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Zo starej vlasti 
É1 
Stavba nového mostu v Ru

žomberku. 
Ružomberok leží na križo-

vátke tatranskej hradskej s 
bansko-bystricko-krakovskou 

magistrálou a na vtoku Re
vúcej do Váhu. Všetka pre
mávka z ciest od Oravy, Vy
sokých Tatier a Ban. Bystri
ce vedie jediným, 120 me-i 
trov dlhým mostom, ktorý 
bol vybudovaný ešte r. 1888. 
Už za vojny, keď sa po ňom 
dopravovala munícia do Kar
pát, most nevyhovoval a mu
sel byť podopretý piliermi. 
Dnes nevyhovuje tým menej 
pri rýchlom vzraste a roz
voji Ružomberka. Násled
kom toho má byť postavený 
moderný most, ktorý pove
die z Donchovej ulice par
kom ponad železničnú sta
nicu až na čebratský chotár 
Likavky. Bude to železo-be-
tonový most a bude stáť 4 
miliony korún. — Tiež bude 
rozšírená aj železničná sta
nica v Ružomberku, pre veľ
kú premávku, ktorá nastane 
po vybudovaní druhých ko
ľajníc z Vrútok do Spiš. N. 
m 

Kancelária krajinského pre
zidenta v Košiciach. -

Východné Slovensko sa už 
dávno dožadovalo zriadenia 
expozitúry krajinského úra
du. Teraz k tejto veci sa o-

namuje, že od 15. sept. za-
ala úradovať v Košiciach 
Kancelária krajinského pre-
identa v Košiciach", ktorú 
riadilo ministerstvo vnútra, 
o dohode s min. nár. obra-
y, zemedelstva, verejných 

i rác, obchodu,, školstva, so-
iálnej pečlivosti a zdravot-
íctva. Kancelária je v bu

dove býv. župného domu a 
jej pôsobnosť vzťahuje sa 
a 24 východoslovenských o-
resov. 

ly, t. j. od Rybárpoľského 
mostu, popri Váhu až ku 
mestskej nemocnici. Po do
končení týchto prác prikročí 
sa k rozširovaniu od prípoj
ky cez Veľký Polík až ku 
novostavbe mestského muze-
a. ̂ Predĺženie vodovodu bude 
stáť vyše pol milióna kor. 
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Nevídané letecké výkony • 
Bratislave. 

Tohoročný "veľký letecký 
ktorý sa koná z príle

žitosti II. ročník?, leteckej 
súťaže o "Štefánikov memo
riál", bude naozaj veľkým a 
prvým leteckým dňom, aké
ho doteraz v Bratislave ne
bolo. Ďakovať to možno to
mu, že v uvedenú dobu bu
de v Bratislave zasadať Stá
la rada Malej dohody, ktorej 
účastníci prisľúbili pozrieť 
sa na výkony nielen našich 
vojenských, ale aj civilných 
letcov. Budú lietať letci, kto
rí získali druhú cenu na O-
lympiade v Berlíne a okrem 
toho budú aj také výkony u-
kázané, ktoré sa doteraz u-
kazovaly len na armádnych 
leteckých dňoch v Prahe. 
Tiež známy krkolomný slo
venský letec, major Ambruš 
príde a prevedie ukázky na 
novom stroji a v rozsahu 
väčšom než v Berlíne. Budú 
to krkolomné výkony, Vyso
kej individuálnej leteckej a-
krobacie. 

Teologická fakulta v Brati
slave. 

