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Jídvfi POLITICKÉ ORIEN
TÁCIE V SLOVENSKEJ 

• . POLITIKE. 

jHová' cesko-slovenská vl&ďa 
sa predstavila parlamentu. 

Májové, voľby do parla
mentu a krajiny ukázaly, že 
vnútro-politický vývoj Čes-
ko-Slovenska sa uberá cesta-
fcii, ktoré naznačujú nutnosť 
Rozriešenia slovenského pro
blému podľa zásad práva 
prirodzeného a práva histo
rického. Slováci boli vždy 
svrchovanými držiteľmi te
rajšej svojej otčiny a oni ju 
aj od nepamäti postupným 
dejinným vývojom novej ci
vilizácie pretvorili z primi
tívneho stavu na oblasť sci-
vilizovanú. 

Terajšia naSa národná prí
tomnosť je poháňaná dopre
du silami týchto vekových ú-
Bilí, ktoré nenápadne, ale 
tým cieľavedomejšie budu
jú základy chrámu malého 
národa v strednej Europe, na 
Slovensku. V týchto parla
mentných voľbách sa ukáza
lo, že sa Slováci začínajú svo 
jich mocenských otázok za
stávať vedome podľa histo
rického príkazu aj podľa 
svojho geopolitického posta
venia medzi malými národa-
mi na Podunají. Tieto ide
ové prúdy najmä sa rozširu
jú medzi mládežou, ktorá sa 
díva na celý náš dejinný vý-
Voj okom kritickým a odva
žuje všetky sily, ktoré sú 

na osoh alebo na škodu 
V celom tomto dejinnom pro
fese. Ináč je to však u Ce
chov, oni akoby sa neboli na
líčili ničomu od Palackého 
ju ich politikovia nevidia tie
to nové sily Slovenska, bez 
ktorých oni sami už dnes sú 
Slabí vládnuť i v samej zemi 
Českej. 
Vl'da sa predstavila, reč mí

ra predsedu Malypetra 
nhudila odpor i t českej 

tlači. 
íinisterský predseda Ma

lý peter vo svojej reči smiešal 
blok slovenských autonomi-
Stov do jedného cesta s Nem-
ci-Henleinom! Aká neujas-
nenosť situácie a dôvtipová 
tuposť vládne v tomto po
vznesenom vládnom prostre
dí, vidieť už aj z toho, že 
sú dnes autonomisti väčšino
vou politickou složkou na 
Slovensku, Nemci v Čechách 
a komunisti na Podkarpat
skej Rusi, a len jedine na 
Morave majú centralisti väč
šinu, pomocou Šrámkovej li
dověj strany, no i táto je na 
úpadku. V týchto voľbách 
stratila 3 mandáty* 

Z tohoto obrázka kaž
dému jasné, že vnútorná si
tuácia Cesko-Slovenska pri
náša do popredia slovenské 
veci a ukazuje, že Cesi bez 
Slovákov nemôžu skutočne 
svrchované vládnuť v repub
like a skoro ani v samých 
Cechách. Tento smutný stav 

' však oni sami zavinili v Če
chách tým, že sa rozsypali 
na nekonečné množstvo sta
vovských politických strán, 

- kým Nemci sú sjednotení a 
potom aj tým, že boj, ktorý 
oni vyvolali na slovenskej 
strane, posmelil Nemcov aj 
Maďarov, čo sa konečne tiež 

^ukázalo v týchto voľbách. 
/Mad 'ari nielen že vzrástli,, a-

<Ie ešte i jedon mandát zí
skali slovenskými a českými 
hlasmi na kandidačnej listi-

' ne vládnej strany agrárnej. 
Zástupca autonomistického 
bloku dr. Tiso u min. predse

du Malypetra. 
Audiencia udajne mala 

- priebeh ako po masle. Za-
ftvätenejší ľudia z okolia mi
nisterského predsedu povrá
vajú, Že neni mu veľmi po 
chuti, keď slov. autonomisti 
reprezentujú Rusínov a poľ
skú menšinu. Ministerský 
predseda udajne mal aj pro
ti tomu niečo namietať.**aby 
bola len reč o ľudovej stra
ne; s ktorou je vláda ochot
ná kedykoľvek vyjednávať 
O jej vstupe do vlády. Tu 
vlak udajne nastaly názoro
vé rozdiele medzi dr. Tisom 
9 min. predsedom Malype-

lefeo dr. Tise hol teho 
• vptvpe futevo-

mistického bloku do vlády 
nemôže byť reči skorej, do
kiaľ nebudú vládou prijaté 
podmienky o splnení sloven
ských požiadaviek, ktorc mu 
dr. Tiso podal v 32 bodoch 
písomne shrnuté. 

