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Vianočný prograih 
V kostole sv. C.aM. 
Omše: polnočná, o 7:30, o 

&:30, o 10. ft 11:30 ráno. 
Detský sbor bude spieval* 

na omši o 8:30. 

Matičná delegácia 
bočník (voLÍ'km 

Vianočná hudbä v 
radostne uvítaná kostole sv. Trojieé 

Pán Miéhal Schromofsky, 
sbormajster a pani Dorota 
Vano, organistka, podajú 
nasledovný hudobný vianoč
ný program na polnočnej a 
veľkej sv. omši v chráme ô-
tady sv, Cyrila a Metoda: 

Na polnočnej sv. omši ' 
Processional pri syetle s^ie* 

#6k — Organ. 

Mnoho Slovákov bolo pri lo- Na polnočnej i na 10:30 o~ 
di ráno, na poludnie delegá
cia vítaná bola mayorom me
sta New Yorku a večer M 
: i - v• •; skvelý banket. ; \ 

mši. Dietky budil spievať 
vianočnú omšu a 9. ránoiít 

V chráme osady najsvä
tejšej Trojice v Struthers bu-

o -de nasledovný hudobný pro-štvrtok, lfi. decembra , , , . „ *'• . > ., , , ,lr , gram na polnočnej vianoft-rano vystúpila z lode Wash- _ i 
ington na pôdu Ameriky de
legácia Matice Slovenskej, 
ktorá nám tu nesie nielen 
pozdrav od rodnej brati z 
kraju, ale aj ukázku sloven
skej kultúry. Delegácia bola 
vrele uvítaná veľkým poč-

. '•< Pastieri, vstávajte 
• ' , í 'organizácií, ústredného vy-

v E fiat, od W. A. Doru prednáškového a slo-
-•;* ueonarda, hrá strunový sbor. venských rodoľubov, Maho-

Offertory: Narodil sa Kri- ning dolinu a I. K. S. Ž. J. 
•tus Pán, harm. prof. Otto zastupoval na uvítaní pred

ĺž Jlrázek. Spieva sbor. jseda tunajšieho matičného 
Recessional: Anjeli krás- j výboru, hl. duchovný KŽJ. a 

ne spievali.* Spieva Mužský duchovný osady Mena Ježiš, 
sbor. , ; . jvelp. Štefan Kočiš, ktorý pri-

Clenovia strunového sbo- šiel k lodi Práve načas, keď 
ru: Juraj Martinko, Ján To- cestovatelia z nej začali vy 
mečko a Juraj Petrik. 

Sv. omš# o 10. ráno . 
Asperges, gregoriánsky— 

Hlužský sbor." 
Veni Creator, od Sehwei-

ftfeera. — Mužský sbor. 

nej sv. omši a na veľkej |l 
10:30 ráno: 

Introitus — od Proper ^ 
omše od A. Edmonds Tozér. 

Kyrie od R. L. Becker. 
Gloria, od M. Halier. 
Graduale, od A. T. Tozer. 

* _ - * , w u Credo, No. 1, z Vatikán* tom zástupcov slovenských , . 
* p . , / . J y , , SK6J P16S116* : •; 

i chodiť. Privítanka bola veľ
mi srdečná a vrelá. Bol tam 
generálny konzul CSR. dr. 
fetarch, ktorý povedal veľmi 
peknú reč, takže je všeobec-

Offertórium, od A. B. T^ 
zer. 

Na Offertory bude sloven* 
ská hymna "Tichá nôc", pri 
sprievode husľového dueta, 
ktoré zahrajú Martin Med-
vec a Louis Begala. 