Prezidentom Benešom bo
li menovaní pri novozriade
nej rímsko-katolíckej štát
nej fakulte bohosloveckej tí
to profesori: Dr. Bedřich 
Vašek, riadny profesor kre
sťanskej sociologie na Cyri-
lo-Metodejskej bohoslovec
kej fakulte v Olomouci bez
platným riadnym profeso
rom pre ten istý obor, Dr. 
Mikuláš Russnák, kanonik a 
profesor v Prešove, riadnym 
profesorom východného bo
hoslovia a liturgiky, Dr. Ján 
Konečný, profesor bohoslo
via v Hradci Králové, riad
nym profesorom kresť. filo
zofie, Dr. Emil Funczik, pro
fesor bohoslovia v Trnave, 
riadnym profesorom cirkev
ného práva, Dtr. Alexander 
Spesz, profesor bohoslovia v 
Košiciach, riadnym profeso
rom mravovedy, Dr. Matouš, 
profesor bohoslovia v Ces. 
Budejoviciach, riadnym pro
fesorom Nového zákona, Dr. 
Ján Vyskočil OFM., provin-
ciál Františkánskeho rádu v 
Prahe, riadnym profesorom 
cirkevných dejín, Dr. Štefan 
Faith, profesor bohoslovia v 
Spišskej kapitule, mimoriad
nym profesorom pastierske
ho bohoslovia, Dr. Juraj Ši-
malčík, profesor bohoslovia 
v Banskej Bystrici, mimo
riadnym profesorom špeciál
nej dogmatiky, Dr. Štefan 
Zlatoš, profesor bohoslovia 
v Trnave, mimoriadnym pro
fesorom Starého zákona. A-
sistentmi boli menovaní Dr. 
Vojtech Bučko a Dr. Michal 
Salatnay. Prvým dekanom 
fakulty je zvolený Dr. Emil 
Funczik. Vymenovaní profe
sori složili už vyznanie vie
ry a cirkevnú prísahu do rúk 
biskupa Dr. P. Jantauscha. 
Štátny sľub složili do rúk 
krajinského prezidenta J. 
Országha. 

Myši v Ludrovej, 
V okolí Villa Ludrová pri 

Ružomberku myši sa natoľ
ko rozmnožily, že poľná ú-
roda bude takmer znivočená. 
— V Liskovej sa dokončuje 
stavba nového r. katolícke
ho kostola nákladom štátu. 
Kostol stavia staviteľ O&d-
rej Janček. 

bauxitu, ktorého, podľa od
borného zistenia, možno vraj 
v tomto okolí dostať veľa. 
(Z bauxitu sa robí alumi
nium. Red.) Ak sa táto vec 
uskutoční, bude to zname
nať pré Považie mnoho. Ne
zamestnaný ľud by dostal 
zárobok. 

V Krompachoch ta zažne 
pracovať. 

Na celom Spiši kolujú ra
dostné zvesti, že v Krompa
choch sa začne pracoovať, 
lebo medené doly v Slóvin-
ká'ch odkúpila firma česká, 
Kolben-Danek, ktorá do zá
vodov má investovať 37 mi-
lionov korún a bude vraj za
mestnávať 1000 robotníkov. 
Obnovenie prác v Krompa
choch znamenalo by pre 
Spiš lepší život. 

Geografický kongrés v Sofii. 
Za prítomnosti princa Cy

rila a členov bulharskej vlá
dy, vyslancov cudzích štá
tov, vojenských atašé a vý
značných predstaviteľov ve
deckého sveta, bol v Sofii v 
univerzitnom amfiteatru o-
tvorený III', kongres slovan
ských geografov a etnogra
fov. Minister školstva Mi-
chajlov pozdravil delegátov 
a otvoril menom bulharskej 
vlády kongres. Rektor uni
verzity Armandov, zdôraznil 
dôležitosť kongresu a navr
hol, aby predsedom kongre
su bol český geograf dr. V. 
Švambera. Kráľovi Borisovi, 
protektorovi kongresu, bol 
odoslaný pozdravný tele
gram. V akademii výtvar
ných umení bola potom o-
tvorená prvá bulharská ge
ografická výstava. 

Kultúrny dom v Púchove. 
Od jarných mesiacov pre

vádzajú katolícke spolky v 
Púchove, ktoré dosiaľ ne
malý vlastných spolkových 
miestností, stavbu nového 
spolkového domu, ktorý bol 
zbudovaný na mieste dote
rajšej rim. kat. školy, ktorá 
však bola zrušená v min. 
roku. Nateraz sa už práce 
okolo tejto stavby katolícke
ho domu končia a prevádza
jú sa už len vnútorné práce 
a zariadenie, ktoré však bu
de v najbližších dňoch do
hotovené, takže začiatkom 
budúceho mesiaca bude ka
tolícky kultúrny dom v Pú
chove, Trenčianskej, slávno
stne odovzdaný svojmu po
slaniu. 