Rozdiel tohto vyjednáva
nia proti predošlému z roku 
1929 je v tom, že Malype-
ter požiadavku vtelenia Pitts 
burghskej dohody do ústavy 
nenazval požiadavkou proti
štátnou, ako to bol urobil je
ho predchodca Fr. Udržal. 

V pražských politických 
kruhoch sa silne hovorí o 
tom, že dôjde k vstupu au-
tonomistov do vlády na ja
seň. Niektoré české denníky 
dokonca napádajú vládu, že 
nevyhovela týmto 32 bodom 
a zazlievajú Malypetrovi, že 
pokazil svoju taktnosť pri 
sostavovaní vlády tým, keď 
vo vládnom vyhlásení dopu
stil sa smiešania slovenských 
autonomistov s Nemci-Hen-
íeinovci! 

Pozícia slovenskej politiky 
začína mať pekné výhľady. 
Dnes je už na čele všetkých 
Slovanov a chce sa jej pod
robiť aj maďarská a neme
cká menšina. Je však ešte 
len vecou úvahy, či sa Slo
váci rozhodnú použiť i svo
je politické sily v boji proti 
centralistom. Tieto vývojové 
tendencie vo vnútornej poli
tike Česko-Slovenska vzbu
dzujú husiu kožu niektorým 
pražským centralistom, lebo 
v nich vidia, že by sa Slová
ci dostali na čelo asi 80-člen-
ného poslaneckého bloku. 

Od prievratu až podnes 
boli Slováci vždy paralyzova
ní česko-nemecko-maďarskou 
spoluprácou. Gniavil nás, ako 
len vládali. Dnes však začí
na sa rozpočtová krivka mo
ci a jej vplyvu nahýbať na 
stranu slovenskú a tu ini pri
chodí povedať niečo z rus
kej vojennej historie. 

V rusko-švédakej vojne 
zpočiatku víťazili Švédi nad 
Rusmi. Jedného pekného dňa 
prídu niekoľkí dôstojníci k 
cárovi Petrovi Veľkému a 
ponosujú sa. Cár im odpo
vie: Oni nás dotiaľ budú 
biť, kým i^Ls tomu nenaučia. 
A naozaj tak sa stalo: Rusi 
sa naučili s nimi vojeniť a 
na koniec ich úplne porazili 
a zvíťazili nad švédskym voj 
skom. Tak je to s nami v po
litike s pražskými centrali
stami ! 

Avšak tieto vohľady slo
venskej politiky neprikazujú 
nám, aby sme složili ruky 
do lona a očakávali zázraky. 
Naopak! — Teraz musíme 
rozvinúť boj na celom fron
te, aby sme obsadili všetky 
dôležité úseky v zákopoch 
bojišťa kapitulujúceho ne-

HRA NA VOJNU VO FORT McPHERSON, G A. 

Tento obraz ukazuje* tro
chu rozčuľujúcej zábavky: 
Dvoje lietadiel útočí tu na 
peších vojakov z 22. regi
mentu armády Spoj. Štátov a 

vojaci odpovedajú' na útok 
streľbou z pušiek a strojo
vých pušiek na lietadlá. Tá
to mimická vojna odohrala 
sa vo Fort McPherson, Ga., 

neďaleko Atlanty. Major W. 
R. Wright viedol útok lieta
diel a pluk. F. S., Ch^lijiSfg 
útok pešiakov. : 

