývalom Uhor
sku. Bol pred časom spolu
pracovníkom Slov. Denníka 
v Budapešti a zažil na sebe 
plnou mierou perzekúciu ma 
ďarského režimu, ktorý ho 
uvrhol aj do žalára vo va-
covskej väznici. Po štátnom 
prevrate odišiel Milan Li
chard do Bratislavy, kde za
stával funkciu cenzora ma
ďarských časopisov, neskor
šie odišiel do Užhorodu, kde 
sa stal významným pracov
níkom v tlačovom odbore ci
vilnej správy Podkarpatskej 
Rusi. Teraz žil v Užhorode 
na zaslúženom odpočinku. 
Vykonal veľké dielo, začo 
mu ostane slovenský národ 
navždy vďačný. 

Dieťa sa obafflo. 
V Dúbravke pri Michalov

ciach v Zemplíne hral sa v 
kuchyni na peci 6ročný Mi
chal Diura. Odrazu spadol na 
sporák do veľkého hrnca s 
vriacou vodou a tak ťažko 
sa obaril, že v nemocnici v 
Michalovciach nemajú náde
je na jeho zachránenie. 

Bryndza a Oštiepky 
10 funtoT fajnej čerstvej bryndse $3 

6 funtov fajnej Čerstvej bryndze $2 
4 oitiepky za $2 

PoSIite Money Order s objedn&vkou 
na F. H. 8TUBMAK ' 

Platea, Pa. 

Navštívte starú vlasť! 

Výprava 
sprevádzaná skúseným vodcom a* 
jednej z najväčších expresných lodi 

sveta 

BERENGARIA 26. Júla, 
(ces CHERBOURG) 

Výpravy sa zúčaetni veľký podlí 
rodákov. Budete spokojný s poho

dlím, stravou a zábavml na 
tejto lodi. 

Iné lode odchádzajú: 
BERENGARIA 19. júna 
BRITANNIC 1. júna 
AQUTTANIA 7. a 28. Ma* 
MAJESTIC 13. lún* f-'í-
GEORGIC 15. júna 6.' 

O informácie a rezervovanie miertfc 
hláste sa u: 

: MILAN SALVA 
iptávea Cudzozemského Od^i^iŕÉ* 

Dollar Savings and Trust Co. 
Youngstown, Ohio. 

Cunard White Star Ltd 

KONE A ROŽNÝ STA
TOK NA PREDAJ 

800 vysokého grádu Herford na ple
meno a výkrm. Kravy, teľce, roč* 
nlaky a 2-ročniaky. Dobré zápražnf 
a farmárske kone. Plemenné kobyle, 
hačatá, mulice. Na troky alebo na 
vagony. Píšte alebo telegrafujte. 
A. L. NEUHART, Fairfield, lows. 

KURČIATKA 
Vietky známe druhy s čistMEřt* 
ných plemien. Predavač z továr
ne vás obslúži. 

FRED R. MOODY 
120 West Boardman StreH 

Youngstown. Ohio. 

Alpine Ave. Lumber Co. 
A. F. KIGOŠ, majiteľ 

629 ALPINE AVE. 
Youngstown. O. Tel. 75Íáá 

Jediný slovenský obchod s drevom 
a všelijakým tovarom k budovaniu 

OZNÁMENIE. 

Jozef Danish Notár 
úraduje TO vlastnom dom* 

U Queen St. Telefon Sálá 
Oproti kostola «r. Štefana. 

KUBÍNA 
FUNERAL 

HOME 
SLOVENSKÝ 

POHRAB NlC K Y ZÁVOD 

244 East Wood St. 
Tel. 33711. Rez. 26332 

Telefon 66351 

JOHN WILLO 
SLOVENSKÝ ADVOKÁT 

600-510 Union National 
Bank Bldg. 

KRÁSNÉ PLATEB PIANO 
Ako nové PREDÁ SA LAONO. 
Príďte alebo telefonujte do 
Y ahrlinx-Rayner Muaic Oompany 

306 W. Federal St. 
Pýtajte sa na p. Jos. Moltdua. 

Tetofon 44431 

Joseph Friedman 
PBAVOTÁB A VEREJNÝ 

NOTÁB 
210 Stamb&u&h Bldg. 

JOZEF 6. v + 
VASCAK 

SLOVENSKÝ 
V; POHRABNÍK 
tt Lincoln Avenué 

Telefon 40236 

ZAHRADNĚ SEMENÁ KAŽDÉHO DRUHU 

Dáli e, Gladioly, Caladium, Tubaruie, Korenisté Begónie, Madeira 
Vini.. a Cnna cibulky.Hnojová rašelina. "Our Best" lúčne trá
vové temeno urobí trávnik zamat 

FRED R. MOODY 
120 West Boardman St.; 

KÚPTE SI TERAZ 

MATTAG WASHER 
Un $89*5° 

Kochis Electric Co* 
10 State St. Tel. 52611 Strutheiy 

i! 
í 
8 Q 
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Vklady sÚ Poistené 
Všetky vklady v tejto banke rá úplne poistené 
&i do $6,000.00 vo Federal Deposit Inturanot 
Corporation pod kontrolon vlády 8pojenýeb 
Štátov. Toto ja na dodatok k bezpečnosti, 
ktorú diva nil veľký kapitol *. prebytok 
Štyroch Milionov Dolárov. 

fó'DoLUR SAVINGS 

• í;-

an 
YOUNGSTOWN, OHIO 

r 'H0dbodka v tmthw, QUo -i 

Počúvajte radio roshlas Dollar Banky kaidý n*0. 
rok večer o 8. hodlae s WKBN radlo stanice. 
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