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NIEČO O ABYSlNIL, 
_____ 

'Abysínia je dnes predme
tom najširšieho záujmu. Co 
vieme o tejto zemi? Polož
me pred seba zemepisný at-
lps, naj d'me si mapu Afriky 
4 čítajme z nej poučenie o 
zemi, okolo ktorej sa točí o-
tázka mieru Či vojny. 

Abysínia (domáckym mé-
" nom Ethiopia) je absolútnou 

monarchiou vo východnej A-
frike. Jej rozloha robí 1,-
120,400 štvor. km., tedy asi 

- toľko ako Francie, na roz
lohu nie je to zem malá. 

• Horšie je to už s obývate ľ-
. stvom: na tejto veľkej plo

che býva sotva 8—10 milio-
•>-nov ľudí.• Na severe" je jej 

susedom talianska kolonia E-
ritrea, na východe francúz
ske a britské Somálsko, na 
jrahu talianske Somálsko a 
britská Kenya, na západe 

' anglo-egyptský Sudan. Ako 
vidíme, Abysínia je so všet
kých strán obklopená kolo-
niami europských veľmocí a 
ý tom je príčina dnešnej zá
pletky. 

Abysínia je jednou z naj
starších ríš na svete a vedľa 
.Liberie jé jediným samostat
ným štátom v Afrike. Štátna 
správa je feudálna tak ako 
bývala v Europe v stredove
ku. Vrchnej vláde dedičného 
cisára, ktorý má titul "negu-
sa negesti" tj. kráľ kráľov 

« a ktorým je dnes Haile 
Selassie — podlieha niekoľ
ko abysínskych kráľovstiev 
(Tigré, Amhara, Godžam, 
Vollo, Šoa, Džimina, Kaffa) 
a ďalej podrobené provincie 
pohanských a mohamedán
skych kmeňov danakilských, 
somálských a Galia, ktorých 
sa zmocnili Abysínčania v 
novšej dobe zbraniami. Me-
d-zi ne patrí tiež prvé obchod 
né mesto ríše, Harrar s 50,-
000 óbyvateľmi. Cisár vlád
na s pomocou ministerskej 
rady. Parlamentného zriade
nia niet, ani písaného práva 
súdneho. Otroctvo bolo zru
šené v 1924. Hlavným me
stom štátu je Addis Abeba 
{vyslov Ahdis Aveva), tiež s 
50r000 obyvateľmi. Európ
sky vyzbrojeného vojska má 
Abysínia asi 100,000 mužov. 

• Sfcoro celé obyvateľstvo je 
Jcresťanské. 

Na rozdiel od celej ostat
nej tropickej Afriky, kde vlá
dne kopaničiarstvo, orú A-
bysínčania pluhom, ale hno
jenie nepoznajú. Ôrba je ich 
hlavným zamestnaním, pri 
čom musia kynožiť hyeny, 
množstvo dravých vtákov a 
kŕdle kobyliek a zápasiť, 
najmä na severe, "so suchom, 
ktoré prekonávajú uniélým 
zavlažovaním. Hlavnou plo
dinou je pšeno, ktoré je naj
dôležitejšou národnou potra
vinou. Na severe sa seje tro
cha obilia pre Europanov a 
přé vývoz. Juhozápadná pro
vincia Kaffa je pravlasťou 
kávovníka, ktorý tu rastie 
divoko, ale rodí znamenitú 
kávu. Pre domácu spotrebu 
sa pestuje bavlník, tabak, 
kukurica, ricinus a ľan. Na 
náhorných rovinách sa pasú 
veľké čriedy dobytka (zebu, 
koní, mulíc, kôz), ktoré sú 
ale Často decimované nákaz
livými chorobami. Obchod sa 
obmedzuje hlavne na predá
vanie koží, toto však dosiah-