; . ,•, r 

tislavu, nútení bolí ubytovať! 
sa v najbližšom okolí mestá, 
v obciach: Petržalka, Prie
voz, Račišdorf, Lamač a 
Karlová Ves. Z týchto súsed-
ných obcí vykazujú obce Pe
tržalka a Prievoz pomerne e-
šte väčší prírastok obyvateľ 
stva, ako mesto Bratislava, 
a to Petržalka o 231.33 pere. 
a Prievoz o 193 pere. za po
sledných 10 rokov. Existenč
ná a zárobková odvislosť 
mnohých obyvateľov súsed-
ných obcí ukázala sa i na 
smere vývinu susedných ob
cí, kde stavebný ruch, ak 
len tomu neprekážaly prí
rodné ťažkosti, ubieral sa 
všade v smere k mestu Bra
tislave, ako zárobkovému 
centru. Výsledkom tohoto 
smeru stavby obytných do
mov v súsedných obciach je, 
že z nich niektoré sú na ce
ste úplného splynuťia s me
stom. Obce Petržalka a Kar
lová Ves priliehajú dnes už 
temer úplne k mestu a za
stavenie medzier medzi Bra
tislavou a Prievozom môže 
byť otázkou iba 2—3 ro
kov. Podobným smerom vy
víja sa stavebný ruch tiež v 
Račišdorfe a v Lamači. 

Za tohoto stavu nebude 
nám Bratislavanom nikto za
zlievať, že po vzore Veľkej 
Prahy a Veľkého Brna, za
oberáme sa dnes vážne s plá
nom vybudovania Veľkej 
Bratislavy, novej metropole 
na Dunaji. Pripojením obcí 
Petržalka, Prievoz, Račiš
dorf, Lama" a Karlová Ves 
už dnes by bola Veľká Bra
tislava mesto s vyše 180,000 
obyvateľmi, a s plošnou vý
merou okrúhle 16,000 ha. I 
keď dnes ešte v konkrétnej 
forme nemožno hovoriť o 
uskutočnení plánu Veľkej 
Bratislavy, som presvedčený, 
že táto otázka veľmi skoro 
dozreje k štádiu riešenia a 
bude jak na činiteľoch štá
tu, zeme, mesta a okolitých 
obcí, aby plán Veľkej Bra-

Zo starej vlasti. 
Nové uhoľné bane na Podk. 

Rusi* 
Pri Králové n.*?J<bola za

počatá ťažba ulilia. O po
kusných vrtbách sme už refe
rovali. Podnikateľom je K. 
Schindler, vedúcim a tech
nicky odpovědným vedúcim 
je inž. A. Petrov. Podnik za
mestnáva zatiaľ 90 robotní
kov. Denná kapacita ešte nie 
je vypočítaná, lebo v mno
hých miestach treba ešte od
krývať vrstvu povrchu, tak 
že kopanie uhlia je obme
dzené. j 

Indické kniežatá prídu na 
Slovensko. 

Cudzineckej komisii Zápa
doslovenskej župy národoho
spodárskej v Trnave bolo o-
známené, že v auguste prí
de na Slovensko 5 alebo 6 
indických maharadžov, ktorí 
budú hosťami veľkostatkára 
Pálffyho v Smoleniciach, kde 
budú poľovať v jeho chýr
nom revíri. , 

sa pre-

nili do nich sa dostať nabu 
dúce. 

Michal J. Víťazek. 

PLÁN VYBUDOVANIA 
VEĽKEJ BRATISLAVY. 

(tislavy uskutočnil sa pri u-
priateľa a tak mu znemož- hájení záujmov štátu, mesta 

a okolitých obcí. Záujmy 
týchto korporácií bude po
trebné uviesť v súlad. Me
novite pojde o otázky finan
čné, komunikačné, stavebné, 
školské, ktoré budú môcť 
byť vyriešené len v zname
ní sjednotenej vôle jak čini
teľov mesta a obcí spadajú
cich do bratislavskej aglome
rácie a nie v malej miere tiež 
len so súhlasom, pomocou a 
podporou štátu a zeme, na
koľko utvorenie Veľkej Bra
tislavy je tiež otázkou vý
znamu celoštátneho. 

Píše Dr. Vladimír Krno, sta
rosta mesta Bratislavy. 