Sanctus, od Fiorentiniho. 
Benedictus, od Refice-ho*, 
Communio, od A. E. Tozer. 
Agnus Dei, od J. Steina. 
Detská sv. omša o 9. ho

dine. Všetky školské dietky 
budú spievať vianočnú omšu 
od J. Horvátha. 

u n i j j i Členovia sboru—Basi: Ján ne chváleny. Bol predseda « „ T- ** j * ľ ľ 
• - + j -v. -u * £ tt Muller, Jan Medvec, Andrej 

: Slovenská vianočná omša u^dneho vyhoru Jozef Hu- |jozefi ^ Beg^ JoJ 
spievaná mužským sbo- 1Ll« dr" ^' Sedlačko, Ján Filip, Stef» 

rom, pri sprievode organu a nieiKo, preas. iiv&j. p — - - -

$xphin 

Slov. Basketball 
Liga začne činnosť 

Juraj A. Petrik zvolený sa 
u a Ján 
tajomníka. lr 

Slovenská Katolícka Bas
ketball Liga začne už č6-
skoro svoju činnosť. Na po
slednej schôdzi zvolila si ú-

í rad na tento rok. Predsedom 
ligy je Juraj A. Petrik, pod
predsedom Peter Janič, ta
jomníkom Ján Talan, poklad-

Anglo - francúzsky 
plán zavrhnutý 

Z delenia Abysínie nebude 

Beneš zvolený 
s h 

ia prezidenta 
Slovenská ľudová strana pre-

teraz nič. Anglický minister kazila zvolenie agrárneho 
zahraničia prinútený bol za- kandidáta prof, Nemca. Pro

ti Benešovi hlasovali len čes
kí fašisti a kramárovci. 

ďakovať. 

Mierový plán anglického 
zahraničného ministra Sa- Po veľkom predvolebnom', 
muela Hoare a francúzske-, boji, dr. Edvard Beneš, za 

•kunového sboru. 
Offertory bude 

kvartetom. 
Benediction: 

O Salutaris, No, 3, ftd Ättt-
•-aifdo .Marzíj*,.. v w . ;J„. 

Tantum Ergo, Nó. 2, od 
aduardo Marzo. ^ ' 

Recessional: Adeste Fide-
^ hs — od Novello. 
• ^ Členovia speváckeho sbo-

j Podkrivacký, správca S. K. 
BDievané18, p> sloboda» správca STJS. 

p. Zeman, za Živenu pi. Z. 

Kolarik, Ján Pavlansky, St»-
fan Skvarka. • 
. Tenori: Juraj Rozkoš, Ján 
Danus, Štefan Pavlansky, 

ru: Jozef Smolko, Ján Bias- PP- Hronským a Culenom 
ko, Jozef Fecko, Štefan Fi- j přišly i ich manželky. 
lieky, Vincent Herman, Ján Mayor New Yorku, La 
J. Javorsky, Ralph DeLuca, Guardia, sťdečne privítal de-
Jozef Vaschak ml., Viliam iegáciu. Jeho viac teší vítať 
Gra^nchie, Juraj Knapik, Ján kultúrnych hostí, ako politi-

fV(^ľ8^ ' Yatsko, c kých. Pozná Slovensko, lebo 
Martm Stafko, $tefan A. Va
no. 

•JCusý, ďalej A. P. Skbey,. V ó L' 
iFedor Salva, Rev. Benko, ^er

w°Ura' Slľľe^ 
!Jan Wagner, Martin Me4-
! vefi, Ján Rubuycky,, Ján Hu#t' 
ra, ÍÉ3miI ,Grančaj. 

Organistka a dirigentka 
sboru: Slečny Halena Baka-
lar. 

Vianočný program 
v Campbell 

Tohto roku bude zvláštny 
a zaujímavý program na 
Vianoce v slovenskom ban-

Rev. Pelikán, Rev. Daniel, 
'konzul inž. Hanč a Viac sto 
iných Slovákov. \ 

Delegácia: J. <3. Hronský, 
Karol Plicka, Konšt. Culen a 
Jozef Cincík bola dojatá. S 

VÝCHODOSLOVENSKÍ  ̂KOLEDA. 
(Zo Šariša.)| 

Uěftf mi, Ježíšku, perlo zlata, 
s trónu nebeskeho Otca vžata.v 

Bubaj, Jezuľatko, mile pachol átko, 
bubaj, bubaj.« 

jašňe še ci švica, jak hviezdečka... 
Bubaj, Jezuľatko, mile pachoľatko, 
bubaj, bubaj... 

Rad bym' ce koľisac, mu j Ježíšku, 
radosňe ci špivac, že ľežiš tu: 
Bubaj, Jezuľatko, mile pachoľatko, 
bubaj, bubaj... 