„ lo po svetovej vojne značné
ho rozsahu. Dôležitým živo-

. ííšnym výrobkom je i mäd a 
vosk. Smiešané lesy západ
ných krajín stoja bez hospo
dářského úžitku. Baníctvo j é 
primitívne. Doluje sa meď, 
železo, kamenná soľ a zlata 
(v území Galia). Továreň v 
Abysínii niet, len niekoľko 
dielní tkalcovských, sedlár
skych, mydlárskych, tavia-
reň kovov, klenotníckych pod 
nikov, pálenie liehovín a me
doviny. Obchod sa prevádza 
predajom t dom na dom. A-
lé kúpna sila obyvatel 'stva 
5é malá, tiež jeho potreby. 
Dvesto cirkevných sviatkov 
do roka nepodporuje praco
vitosť ani kúpnu silu. Fran
cúzska spoločnosť vystavila 
železnicu z francúzskeho prí
stavu Džibuti pri Červenom 
mori cez Harrar do hlavné
ho mesta Addis Abeba, dlhú 
783 km, z čoho len 90 je na 
území francúzskej kolonie, 
ostatok tiahne územím aby-

Obchod * závisí na 
^Uv« dobytka a úrody. Vy-

káva a suro

vé kože, obilie, vosk, suSená 
zelenina a slonovina. Dováža 
sa najviac soli, ktorá v Aby
sínii má vzácnu vlastnosť: 
je to platidlo v podobe ka
meňov obalených lykom. 

ZÁPISNICA SCHÔDZKY 
CSTRED. VÝBORU 

pre zájazd Matice slovenskej 
do U. S. A., odbývané j v Cle

veland, Ohio, 3. aug. 1935. 

Dočasný predseda Rev. 
Jaroslav Pelikán začal schô
dzu a jadrnými slovami vylí
čil cieľ tejže. Nasledovalo 
registrovanie zástupcov prí
tomných. Výkaz registrácie 
je nasledovný: 

Maria A. Pisoň za Živenu, 
Anna M. Soták za PSŽJ., A. 
J. Surovjak za SI. Ligu, M. 
Súľovský za "Am. Slovák", 
Nikolaj Kováč za NSS., M. 
M. Klesch za Cl. Diec. Sb. 
SSK., Mikuláš Konečný za 
Sbor 31. SI. Ligy, Jozef Noc-
jar za SI. Ligu, Jozef Hušek 
za Sdruž. Slov. Nov. a za 
"Jednotu", Gustáv Dérer za 
kultúrny výbor SI. Ligy, Ján 
Országh za Ciev. ústredný 
výbor, Rev. Matej F. Benko 
za Ciev. ústr. výbor, Emil 
Stankoviansky, za Slovenský 
Hlásnik, Maria Stankovian
sky za Dennicu, Rev. F. U-
herka za Slov. Kalv. Presb. 
Jednotu, J. Denďúr, za Ma
ticu Slov. Školstva a "Náš 
Svet", Ján Krýdlo za P. S. 
J., Adam Podk'rivacký za I. 
K. S. J;, Rev. Jaroslav Peli
kán za Slov. Ev. Lut. Syno
du, Rev. A. Balaška, čl. Ma
tičného výboru, Rev. A. Ro-
lík, člen Matičného výboru 
v Johnstown, Pa., Rev. Ivan 
Kramoriš, OSB. za Ženskú 
Jednotu, Ján Pankuch za 

Nár. Slov. Spolok, Daniel Vi-
cian za SEJ., J. J. Pikula za 
ústr. výbor Medzinár. Rob. 
Spolku, Juraj Haluška, za ú-
stredný výbor Medzinár. R. 
Spolku, Pavel Hodoš tiež, J. 
Mihal, za "Cleveland News", 
Dominik Sloboda za S. K. 
Sokol, Martin Slimák za C. 
S. J., Ján Leško za S. S. K. 

Ifočasný zapisovateľ, rev. 
Ivan Kramoriš prečítal prí
pis od Matice slovenskej. Po
dobne sa prečítal Prejav od 
Lokálneho výboru v Johns
town, Pa. Po prečítaní pre
javu vyvinula sa krátka de
bata a prijal sa nacledovný 
návrh: 

"Sme všetci Slováci a chce
me spolupracovať za úspech 
zájazdu delegácie Matice slo 
venskej. Kto by túto spolu
prácu naštrbil pre frakčné 
ciele a svoje strannícke sme
ry, nech je Ústredným Vý
borom vytvorený." 

Prikročilo sa k voľbe riad
neho úradu pre' Ústredný 
Výbor. -

.Nominovaní na predsedu 
boli: rev. Jaroslav Pelikán a 
Jozef Hušek. Pán Jczéf Hu
šek bol zvolený za predse
du. 