Hlavné mesto Slovenska, 
Bratislava, čo do počtu o-
byvateľstva je na piatom 
mieste v republike. Popre-
vratový rozmach nášho me
sta šiel tak rýchlym tem
pom a v rozmeroch tak širo
kých že v historii iných miest 
nenachádzame temer prípa
du podobného rozvoja. Stačí 
v tomto ohľade spomenúť, 
že počet obyvateľstva nášho 
mesta v posledných 10 ro
koch vzrástol s 93,189 na 
122,852 obyvateľov, tedy o 
32.9 percent a v tomto o-
hľade naše mesto vykazuje 
naj.väčší prírastok obyvateľ
stva v porovnaní s inými väč 
šími mestami ČSR. Podľa 
výsledkov posledného sčíta
nia ľudu z decembra 1930 
hustota obyvateľstva nášho 
mesta je 1,632 obyvateľov 
na 1 ítvpr. km. 

Odraz silného rozmaehu 
hlavného mesta Slovenska 
môžeme však pozorovať tiež 
na veľkom prírastku obyva
teľstva obcí, zahrnutých do 
bratislavskej aglomerácie; sú 
to: Petržalka, Prievoz, Ra
čišdorf, Lamač a Karlová 
Ve«. Nedostatok bytov pre 
malé a stredné zárobkové vr
stvy a drahota panujúca n t. 
bytovom trhu zapříčinily, že 
mnohí jednotlivci a rodiny 
járobkove odkázaní na Jra-

Voz so svadobčanmi 
vrátil. 

Neďaleko Radačova pri 
Prešove splašily sa kone a 
spadly aj s vozom, na kto
rom išli svadobčania zo Su
chej Doliny, do priekopy, 
kde sa voz prevrátil. Maria 
Vilčák a Emil Sirotňák boli 
ťažko zranení a museli byť 
dopravení do nemocnice v 
Prešove. Ostatní siedmi sva
dobčania boli zranení ľah
šie. 

vensku, kde jelio otec mal 
m a j e t k y . )  . . .  .  

Lepší cudzinecký ruch; -
Lanské výsledky cudzine

ckého ruchu v republike do-
siahly príjmu 475 milionov 
korún a'čistý zisk z návšte
vy cudzincov je 252 milionov 
korún. Tohoročný zisk bude 
snáď ešte väčší. To je dôkaz 
že cudzinecký ruch má veľ
ký hospodársky význam pre 
republiku. ... 

väčšieho, a . yj^čšie^j 
mu. 

Trnava dostane druhý polko
vý úrad. 

Trnava je dnes tretím naj 
väčším mestom na Sloven
sku a viac krát sa uchádzala 
o zriadenie druhého poštové
ho úradu, ktorý teraz dosta
ne. 

Nová kniha o sv. Metodovi. 
Na pamiatku 1050-ročné-

ho jubilea od smrti nášho a-
poštola, prvého arcibiskupa 
a apoštolského legáta všet
kých Slovanov, vyšla kniha 
"Svätý Metod, arcibiskup mo 
ravský a panonský učiteľ 
slovenský" od autora dp. 
Pavla Spišáka, farára na Ver 
nári — Hranovnica, Sloven
sko. Knihu možno dostať u 
autora za 5 Kčs za kus. Pri 
hromadnej objednávke 100 
kusov autor dáva 5 kusov 
zdarma. Touto knihou každý 
sa dobre oboznámi s dejina^ 
mi, cyrilometodejskou dobou 
a porozumie cieľ našich sv. 
apoštolov. Keďže tohto ro
ku je veľjubileum a veľko
lepá oslava 1050. výročia smr 
ti nášho prvého arcibiskupa 
a apoštolského legáta, každý 
horlivý Slovák a Slovan mri 
by si túto vzácnu knižku za
dovážiť. U autora možno tiež 
dostať liturgiu slovansko-slo-
venskú po 2 Kčs za kus, ako 
i obrázky sv. Cyrila a Meto
da po 10 hai 

" 

Protilietadlové cvičenie v Mi
chalovciach.-

Dňa 16. júla o 9. večer 
previedol dobrovoľný hasič
ský sbor v Michalovciach 
veľmi zdařilé cvičenie na o-
branu proti lietadlám. Pod
statou cvičenia bol letecký 
plynový útok na budovu št. 
gymnázia a súsedný pivovár. 
Bolá predvedená demonštrá
cia hasenia horiacej obytnej 
budovy, zapálenej bombou 
nepriateľského lietadla, ako 
aj skladiska pivováru, ktoré 
tiež bolo bombou zapálené. 
Pred budovou gymnázia stá
lo sanitné auto, do ktorého 
boli odnášaní plynmi a dy
mom "otrávení" ľudia, ako 
aj vynášaný bol a zachraňo
vaný nábytok a zariadenie 
školy. * 