SLOVÁCI DOSTALI j V BRIER HILL BUDÚ 
AMER. OBČANSTVO! ZASE PRACOVAŤ 

ho premiera La vala, podľa 17 rokov minister zahraničia 
ktorého by Taliansko bolo ! Cesko-Slovenska, zvolený bol 
dostalo vyše pol Abysínie, j v stredu 340 hlasmi proti 24 
bol zavrhnutý nielen Ligou z» prezidenta republiky. Až 

nikom AI Wagner, strážcom j Národov, ale celým svetom do utorku bol boj veľmi aú-
Carl Naples a dôverníkmi: a tak zo skončenia talian- rivý. Agrárna strana posta-
St.efan Olenik, Štefan Gon- j sko-abysínskej vojny nebude vila Benešovi protikandidá-
dol a Michal Matašič. nič. Rozhorčenie proti plánu ta v osobe prof. Bohumila 

Nasledovné čaty sa už za-' bolo v Anglii tak silné, že Němca a chcela ho nasilu 
písaly do ligy: Cy-Me Club, Hoare musel zaďakovať a zvoliť, ale jej plány sa stro-
Mena Ježiš, Shirley Club, anglický premier Baldwin sa fckotaly na odpore Sloven-
Haseltonskí Sokoli, Sv. Petra zachránil len tak, že oľuto- skej ľudovej strany, ktorá 
a Pavla Kadeti a čata osa-, val pred parlamentom svoje dala Hodžovej agrárnej stra-

odobrenie plánu. Francúz- "e také podmienky, že sa a-
sky premier Laval by bol grárna strana radšej vzdala ^ 
iste padol, keby tam nebola svojho kandidáta, ako by ľ ti 
vnútro-politická kríza, ale mala ľudovej strane vykoVi.jJ 
ešte vždy môže padnúť. —Ivieť. V utorok večer agrár-. ŕ'jP 

večer v klubovni Cy-Me ča- Keď Mussolini videl, že je na strana poslala deputáciu 1 j| 
ty. ! mierový plán porazený, i on j k Benešovi, že sa svojho;.. 

Sudcovia, ktorí' chceli 110 zavrho1' lebo že i tak by kandidáta, Němca, vzdáva, * 1 

dy sv. Nikolaja. 
O žiadosti prijatia do li

gy čiat C-M Cardinals a So
koli z New Castle bude sa 
pojednávať teraz v piatok 

pracovať v ligových hrách, 
nech sa prihlásia u 4'Slim" 
Talana od 8. ráno do 6. ve
čer po telefone 74171. 

Osada sv. Alžbety 

Taliansko nedostalo dosť. 
Co bude ďalej, nevedieť. 

Celá vec bola teraz daná do 

Polnočná sv. omša. Na 
deň Narodenia Pána sv. o-
mše o 8, 9 a pol 11. 

Na deň sv. Štefana a Jána 
sv. omša o 9. 

Ííaši jasličlcári jwjáíŕ Éko 
obyčajne vo vianočný večer 
pod vedením nášho horlivé
ho pracovníka, Štefana Bar
toš z Courtland. 

Pobožnosti k úcte P. Ma
rie Ustavičnej Pomoci sa za
čaly 16., t. j. v pondelok a 
sa skončia 24. večer so sv. 
hodinou. Pobožnosť každý 
večer o 7. a sv. kázeň. 

Detský šbof bude spievať i milými. 
-slovenské vianočné hymny i ^ i - « , i - n* 
•»* „a.oň - Česka Sokolovna na 71. nu omši o 8:30 rano. , , , , , ,r , ul. bola preplnená. Vstupen-

bol vo Viedni konzulom, a tistskom kostole na Rced Av. 
preto sú mu hostia i Slováci 