Nasledovala nominácia na 
tajomníka. V nominácii boli 
p. uč. Gustáv Dérer, M. E. a 
rev. Jaroslav Pelikán. Zvo
lený bol p. uč. Gustáv Déreiŕ 
M. E., z Akron, O. 

Pán Nikolaj Kováč, preds. 
Nár. Slov. Spolku, bol jedno
hlasne zvolený za pokladní
ka Ústredného Výboru. 

Predsedovia Lokálnych vý
borov (štyroch oblastí) boli 
jednohlasne zvolení za pod
predsedov Ústredného Výbo
ru. Títo sú: Rev. Matej Ben
ko, preds. clevelandskej otJ-
lasti; Dr. P. P. Hletko, pred
seda chicagskej oblasti; An
drej P. Slabey, predseda new 
yorkskej oblasti. Pittsburgh 
ešte nevolil. 

Výkonnú správu tvoria: 
predseda, tajomník, poklad
ník a štyria podpredsedovia. 
Kvórum tvorí nadpolovičná 
väčšina. 

Boly tiež zvolené štyri ti-
tulárne podpredsedkyne, a 
síce: Pi. Maria Pisoň z Cle
velandu, pi. Maria Stanko
viansky z Pittsburghu, pí. 
Helena Kočan z Whiting, 
Ind. a pani Zuzanna Jandík 
z Guttenberg, N. J. 
Financovanie zájazdu matič

nej delegácie. 
Po všestrannej diškusii spô

sobu financovania tohto ná
dejného podniku bol zvolený 
troj členový výbor s nariade
ním vypracovať návrh na 
fiaabcpvanie zájazdu matič

nej delegácie, ktorá prosí de
saťtisícovú garanciu (len zá
ruku) v prípise nedávno za
slanom na Ústredný Výbor. 
Tento trojčlenový výbor, kto
rý pozostával z pp. Ján Pan-
kucha, Nikolaja Kováča, Já
na Országha a ktorý sa z 
miestnosti načas vzdialil, po
dal nám potom svoj návrh v 
tomto znení: 

1. Nech Ústredný Výbor 
sa hneď obráti na všetky 
bratské a sesterské organizá
cie, aby na ten cieľ oběto
valy od $250 do $500 a men
šie, lokálne organizácie dľa 
možnosti. 

2. Nech je upravený prípis 
na jednotlivé oblasti, aby za-
viedly všeobecné sbierky vo 
svojom okolí po 25 centov; 
sbierka táto bude známa pod 
titulom 25-centoyá sbierka 
Matice Slovenskej. 

3. Nech je tiež upravený 
apel na majetnejších jedno
tlivcov, aby na túto sbierku 
štedre prispeli. 

4. Všetky sbierky majú 
byť vedené poď kontrolou 
Ústredného Výboru a odo
sielané pokladníkovi, ktorý 
nech je pod bondom. 

5. Nech je rozposlaný apel 
na všetky slov. časopisy, aby 
za tento program agitovaly, 
Ústrednú správu všemožne 
napomáhaly a tak zdar veci 
zaistily. 

6. Čiastka z týčhto sbie-
rok má' byť upotrebená na 
financovanie nášho Ústred
ného výboru. 

7. Ústredný výbor nech po 
dáva zprávy o príjmoch a 
výdavkoch aspoň raz v me
siaci. 

8. Odpoveď od organizá
cií dotyčné sbierky má byť 
doposlaná nášmu Ústredné
mu výboru najneskoršie o 6 
dní. 

Hávrhy tieto boly prijaté. 
Potrebné prípravné výbory. 

Aby sa práca matičnej de
legácie mohla efektívne ko
nať a dariť, potrebné sú 
dľa prípisu Matice isté vý
bory. 

Uzavreté, aby správa Ú-
stredného výboru vymenova
la všetky potrebné výbory. 

Uzavreté, aby, k vôli sú-
ladnej práci Ústredný výbor 
dával úpravy a direktívy lo
kálnym výborom. 
Grafický plán (mapa) Cesty 

matičnej delegácie. 
- -Návrh bol prijatý, aby ú-

rad Ústr. výboru vypracoval 
dľa svojho dobrozdania Gra 
fický Plán (mapu) cesty de
legácie Matice slovenskej do 
U. S. A., ktorý plán má byť 
potom poslaný Matici sloven
skej. 