Diét'a sa utopilo. 
Na parnej píle E. Štiglitza 

v Iľave spadlo do vodnej ná
držky 2-ročné dieťa na píle 
zamestnaného robotníka Šte
fana Nemca. Preto že nebolo 
na blízku nikoho, kto by ne
šťastie bol zbadal, dieťa sa 
utopilo. , 

•* V' . . ľ-' '"j.' V ' * 
Samovražda v"Hornine' 
18. júla v noci skočil ne

zistený mladík do mlynského 
jarku a utopil sa. Vodu v 
mlynskom jarku zastavili, a-
by ho ľahšie mohli nájsť, čo 
sa im aj podarilo. Bol za
chytený za korene na rohu 
Gejzovej ulice, a Ťahanov-
ských riadkov. Viliam Pribu-
la, pekársky učeň, poznal v 
mŕtvom svojho kamaráta, pe
kárskeho. učáa -jStef ana, On-
drejčáka. • ,. ^ • 

Žatva na Horehroni. 
V druhom týždni júla za

čala sa žatva už i v dolnej 
časti Horehronia. Kosia sa 
Žitá, pšenice i jačmene, kto
ré dozrely v posledných ho
rúcich dňoch. Jakosť zrna je 
dobrá, ale bude jas
nej. r V 

30-milionove stavby v Ru
žomberku. 

Ružomberok ide stavať, 
pri čom hodne ľudí dostane 
prácu. O stavbe nového gym 
názia vo Veľkom Políku je 
už rozhodnuté. Náklad bude 
5—6 milionov korún a so 
stavbou sa začne skoro. Stav 
ba okresného domu bola už 
započatá. Bude to prvá ve
rejná budova, otvárajúca 
vchod do Veľkého Políka. 
Bude stáť poldruha milióna. 
Nová nemocnica sa má za-
čiať stavať ešte v jaseni ná
kladom asi 6 milionov. So 
stavbou delostreleckých ka
sární, v ktorých bude ne
skôr umiestený celý horský 
delostrelecký pluk č. 201, sa 
začalo začiatkom leta a bu
de na jaseň hotová. Bude 
stáť 4 miliony. Okrem tých
to stavieb má sa prikročiť k 
s^vbe severnej magistrály, 
ktorej strediskom bude zase 
len Ružomberok. Rozpočet 
Činí 20—25 milionov. Roz
šírenie vodovodu do vonkaj
ších ulíc si vyžiada nákladu 
2 milionov korún a úprava 
kanalizácie na tieto miesta 
tiež vyše dvoch milionov. O-
krem toho sa prikročí k ú-
prave ciest mestských, vici-
nálnych a poľných. V sta
vebnom programe je zarade
ná i položka na stavbu škôl 
v súsedných obciach Ružom
berka, ako je ľudová a diev
čenské školy, nákladom asi 1 
a pol milióna korún. Stavba 
Liptovského muzea stáva sa 
časovou a dľa plánov bude 
stáť asi 2 miliony. Tiež sa 
prevedie regulácia Revúčan-
ky a Váhu ešte tento rok od 
železničného mostu po tok 
Ludrovianky. Potom bude i 
regulácia horských jarkov v 
celom obvode. Pri týchto 
prácach bude zamestnané 
vyše 3,000 robotníkov, čín\ 
by sa v nemalej miere prú 
spelo k odstráneniu neza
mestnanosti celého dolného 
Liptova. 

Daniháza pri Levoči zhorela 
Známe a obľúbené výlet

né miesto pri Levoči, Dani
háza, stala sa obeťou ľud
skej zloby. Keď šiel tam na 
výlet berný úradník Liščák 
z Levoče s turistami p. Veng-
larčíkom a Tanhofferom vi
deli,. že z izby sa valí dym. 
V stred izby našli kopu na
hádzaného dreva horeť. Vo
lali o pomoc z obce Doliny, 
ale pomoc neprišla. Zhorely 
dve drevené chaty. Je záz
rak, že nenastal z toho lesný 

šla, že správa ústavu nenesie 
žiadnu vinu a že je tu uro
bené pre úbožiakov všetko, 
čo je v ľudskej sile a mož
nosti. Je ale pravda, že ob
nos na zaopatřeme a vydr
žiavame celého ústavu je 
veľmi nízky. Pripadá tu na 
všetko iba 4 koruny denne, 
ale, bohužiaľ, skutočnosť je 
taká, že mnohí z týchto du
ševne a telesne vadných de
tí ani potravy neprijímajú a 
treba s nimi zaobchádzať a-
ko s nemluvňatmi. 
Nový most v Ban. Bystrici. 