WIEZIDENT CHCE 

SKOČIL $ MOSTA, 
NIČ MU Minulého týždňa nasledo-1 ,v Brier HiI1 sú opravova-

a 14. ulici v Campbell. Die- í vní Slováci a Slovenky ob- j nf martinské pece, v kto-
tky nedeľnej školy sa už držali americké občanstvo i sa bude znovu liať o-
dávno k tomuto programu od okresného sudcu Lyona:!ce^ • R°bota sa má začiať o-
pripravujú, aby spôsobom Michal Antalík zo Smith-j januára. 
svojim oslávili narodenie Kri-- field St., Katarína A. Jaku-; ,D°krým znakom pre oce- . 
sta Pána. Jestli chcete ve- bek z Campbell, Maria Ju-jliarsky priemysel je ozname-1Ket bt- mosta do Mahoning 

a v stredu bola voľba : 

už len formalitou. Za Bene* ' 
ša hlasovaly všetky sloven-* ; 

rúk Ligy Národov. Ona má ské a české strany, niekoľ- * 
sa pokúsiť nájsť iný plán.! ko Maďarov a Nemcov, 1 

Predbežne zo zákazu predá- kdežto Kramárova strana mk * 
vania oleja, ocele a uhlia lionárov a českí fašisti go-iM 
Taliansku nebude nič, lebo stali verní prof. Němcovi*; ' 
Anglia a Francia nechcú riz-' ktorý má vraj fašistické sklo- !" 
kovať európsku vojnu. Iné ny, hoci je členom agrárnej •* 
sankcie budú vraj dodržia-' strany. Henleinova nacistic- l 
vané. Najväčšia úfnosť je v!ká nemecká strana, najväč- ^'f-
tom, že Abysínčania budú j šia po agrárnej, vôbec ne- \ ' 
držať talianske vojská v ša- j hlasovala, ako nehlasovala. 
chu do apríla, kedy sa zač-j ani väčšina maďarských 
ne zase polročná sezona le- slancov. Voľba sa previedla l 

vo Vladislavovej sieni na' * ^ 
Hradčanoch. Po vyhlásení f 

výsledku volieb, Beneš složil 
prezidentskú prísahu. ; s| 

Za Beneša veľmi bojoval, yj. 
i Msgr. Šrámek, vodca čes 
kej lidověj strany a vytrpel 

á* í 

jákov, kedy vojnu viesť ne
možno. V tom páde by sa 
vraj Taliansko finančne tak 
vyčerpalo, že by muselo pri
stať na mier. 

Bitky v Abysínii 
Toho týždňa boly v Aby

sínii menšie bitky, v ktorých mnoho urážiek, že sa spojil 
zvíťazili Abysínčania i Ta- s komunistami 
liani. Asi 300 Talianov a 500 

a nevercami, 
proti kresťanstvu. Aj dedi-

; Abysínčanov bolo zabité. Ta- ny v republike boly pobúre-
vojská na jednom né letákmi, že ak bude Be-NENI lianske 

Michal Filo, 16-ročný chla
pec z č. 333 Meadow St., 
skočil v utorok večer s Marky boly po $2.00, ale všetky 

, Istoly boly obsadené, ba aj.™ «M-i _ , - - —•--- • , , . , . Rfí 
BILIONA galerie. Spievaly spojené spe dieť a vidieť pravdivosť to- din i Maria Anna Koval zjn^e J°nes and Laughlin Steel ® *. ® Sf°?' 

j vokoly N N g g a STJS.— ho, čo sa o nás Slovákoch Campbell, Michal Horvat z j Co-> že ide vynaložiť 40 mi- i0 rem Poskrabamn, nestalo 
Prezident Roosevelt ;bude |Vyše 10o spevákov. Prišlo vraví, že sme spevavým ná-1 Campbell, Jozef Timko z!lionov dolárov na rozšírenie jsa, nic* .° b0J odveze-