Zakľúčenie schôdzky. 
Po prijatí návrhu na 'za

kľúčenie zaspievali sme prvý 
verš hymny "Hej, Slováci" 
a tak sme sa poberali domov 
v tej nádeji, že započaté die
lo prinesie hojného duševné
ho ovocia pre našu americkú 
Slovač, ktorá túži po kul
túrnom obrodení. 

Gustáv, Dérer, 
tajomník Ústr. výboru, 

205 Palmyra Ave., 
Akron, Ohio. 

ANNA KRAMER UMRELA 
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Pani Anna Kramer, z Č. 
392 S. Schenley Ave. zomre
la 13. aug. vo veku 34 ro
kov. Bola údkyňou Odboru 
658. N. S. S. v Ganister, Pa. 
Zanecháva tu manžela Joze
fa Kramer, otca Jána Hom-
sey v New Yorku, dietky An
nu, Mariu, Jozefa, Elsie, Lu
cy, Helenu, Franka, Nancy, 
Juliu a Alžbetu tuná; bratov 
Jána, Jozefa a Michala v 
New Yorku a päť sestár tiež 
v New Yorku. Pohrab je v 
piatok, z gr. kat. chrámu P. 
Marie. Pohrabné obrady vy
koná Rev. Jozef Jackanič. 
Pochovaná bud$ aa ..ťyxJfcjev-
nom cintoríne. 

JÁN KOSTURAK ZOMREL 

1. Obrnené nákladné autá' 
doviezly z Philadelphie do 
pokladne vo Washingtone 
striebra za $100,000,000. 

2. Výjav, keď 1000 dôstoj

níkov a vojakov odplávalo z 
Brooklyna do Kanálovej Zó
ny, Filipín a Hawaii. 

3. Členky "Massachusetts 
Minute Women of 1935'' po

dávajú guvernérovi Curley-
mu rezolúciu proti daňovým 
zákonom. Ony žiadajú, aby 
guvernér sporil a nevydával 
viac, ako štát prijme. ^ 

Zo starej vlasti 
Dosiahli tme sebestačnosti 

v pestovaní papriky. 
Naše zemedelstvo sa môže 

právom pochváliť ďalším 
významným výsledkom svo
jej cieľavedomej práce. Len 
vlani sa začalo na južnom 
Slovensku s pestovaním ko
reninovej papriky vo veľkom 
a už toho roku možno pove
dať, že v tomto obore môže
me byť v republike celkom 
sebestačnými. Netreba už do
vážať papriku zo zahrani
čia, hlavne z Maďarska. Má
me na Slovensku i mlynyt v 
Nových Zámkoch a Zvole
ne, ktoré celú republiku mô
žu kořenou paprikou záso
biť. Pestovaním a mletím pa 
priky zamestnáva sa 2,000 
robotníkov, pri čom pesto
vanie papriky je veľmi snad
né a nevyžaduje zvláštnych 
odborných znalostí. 

Ján Kosturak, ktorý za po
sledných 18 rokov bol v štát
nej nemocnici v Gallipolis, 
zomrel t* m v sobotu rán«* vo 
veku 44 rokov. Zanecháva tu 
sestry pani Juliu Hnát a pa
ni Mariu Hattagan. Matka 
mu zomrela pred rokom. Po
hrab bol v utorok z č. 64 
Montgomery Ave. Pohrabné 
obrady vykonal Rev. Jozef 
L. Kostik. Pochovaný bol na 
Calvary cintoríne* 

Podarený fígeľ cigánskej 
čarodejnice. 

K roľníčke A. Milákovej 
v Sentuši pri Užhorode pri
šla neznáma Cigánka žo
brať. Keď dostala almužnu. 
Cigánka sa veľmi ochotne 
rozhovorila a ponúkla Milá
kovej svoje služby, nakoľ
ko sa dozvedela, že v dedi
ne hynie dobytok. Povedala 
roľníčke, že keby sa chcela 
vyhnúť škode na dobytku, 
že by ho za mierny popla
tok "počarovala', aby nedo
stal chorobu a nezahynul. 
Miláková sa zprvu háčila, ar 