V rámci regulácie Hrona 
pristúpi sa na budúci rok k 
vybudovaniu nového železo
betonového rámového mostu 
cez Hron na mieste nedosta
čujúceho mostu terajšieho. 
Výstavba mostu súvisí s pro
jektom cestnej spojky Ban. 
Bystrica—Poniky—Detva—« 

Lučenec, ktorá sa pripravu
je k stavbe. 

Úprava vodného tóltis fMri 
• Rožňave. 

V obci Rudná v okrese rož
ňavskom budú v najbližšej 
dobe započaté zahradzovacie 
práce na miestnej bystrine, 
Rudňanke, nakoľko obec do
stala poukázanú prvú splát
ku zo štátneho fondu pra vo
dohospodárske úpravy. 

' Utopil sa. 
V obci Terebli na Podkar

patskej Rusi chcel 54-ročný 
robotník Mikuláš Chudič vy
tiahnuť z rieky plávajúci ko
nár. Noha sa mu ale zošmi-
kla, spadol do vody a utopil 
sa. Jeho mrtvola bola nájde
ná až o niekoľko dní. 

Bulharský kráľ hovorí slo
vensky. 

V Sofii, Bulharsku, bol slet 
bulharských junákov, na kto
rý sa sišlo 23,000 mužov i 
žien, vyše 6,000 juhoslovan
ských sokolov a vyše 300 so
kolov z ČSR. V rámci sletu 
sa konal v Sofii mohutný ma
nifestačný junácky a sokol
ský sprievod za vel 'kých o-
vácií obyvateľstva. Slávnosti 
započal bulharský cár Boris, 
ktorý vykonal aj prehliadku 
junákov a sokolov. Cár Boria 
vyslovil radosť nad usporia
daním sletu a želal šťastie 
ďalšiemu ^bližóvaniu slovan
ského sokolstva, pri čom zdô
raznil jeho význam. Manife
stačný sprievod trval dve ho
diny. Cár Boris prijal tiež 
vodcov sokolstva. medzi ni
mi aj (starostu C.-s. obce so
kolské j, dr. Bukovskéhó, s 
ktorým hovoril po slovensky. 
(Bulharský cár ráttol na Slo-

Okres. súd do Spiš. Vlaehov? 
Hospodárska škola zo Sp. 

Vlaehov má byť preložená 
do Levoče, keďže nemecké 
reálne gymnázium za 3 roky 
prestane jestvovať a celá 
budova bude prázdna. Do 
budovy presťahujú sa potom 
meštianka a štát. ľudová 
škola, a do terajšej budovy 
štát. mešt. školy išla by z 
provizória hospodárska ško
la. Do uprázdnenej budovy 
hospodárskej školy v Spiš
ských Vlachoch umiestený 
by bol okresný súd, ktorý je 
teraz v Spiš. Podhradí. 

Krvavá bitka a prestrelka 
- v Boroňave. 

• V Boroňáve pri Chuste 
na Podk. Rusi mal tamojší 
občan Pavel Katrinec svia
tok a pozval si domov Cigá
nov, aby mu vyhrávali. Ta
mojší parobci mali práve v 
ten deň tanečnú zábavu, ale 
nemali hudby. Žiadali preto 
Katrinca, aby nechal Cigá
nov vyhrávať na ich zábave, 
čo však Katrinec odmietol. 
Došlo z toho k bitke a Ka-
trincovi sa len horko-ťažko 
podarilo spasiť útekom. Ale 
parobci mu rozbili okná, de
molovali plot a zariadenie 
bytu. Katrinec v sebaobrane 
začal strieľať z pušky, pa
robci streľbu opätovali z re
volverov. 11 mladíkov bolo 
oznámených súdu. Zrane
ných bolo niekoľko rozváž
nych občanov, ktorí parob-
kov v ich vystrájaní krotili. 