pravdepodobne žiadať odjmnožstvo telegramov. Reč-,1*^0111' príďte sa podívať a Powersdale Ave., Irena Hrn- |SV0Jich oceliarní. Hovorí sa, !ny d0 nemocnice, kde ho po-
kongresu ďalších asi pol bi-; nilo sa do 2. ráno. Prehovo- j P°čut' naše dievčatá a chlap- čiar z Wilcox Ave., Annajže keby nebolo výhľadov na | _C1 neutrPel vnútorne 
liona dolárov na verejné | rij i Rev gt Kočiš. Prišiel i j cov> ako pekne oni vedia Kulik z Campbell, Štefan I- lePšie Pomery v oceliarstve, 
práce, lebo sa myslí, že od-|hl predg Ngs Nikolaj Ko-jsPievat'. No nič menej vás stvanik z Campbell, Andrej |táto spoločnosť by toľkú su-
nlasovaných 4800 milionov|váč a zastúpená bola i SEJ. i zajímať budú přednesy :• Nemeth z Oneta Ave., Mi-
nevystačí na skončenie vše- j z deiegácie rečnil tajomník básne, ako i vianočné pred- chal Liba z Campbell, Alž-; ±'abriky 
tkych teraz prevádzaných I Matiee p. Hronský a člen staven', v reči slovenskej i j beta Cubak z N. Hartford^ ~~ 

bode ustúpily 20 míľ, na i-
nom postúpily vpred. Myslí 
sa, že príde k väčšej bitke. 

VLÁDA OBJEDNALA 
100 LIETADIEL 

zranenie. 
Chlapec povedal, 2e sa 

mu nešla vynaložiť na nové. odrazu akoby zošalel a sa 
rozhodnul skočiť s mosta. 
Videl ho skočiť E. Brough-

prác. V 

len. 
zdarom. 

Cu- anglickej. Okrem prednesov | Ave., Pavel Glova zo Silli-
Banket. bol obrovským a 8Pevov budú hrať vianoč- man St., Michal Guzy z N. 

né skladby na rôznych hu- Blaine Ave., Adam Kubik z 
dobných nástrojoch. A po Broadview Ave., Juraj Bis-

SLOVENSKÉ DIEVČA 
ZOMRELO 

Maria Melikant, 10-ročná 

páde kongres toho historického odboru p. 
pol bihona odhlasuje, tak 
WPA- bude mať dosť peňazí 
na zamestnávanie núdznyeH 4 

na celý budúci rok. j Výbor prednášiek ý iá v§etkom tom príde Mikuláš kup z E. Lucius Ave., Jozef dcérka Andreja Melikant a 
stupcovia organizácii mal, _ ganta ^ ktorý podé jpisansky zo silHman gt .. -

darček každému prítomné- j Tomáš Kubík z Concord Av. 
mu. Program tento sa zapo- Novým občanom blahoželá-
čne o 7:30 večer. Správca i me! 
programu bude supt. nedej. | Toho roku obdržsfe ob-
nej s o y p. Pavel Slruhiirik ójiDstvo v Mahoning okrese 
ml. 

ton, ktorý zavolal pomoc 
chlapca z vody vytiahU* 

V MEXIKU HROZl 
NOVÁ REVOLÚCIA ! vých, 

H^YRIA UHLIARI !! súkromnú schôdzku, na kto 
.v>;^|OLI ZATKNUTI írej' delegáti Matice dali vše-

tko vysvetlenie k najväčšej 
Obchodníei uhlím, Clarenc spokojnosti. Oni tu prišli len 

^Ifsone, 25 N. Walnut St., 25 N. 
Chester Torello, Wilson A v., 

5 Nick Vack, Campbell a Da
vid A. Dagan, New Bedford 
b o l i  a r e š t o v a n í ,  l e b o  ž e  d á - 1  

vsli krátku váhu. Areštovať 
ich dala Better Business ú-
ffdovňa. 

v záujme slovenskej kultúry, 
slovenského národa. Zdar 
ich misie bude ten najväčší. 

POĽOVNÍKOV 

Vianočné pobožnosti budú 
ráno o 10. hodine na Božie 
narodenie. Vianočné káza
nie prednesie Rev. M. D. 
ben. Speváci budú spieval 
pieseň: "Nebeské Svetlo.'* 
Ovšem, už i tejto nedftc bu
dú bohoslužby ráno o 11. ho-

BOLO ZASTRELENÉ leja. Petrolej vybúšil a celý djne a večer 0 7,30 ktor^ 
—— í dom bol hned v ohni. Ha- budú viesť naše duševný 

zraky do mestečka Betlehe
ma. U všetkých pobožnosti 
priateľa sú vítaní. 

Povoláva 
Cirkevný výbor. 