le keď ju Cigánka ubezpe
čovala, že jej čarovanie sa 
neminie úspechom, konečne 
privolila a podvodníčka sa 
dala do čarovania. Požiada
la roľníčku, aby jej dala ne
jakú novú čiernu sukňu a 
čerstvé vajce, aby čarovanie 
bolo najzdarnejšie. Keď po
tom žiadané veci k čarovaniu 
dostala, zamotala vajce do 
záhybov sukne, ktorú hodila 
silne na zem, pričom vypad
la zo zamotanej sukne aká
si kosť, o ktorej Cigánka tvr 
dila, že je ľudská. Miláková 
sa pri tomto čarovaní veľmi 
naľakala, ale Cigánka ju u-
spokojila, že sa jej nič ne
môže stať, keďže sa už tá 
zázračná kosť objavila.Kosť 
potom obe zakopaly v staj
ni, aby dobytok chránila 
pred každou chorobou. Po 
skončení čarovania vyplatila 
dôverčivá Miláková Cigánke 
250 Kčs. Cigánka potom s 
peniazmi z dediny rýchle 
zmizla. Oklamaná roľníčka 
si to však o chvíľu rozmy
slela, lebo sa bála, že muž 
bude od nej peniaze žiadať 
a preto utekala k četníkom, 
ktorí zaviedli po "zázračnej" 
Cigánke pátranie. 

Obilný sklad na Spiši. 
Spišské skladištné druž

stvo v Spiš. Novej Vtfi má fi
liálku v Spiš. Podhradí, kto
rá má veľmi irialý sklad. Te
raz začali stavať pri stanici 
celkom nový poschodový 
sklad pre kraj pod Brani
skom na 60 vagónov obilia. 

Kto je z Berehov? 
Obec Berehy na Podkar

patskej Rusi bola bohatou 
obcou. Mala 3,000 jutár ho
ry a z výnosu tohto majetku 
hradila všetky obecné vý
davky, takže tamojší obča
nia nepoznali nijaké priráž
ky. Pred niekoľkými rokmi 
tamojší urbarialisti podali na 
obec žalobu, že tieto lesy pa
třily im, nakoľko sú vlastne 
majetkom ich predkov a len 
omylom miesto na urbariali-
stov boly zaknihované na o-
bec. Urbarialisti pred súdom 
v prvej inštancii vyhrali, v 
druhej súd dal za pravdu 
obci. Teraz rozhodol Naj
vyšší súd v prospech urbari-
alistov a tak obec bude mu
sieť vrátiť 3,000 jutár hory. 

Nešťastie pri čistení puiky. 
Vojtech Horáček, četnícky 

strážmajster v Koterbachoch 
pri Spiš. Novej Vsi, čistil slu 
žobnú zbraň a nevedel, že je 
nabitá. Pri čistení puška vy
strelila a četníka trafila pod 
srdcom. Bol dopravený do 
levočskej nemocnice^ Stav 
ho je veľmi vážny.; ' " . 

Dôkladnejšia zmena vlády? 
Okrem povestí, že na ja

seň vstúpia do vlády sloven
skí autonomisti, kolujú zve
sti o tom, že dôjde k väč
ším zmenám aj medzi dneš
nými ministrami. Predovšet
kým si strana sociálno-demo-
kratická nárokuje kreslo mi
nistra financií. Kandidátom 
na" toto miesto je dr. Jozef 
Macek, národohospodár a u-
niverzitný profesor. Aká po
litika bude potom u nás, ne
možno vopred povedať, lebo 
teorie prof. Macka sa roz
chádzajú s teóriami dr. Eri-
glíša, guvernéra Národnej 
banky. Otázka je, kto najde 
pre svoje zásady väčšiu pod
poru. Okrem toho sa určite 
počíta s tým, že odstúpia 
dvaja soc.-dem. ministri, a to 
Bechyne,- minister železníc a 
dr. Dérer, minister spravo
dlivosti. Ustúpia novým ľu
ďom. Miesto Dérera má za
ujať dr. Markovič. 

Maďarsko a- Turecko po 135 
milionov, Grécko 50 milionov 
a Bulharsko 43 milionov/ " 

Svetový študentský kongres 
v Trené. Tepliciach. 