Hodila sa pod vlak. 
A. Hudíková, 22-ročná 

slúžka z Budče u Zvolena, 
hodila sa neďaleko Zvolena 
pod vlak, prichádzajúci z B. 
Bystrice. Bola na mieste u-
smrtená. Hudíková bola vy
datá, ale so svojim manželom' 
nežila. V poslednom čase bo
la zamestnaná vo Zvolene. 

výhóry Ustavenie branného 
v Púchove. 

Myšlienka brannosti v po
slednom čase stále mocnej
šie preniká na Považí. Tafc 
v Trenčianskej sa pripravu
jú na september veľké sláv
nosti obrany, v Púchove svo
laly jednotlivé spolky shro
mážděme branného Výboru. 
Schôdze zúčastní sa aj zá
stupca trenčianskej posád
ky, a potom hned' bude za
počaté s dávno projektova
nými kurzami brannosti, kto
ré dnes nadobúdajú stále 

Dom biedy a neiťastia na 
PovažĹ 

Pod zrúcaninami hradu 
Považského stojí starý ka
štieľ, ktorý býval majetkom 
baróna Poppera, a teraz je 
v majetku Slovenska. Istý 
čas bol kaštieľ útulkom let
ného tábora bratislavskej Y. 
M. C. A., a neskoršie umie-
stila tu Slovenská krajina od 
bočku Cyrilo-Metodejského 
ústavu v Brne pre pečlivost' 
pre slabomyseľných a skro-
fulózne deti. 

Mníšky, ktoré sú tu pove-
réné opaterou týchto nešťa-
stlivých detí, vykonávajú tu 
ťažký a zodpovedný úkol, a 
možno ich postavenie dávať 
za vzor obetavosti. V posled
nom čase rozšírily sa chýry 
o veľkej úmrtnosti chovan
cov tohoto ústavu, ktorých 
vraj v ostatnom roku zomre
lo asi 15. 

Krajinský úrád Vyslal jem 
príslušnú komisiu, ktorá na-

Továrník Pálka zomrel. 
V bratislavskej nemocnici 

zomrel vo veku 66 rokov Ján 
Pálka, bývalý továrník v L. 
Sv. Mikuláši. Bol to svojráz
ny sociálny a náboženský 
mysliteľ, Človek dobrého sr
dca. Previedol vo svojej to
várni na kožu a remene pred 
niekoľko rokmi sociálizáciu, 
totiž dal továreň robotní
kom. V posledných rokoch 
žil v Bratislave. 

Vrátil sa po 19 rokoch zo 
zajatia. 

Do obce Biela Cirkev na 
Podk. Rusi vrátil sa po 19 
rokoch z Ruska tamojší ro
dák T. Mojš. Priviedol si 
domov ženu Rusku a niekoľ
ko detí. V roku 1916 padol 
do ruského zajatia a od 

tých čias bol nezvestným. 
Mojš vyhlásil, že v Rusku je 
roztrúsených ešte mnoho na
šich ľudí. 

Drahé obveselenie. 
55-r. Ľudovít Furmánek z 

Piargu šiel z Hronskej Brez
nice z jarmoku domov a mal 
pri sebe 700 korún. Cestou 
zastavil sa v krčme a a kú
pil si tam takú náladičku, že 
nevládal prísť domov a tak 
zostal spať v "šianci° neďa
leko Ban. Štiavnice. Ráno, 
keď sa zobudil, nemal ani 
haliera. Nevie, či mu peniaze 
niekto ukradol, alebo éi ich 
stratil. 

Podvodník a zlodej v kňaz
skom rúchu. 