POZOR NA PETROLEJ 

* V* "East Liverpool zahynuly 
v ohni dve ženy a jeden 9-
ročný chlapec, keď ženy 
kládly oheň pomocou petro-

foV štáte New Ýork(|sLv#? , sičia zachránili 20-mesačné 
ľa jeleňov a preto je tam dieťa, ktoré bolo popálené, 
aj veľa poľovníkov, medzi 
nimi mnoho babrákov, ktorí 
nevedia ani pušku v ruke dr
žať. Tak sa stalo, že behom 
jedneho mesiaca miesto je
leňa seba zastřelilo 13 po
ľovníkov a 15 iných bolo za
strelené ich spolupoľovníkmi 
ktorí tak vedeli cieliť, že 
miesto do jeleňa strelili do 
poľovníkov. Okrem toho ra
nené bolo za ten mesiac 103 

"poľovníkov, 

OTEC ZABIL SYN3A 

Frank Townsend, farmár 
pri Salem, O. v pondelok v 
noci minulého týždňa tak 
veľmi zbil svojho 10-mesač-
ného synčeka Alvina, že die
ťa o šesť dní zomrelo. Za 
celých šesť dní bolo chúďa
tko v polovedomí. Townsend 

DIEŤA ZABITÉ AUTOM 
V Youngstown a okolí za

bité bolo toho roku automo-
bilami už 49 osôb, oproti 31 
vlani. Najnovšia obeť je 10-
ročná Margaret McCrudden, 
ktorá bola zabitá pri precho-

řStólkiáiisrřSá'' éfl, >4 
$ 

sa osvedčil, že neľutuje svoj j dení Southern Bvld. ulice pri 
hrozjíý iin. ijU4|ton ul 

325 osôb, oproti 499 vlani. 
Prvý občiansky papier vy
bralo si 422 osôb, oproti 
1,331 vlani. > ^ 

AYRÉS PREDVÍDA 
DOBRÉ ROBOTY 

jeho manželky, z 58 Trem
ble Ave., Campbell, zomrela 
v sobotu včas ráno. Dievča volúciami, akiste vypukne 
bolo operované pred dvoma nová v najkratšom čase. Bý-
mesiacmi na zápaľ slepého Vftlý prezident Calles vrátil 
Čreva, ale cítilo sa po ope- sa do hlavného mesta a in-
rácii dctfť dobre, takže cho- jtriguje. Vláda prezidenta 
dilo do školy. Zrazu jej pri- Cardenasa shodila nato šty-
šlo zle od žalúdka a vypu-1 roch guvernérov štátov a 
stilo dušu. Okrem rodičov j dvoch generálov, ktorí cho-
oplakávajú ju bratia Andrej dili ku Callesovi na porady 

neš zvolený, tak každého 
sedliaka majetok bude zha
baný a zosocializovaný. Al$ 
po búrke nastal pokoj. 

2e sa v tejto voľbe veľmi 
kupčilo, niet pochybnosti. My 

„ ^ „ . sme veľmi zvedaví, čo Hlin-Department vojny Spoj. kova ľudov4 a 3lov. národna 

Statov objednal od Northrop , gtrana hl od B ^ 
Corporation v Inglewood, 
Cal., 100 vojenských lieta
diel v cene $2,560,074. Ešte 
ďaších 400 bude objednané 
v krátkej budúcnosti, takže 
armáda bude mať 500 no
vých lietadiel v cene 20 mi
liónov dolárov. 

Cieľom departments voj- ., „ , 
ny je, dať armáde 3,000 no- "n,lverzltu v Pr®he' bi ch°".. ,S 

moderných lietadiel I na """[erzity v Paríž. • J 
každého druhu, s rýchlost'ou Berllne a DlJ°ne. načo 8441 ^ 

pre Slovensko. 
Dr. Edvard Beneš narodil 

sa 28. mája 1884 v Kozla-
noch, pri Plzni v Cechách z 
chudobných sedliackych ro
dičov, ako Masaryk. Bolo 11 

• ^ 
5 % 
3 '(% 

"•M 
detí v rodine, no že bol vý-r 

borným žiakom, vyštudoval * ' 'í 

V Mexiku, zmietanom re- 250 míľ za hodinu. 