Conféderation internacio
nále deš étudients svolala do 
Trenčianskych Teplíc sveto
vý študentský kongres, kto
rý bude od- 2. do 6. augu
sta. Dosiaľ bolo riaditeľstvu 
kúpeľov ohlásených 200, z 
väčia zahraničných ̂ účastní
kov. * ' 

Cirkevné majetky na Sloven
sku preberá administrátor. 

Od 17. júna do T. júla pre
vzal apoštolský administrá
tor dr. Jantausch tieto cir
kevné veľkostatky: Janov 
Dvor, Aňala, Chrasť, Bajč, 
Vlkanovo, Lándor, Hliník, I-
vanovo, Studená a Sv. Štefan. 
Tento týždeň sa odovzdajú 
majetky v diecézi košickej a 
rožňavskej. ^ " 

Jubileum školy v Orave. 
Prvá gazdinská škola na 

Slovensku vo Veličnej oslá
vi svoje 15-ročné jubileum 
jestvovania. Za dobu 15 ro
kov vyslala do života 352 
žiačok. Škola je v kaštieli 
bývalej prefektúry, ktorý za
kúpil štátu roku 1928. 

Teraz sa buduje najdlhšia 
nová trať: Červená Skala— 
Margecany, dlhá asi 90 km, 
ktorá bude tvoriť druhú stre 
doslovenskú významnú že
lezničnú cestu od Košíc ku 
Bratislave a bude mať veľ
ký význam pre celý ten krá
sny a doteraz ťažko prístup
ný kraj. Táto železnica má 
sa dostaviť budúceho roku 
1936. 

Robia sa planý na celý rad 
iných významných spojujú
cich železníc, ako Spiš—Ge
mer, Podolínec—Orlov, Už
horod—Mukačevo, Prešov— 
Humenné, Košice—Rožňava, 
Jablonica-Myjava a iné. Ide 
sa budovať druhá veľmi vý
znamná koľaj medzi Žilinou 
a Vrútkam, stavia sa nová 
veľmi potrebná stanica na 
Štrbe atď. atď. Práve za
počatá stavba trati Púchov— 
Lideč má veľký význam, le
bo značne skráti spojenie Slo 
venska s Prahou. Pre tento 
svoj veľký význam stavia sa 
táto trať hneď ako dvojko-
ľajná, prvotriedne vybudo
vaná i pre najhustejšiu a 
najrýchlejšia premávku a 
dopravu. 

Zo sadzačov — zahradníci 
V Bratislave je mnoho ne

zamestnaných sadzačov, kto
rí majú málo nádeje, že by 
mohli pracovať v tlačiar
ňach pri svojom doterajšom 
povolaní. Títo podali žiadosť 
mestu, aby im prenajalo po
zemky, na ktorých by po 
vzore bulharských záhrad
níkov'pestovali zeleninu. 

V Sevljtši kúpal sa v ffee 
tamojší 24-ročný robotník 
Jcsaf .Gajdoš. Dostal sa do 
krútňavy a hoci bol dobrým 
plavc<M*« utopil sa. Jeho mrt
volu našli po trojhodinovom 
hľadaní neďaleko miesta, 
kde sa utopii, < 

Cudzina nám dlhuje 3 a pol 
miliardy za tovar. 

Nedávno sostavila Národ
ná banka štatistiku, koľko 
nám dlhuje cudzina za vy
vezený tovar. Z porovnania 
týchto štatistík vychádza na 
iavo, že vývoz do takých 
krajín, kde nieto devizových 
obmedzujúcich opatrení, stú
pa, naproti tomu do cudziny 
kde obchodný styk je obme
dzovaný, sa nemení. 

Podľa tejto štatistiky dl-
hovaly nám 31. marca 1935: 
Ariglia 150 milionov korún, 
Francúzskol20 milionov, Ho
landsko 115 milioriov, Poľ
sko 207 milionov, Spojené 
Štáty 90 milionov, Švajčiar
sko 65 milionov, Švédsko 35 
milionov. Toto sú štáty s voľ 
ným obchodovaním. Štáty s 
obmedzeným obchodovaním 
dlhovaly nám: Nemecko 608 
milionov, Rakúsko 370 mili
onov, Rumunsko 460 milio
nov, Juhoslávia 240 milionov 