Jindřich Karlík, 20-ročný 
robotník z Veselí nad Mora
vou, nemal akosi šťastia vo 
svete. Bol bez práce, nuž po
vedal si, že skúsi ešte hľa
dať šťastie v kňazskom rú
chu. Obliekol si reverendu, 
nasadil na krk golier a šiel 
do okolia Trnavy na Sloven
sku. Dňa 5. apríla prišiel do 
Kátloviec, zaklopal na dvere 
fary a farárovi Štefanovi Csi-
slerovi oznámil, že je vraj 
Tomeč^k z Trnavy a prelát 
Straka posiela ho, aby tu vy-
pomôhol pri bohoslužbách! 
Csislerovi pripadal byť zná
my a spomenul si, že predo
šlého dňa videl ho v Trnave 
s katechetom Obrotom, nuž 
kde by mu mohlo teda na
padnúť, že má pred sebou 
podvodníka? Priateľsky ho 

uhostil, dal mu nocľah a ha 
druhý deň, dajúc mu 10 ko
rún, poslal ho do Trnavy, a-
by si tam šiel na biskupský 
úrad zadovážiť povolenie k 
slúženiu omše. Podvodník 
z fary nešiel rovno do Trna
vy, ale ku správcovi cirkev
ných majetkov, Jozefovi O-
ravcovi, od ktorého si požičal 
bicykel a na tom ušiel. O 
týždeň potuľoval sa už zase 
v civile, po Uhorskom Hra
dišti a tam s chodby roľníc
kej záložne ukradol Šimono
vi Horehledovi bicykel. Na 
tomto sa vrátil na Slovensko 
a 14. apríla už chodil zno
vu v reverende. Toho samé
ho dňa prišiel na faru v Sv. 
Kríži nad Váhom k farárovi 
Karolovi Dobrovskému, ako 
salezián Jozef Douč zo Šaš-
tína, že prišiel do obce sbie-
rať milodary pre kláštor. U 
farára dostal nocľah, bol po
hostený, ráno v kostole pri o-
mši asistoval a druhého dňa, 
keď Dobrovský odišiel do 
Nového Mesta n. Váhom, do
stal do opatery sám celú fa
ru. To bolo pre neho niečo! 
Vo farárovej pracovni otvb-
ril si pokladnicu, sobral, čo 
v nej našiel, akési veci zo 
šatne tiež pobral a ušiel, ne
chajúc dom na milosť bo
žiu. Keď sa Dobrovodský 
vrátil, presvedčil sa, akého 
to "oltárneho brata" mal za 
hosťa! 3,300 korún hotových 
peňazí, strieborné hodinky, 
zlatá retiazka a iné cennosti 
boly preč. Šiel k četníkom, 
ktorí prefíkanca chytili a za
vreli. Súd odsúdil Karlina na 
14 mesiacov žalára. 

Alpine Ave. Lumber Co. 
A. P. KICOŠ. majiteľ 

629 ALPINE AVE. 
Youngstown. O. Tel. 75144 

Jediný slovenský obchod s drevom 
a všelilakým tovarom k budovaniu 

OZNÁMENIE. 

Jozef Danish Notát 
traduje vo vlastnom doma 

11 Qnssn 8k Tslefon 36116 
Oproti kostolu sv. fitefaaa. 

^ Telefon 66351 * 5 

JOHN WILLÓ 
SLOVENSKÝ ADVOKÁT 

800-510 Union National 
Bank Bid*. 

KUBÍNA 
FUNERAL 

HOME 
SLOVENSKÝ 

POHRABNÍCKY ZÁVOD 

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

K&ÁBNÉ PLATEB PIAMO 
Ako nové PREDÁ SA LAOVO. 
Príďte alebo telefonujte do 
Yahrling-Raynar Mualo Company 

306 W. Federal St. 
Pýtajte m na p. J o*. MolvJian. 

Telefon 444ÍI 

Joseph Friedman 
P&AVOTÁB A VEREJNÝ 

NOTÁR 
210 Stambangb Bldg. 

JOZEF G« 
VAŠČÁK 

SLOVENSKÝ 
POHRABNlK 

40 Lincoln Avenue 
Telefon 40235 
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Vklady sú Poistené 
Štetky vklady v tejto banke at úplne poUtení 
ai do $6,000.00 vo Federal Deposit Ixururanoe 
Corporation pod kontrolou vlády Spojenýoh 
Ôtátov. Toto je na dodatok k bezpečností, 
ktorú dáva nál veľký kapitál a petafok 

Milionov Dolárov. . v 7 

S& DOLLAR SAVING* 
an /TRUST COMPANY 

YOUNGSTOWN, OHIO 
O4bo6ka • Straihen, Ohio 

PeíôraJ*# rMlo rothlM Dollar Banky kaftdý 
rek Toř«r o t, hodín* * WKBN radlo atanlea. 
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