NOVÝ AUTOMOBILOVÝ 

Pluk. Leonard P. Ayres 
obchodný štatistikár a pod 
predseda Cleveland Trust la 
Co. každého roku v decem
bri predpovedá, ako sa bu
de obchodu a priemyslu v 
budúcom roku dariť. Teraz 
predpovedal, že sa v oceliar
ňach bude pracovať ešte 
lepšie, ako toho roku, aj ob
chod v krajine bude lepší, 
ale aj ceny potravín a iných 
životných potrieb budú vyš-
lie. Skutočné oživenie ob
chodu a priemyslu závisí ale 
od toho, Či ťažký priemysel 
9 stavebníctvo pokročia. 

Michal a Jakub, tiež tetky a 
ujkovia. Pohrab bol v ponde
lok z domu smútku a chrá
mu sv. Jána Krstiteľa. Po-
hrabné obrady odbavil Rev. 
Juraj Novák. Pochovaná bo-

v o8adnom cintoríne. 

ODKAZ REDAKCIE. 

* dopisovatel o m.-—Po
šlite laskavé svoje články a 
zprávy zavčasu — v stredu 
sa nepracuje a vo štvrtok 
redakcia nemá času na dopi
sy. 

T. B. A., Campbell. Adre
su časopisu Božského Srdca 
nevieme, ale sa dopýtame 
niekoho a potom vám ju tu 
udám$. . v; - -. \ 

Vládne vojsko je rozostave
né v Každom meste, kde má 
Calles prívržepcov* aby po
tlačilo revolúciu V jej za
čiatkoch. 

REPUBLIKÁNI SÚ 

ZA BRICKERA ho roku 

ea profesorom na pražskej 
univerzite. Počas vojny bol ' 

J^ajomníkom Cesko-Sloveň-
LICENSOVÝ ZÁKON NARODNEJ RADY ,V PARÍ-

ži, pracujuc po boku grene- * 
V piatok minulého týždňa rá'a ^fánika a prof Masa-

ryka. Po vojne, v 34. roku v guvernér Davey podpísal zá
kon, podľa ktorého každý 
automobilista musí si zado
vážiť "driver's permit". Ta
kýto pohoničský licens nedo
stane opilec, šialenec, epilep
tik, blbec a taký, ktorý ne
pozná cestové znaky a vý
strahy. Licens bude stáť 
najviac 40c. Zákon vojde do 
platnosti 1. oktobra budÚCS-

ŕ •4 'ki Á, 

Ohioskí republikáni sú je
dnohlasne za to, aby terajší 
štátny generálny advokát 
John W. Bricker bol kandi
dátom na guvernéra v bu
dúcich voľbách. 

Demokratická strana bese* 
pochyby bude znovu nomi
novať terajšieho guvernéra 
Daveyho, ktorý si sám pred
povedá, žé bude znovu avo» 
len& « - • . . « 

NEBUDE ŠTÁTNEJ 
LUTRIE V OHIO ^ 

Štátna zákonodarňa odo- BONUS 
prela prijať návrh zákona 
na založenie štátnej lutrie, 
ktorá by bola operovaná v 
prospech núdznych. Len 5 
hlasov chybovalo k odhla
sovaniu návrhu. 

Takto i naďalej budeme 
mať pokútne lutrie, z kto-
igcfc gplitikári bohatnú. 

v 
svojho veku stal sa mini
strom zahraničia CSR. a zo
trval v tom úrade až do svoj
ho zvolenia za prezidenta. . 
Bol on najstarším zahranič
ným ministrom — čo sa tý
ka dĺžky úradovaní* <*- nm 
svete. 

Voľba prezidenta v CSR. 
bola národným sviatkom. 
Všetky školy boly zavreté a 
všade vialy zástavy. 750 di
plomatov bolo prítomné vo
lebnému aktu a prísahe. 

BUDE 
ODHLASOVAL 

'f s • 

Veteráni svetovej vojny 
môžu byť istí, že bonus bu* 
de odhlasovaný v budúeom 
zasadnutí kongresu, a to •-
šte pred 1. februárom, 
hovorí sám predseda 
zástupcov, fijms. vvv 