Markušovské závody pracujú 
Markušovské závody, kto

ré patria do záujmu Vitko-
víc, začaly pracovať, lebo 
dostaly odbyt v Poľsku na 
rudu, a najmä preto, že Ná
rodohospodársky sbor podta
transký v Spišskej Novej Vsi 
na kompetentných minister
stvách docielil značné^ sníže-
nie železničných tarifov pri 
odvoze pálenej rudy a sníže* 
nie pri cenách traskavín, 
ktoré sú v tomto priemysle 
veľmi dôležité. Závody už 
tri roky nepracovaly, a te
raz niekoľko, desiatkam, ro
botníkom daly prácu. '" V 
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Nové železničné dráKý na 
Slovensky 

Staré Maďarsko stavalo 
na Slovensku železnice sme
rom severojužným, tak, aby 
spojovaly Slovensko s Buda
pešťou. ČSR. má polohu ú-
plne opačnú, ide smerom zá-
padovýchodným a preto na 
Slovensku treba stavať že
leznice pozdlžné, aby malo 
čo najlepšie spojenie so zá
padnou časťou republiky a 
s hl. mestom Prahou. Od ro
ku 1918 boly na Slovensku 
vybudované tieto nové tra
te: spojka Bánovce—Vajany 
asi 19 km, medzi Košicami a 
Užhorodom, trať Zvolen— 
Krupina dlhá 34 km, otvore
ná r. 1925, ktorá predtým 
zanedbaný slovenský hon
tiansky kraj pripojila k hl. 
trati; trať Nové Mesto nad 
Váhom—Veselí nad Moravou 
68 km, z ktorej polovica ve
die Slovenskom a zapojuje 
kraj} generála Štefánika do 
železničnej premávky a je 
významnou spojkou medzi 
Slovenskom a Moravou; trať 
Handlová—Horná Štubňa, 
vystavená v rokoch 1927-81, 
je síce krátka, len asi 19 km 
dlhá železničná spojka, ale 
jej výstavba bola technicky 
ťažká (je tu najdlhší tunel 
v republike, tirtiel Masaryka 
3,011 metrov dlhý) a pre 
premávku na strednom Slo
vensku je to jedna z najvý
znamnejších a najpotrebnej
ších tratí, ktorá spojuje zá
padné a stredné Slovensko. 

Z Ameriky si prišiel pre smrť 
do vlasti. 

Ján Bíroš z Hliníka nad 
Váhom vrátil sa nedávno z 
Ameriky. Keďže nebolo inej 
práce, chytil sa tej, aká bo
la* V Hliníku práve rúbali 
stromy a tak aj on sa prihlá
sil a rúbal s ostatnými. Po 
odťatí viacerých stromov, 
podtínali veľký strom. Keď
že mysleli, že strom je už 
dostatočne podrezaný, Bíroš 
išiel bližšie k nemu. aby sa 
o tom presvedčil. Avšak v 
tej chvíli strom sa prudko 
prevalil a prigniavil Bíroša. 
Neštastníka vytiahli zpod 
stroma už len mrtvého. 

viak. Myslel, že už nežije a 
skúšal to tým, že zasadil di
viakovi niekoľko rán seke
rou. Diviak ale odrazu vysko
čil a vrhol sa na drevoruba
ča. Rozpútal sa medzi nimi 
vel 'ký boj a diviak Kuruca 
tak dokaličil, že drevorubač 
zostal ležať v bezvedomí na 
zemi. Ale aj diviak bol ťaž
ko zranený a vykrvácal z 
rán, ktoré mu drevorubač se
kerou zapríčinil. 

Vlak usmrtil matku, dieťa 
zostalo živé. 

Medzi stanicami Podkrivá-
ňom a Vítnou hodila sa v 
noci pod osobný vlak 25-roč-
ná Zuzana Kožková-Bošnia-
ková z Budine pri Lučenci 
aj so svojou 3-ročnou dcér
kou, ktorú držala v náručí. 
Nešťastnica bola na mieste 
usmrtená a jej telo bolo stra
šne zohavené. Dieťa ako zá
zrakom vyviazlo živé len s 
ľahkým poranením nad o-
kom. Len ráno o 3. hod. to 
objavil strážnik trati. Dieťa 
pokojne spalo vedľa usmrte
nej matky a objímalo ju. 
Ked' strážnik dieťa zobu
dil, toto upozorňovalo ho, 
že matka spí. Príčina samo
vraždy sa vyšetruje. 

Koniec colnej vojny. 
Za maďarsko-českosloven-

sltého hospodárskeho jedna
nia, ktoré sa viedlo už nie
koľko týždňov, podarilo sa 
sjednať kompenzačnú doho
du, ktorá uľahčí jednanie o 
hospodársku smluvu. Tým 3a 
končí colná vojna medzi Č. 
S. R. a Mada'rskom, trvajú
ca 5 i pol roku. Nová obchod 
ttá smluva má 3 časti: doho
du o výmene tovaru, ktoré 
zaisťuje vzájomný dovoz to
varu v hodnote 80 mil. Kčs, 
kúpeľnú dohodu, určujúcu 
vzájomný odber tovaru za 7 
mil. KČs a stanoviacu Čiast
ku pre kúpeľný styk v hod
note 3 ml. Kčs a rámcovú do
hodu o najvyšších dohodách 
pre určité druhy tovaru. 
Kompenzovať sa bude: ma
ďarské obilie a jeho výrob
ky (do 1;9 ml. Kčs.) za naše 
sklo ä porcelán — maďar
ské bravy do 23,000 kusov, 
drôbéž, slanina a strukoviny 
za naše drevo, koks a antra
cit —- mada'rské sadlo, pro
so, čočka a hrach za kovy zo 
slovenských železiarní —» 
maďarské jablká, slivky, me 
lony a višne na úhradu na
šich zamrzlých pohľadávok 
— maďarské knihy (za 3 
mil. korún) za naše struko
viny a ovocie — maďarské 
seno, slama za naše chemi
cké výrobky, barvy a bridli
cu atď. 

5,000-ročné pohrebisko. 
V Onoku neďaleko Užho

rodu objavili robotníci pra
veké pohrebisko. t Našli 20 
popolníc, z ktorých 15 bolo 
skalou rozbitých. V piatich 
zistili odborníci vzácne pra
staré pohrebné nádoby, le
žiace vskale štyri až päť ti
síc rokov. Sú z hliny a bez 
ozdôb. 

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

629 ALPINE AVE. 
Ifaungstown. O. Tel. 75144 

Jediný slovenský obchod s drevom 
a všeliiakým tovarom k budovaniu 

OZNÁMENIE. 

Jozef Danish Notár 
úraduje vo vlastnom dom* 

11 Queen St. Telefon 36116 
Oproti kostolu sv. Štefan*. 

Zápas drevorubača s divia
kom. 

Drevorubač Ján Kuruc z 
Oslovian pri Topoľčanoch :-
šiel skoro ráno do lesa na 
drevo. Neďaleko lesa zazrel 
tmavý predmet, a keď sa 
priblížil, zistil, že je to di-

Telefon 66351 

JOHN WILLO 
SLOVENSKÝ ADVOKÁT 

509-510 Union National 
Bank Bldg. 

KUBINA 
FUNERAL 

HOME 
SLOVENSKÝ 

POHRABNÍCKY ZÁVOD 

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

K&ÁSNÉ PLAYER PIANO 
Ako nové PREDÁ SA LACNO. 
Príďte alebo telefonujte do 
Yahrling-Rayner Music Company 

306 W. Federal St. 
Pýtajte sa na p. Joz. Moltchan. 

Telefon 44431 

Joseph Friedman 
PRAVOTÁR A VEREJNÝ 

NOTÁR 
210 Stambaugh Bldg. 

JOZEF G. 
VAŠČÁK 

SLOVENSKÝ 
POHRABNÍK 

40 Lincoln Avenue : 

Telefon 40236 
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Vklady sú Poistené 
Utotky vklady v tejto banke sú úplne poistené 
ai do $5,000.00 vo Federal Deposit Insuranoe 
Corporation pod kontrolou vlády Spojených 
Štátov. Toto je na dodatok k bezpečnosti* 
ktorú dáva náš veľký k&$U*l * prebytok 
Štyroch Milionov Dolárov. ' 

%• DOLLARSAVINGS 
WTRUST COMPANY 

YOUNGSTOWN, OHIO 

Odbočka v Struthan, Ohio 
Fočúvajts radlo rosblss Dollar Banky kaidý ntfr 
rok večer o 8. bodlne i WKBN radlo stanice. 
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