Motorcyklista sa zabil. 
V Horovciach pri Sečov

ciach došlo na tamojšom mo
ste z neznámych príčin k ne
šťastiu, ktoré si vyžiadalo 
smrť. 45ročný majiteľ mly
na Mižík z Pozdišoviec na
kazil na most svojim motor-
cyklom tak silne a nešťast
ne, že spadol s motorcykla a 
zabil sa. 

Zarezal sa kosou na poll. 
25. aug. ráno vyšiel kosiť 

Ján Tirpák z Dvorianok pri 
Sečovciach so svojim bratom 
Michalom zo Sečoviec. Do
poludnia šlo všetko v naj
väčšom poriadku, kosili usi
lovne. Po obede šli obaja sa 
napiť vody k malej studien
ke, nachádzajúcej sa v blíz
kosti lúky. Ján vzal so sebou 
aj kosu, ale keď 3a ho brat 
spýtal, načo doniesol kosu, 
27-ročný Ján Tirpák sa roz
ohnal kosou a skoro si hlavu 
odrezal. Brat mu nemohol v 
samovražde zabrániť. Príči
na samovraždy je neznáma, 
žil v dobrých pomeroch, bol 
dobrým gazdom, nemal ne
priateľov, tak že svoj čin 
musel spáchať len v pomä-
tenosti mysle. Zostaly po 
ňom 3 siroty a manželka. 

Cigán našiel dukáty 
Pri kopaní na lesnej ceste 

Suchá Belá—Glatz pri Le
voči našiel cigánsky robotník 
Ladislav Šťukar hlinenú ná
dobu, z ktorej sa vysypaly 
staré strieborné a zlaté min
ce. Četnictvo poklad zhaba-
lo. Pretože tejto cesty sa u-
žívalo od r. 1400 ako prí
stupnej k dnešnému zbore-
nisku Kartuzánskeho klášto-

,ra na Klástorisku, je zrej
mé, že i tento poklad pochár 
dza asi z tej doby. Mine t 
vážia asi poltreťa kila. Čet» 
níctvo vyšetruje, lebo podo»~ 
bne ako pri košickom pokla
de, i z týchto mincí bolo 
väčšie množstvo ukradnuté. 

Obesil sa pre nezamestna
nosť. 

Gejza Hunfalvy^ 34-ročný 
kominársky pomocník zo Sp. 
Novej Vsi, prišiel do Buglo-
viec pri Spiš. Podhradí, kde 
sa obesil. Keď ho našli, už 
bola márna záchranná po
moc. Cin spáchal v zúfalstve 
že nemohol dostať práctt. 

*a-Evanjelický konvent 
transkej Lomnici. 

V Tatranskej Lomnici bu
de v dňoch 29. a 30. sep
tembra výročný konvent vý
chodoslovenského evanjelic
kého okrsku, ktorému bude 
predsedať biskup Cobrda. 
Koventu sa zúčastní asi 200 
vyslancov z celého východ
ného Slovenska. No porade 
konventu budú veľmi dôle
žité veci, týkajúce sa evan
jelickej cirkvi na Slovensku. 

Pri budovaní cesty objavené 
čiastky starého opevnenia 

Levoče. 
V Levoči sa prevádza vý

stavba a dláždenie Probstne-
rovej cesty, ktorá vedie po
zdĺž východných hraníc me
sta až po košickú bránu. A-
by nebolo stúpanie tak sil
né, cesta sa čiastočne sko-
páva asi do hĺbky jedného 
metra pod terajšiu úroveň. 
Pri odstraňovaní tejto vrst
vy; boly objavené čiastky 
von kajŠiehd^stredovekého o-
pevflfcnia košickej brány, 
ktoré boly dlho prikryté a 
Éasypané :pfri zrušení opev-
ftent Prázdne priestory mu
sely byť vyplnené múrmi a 
zasypané, aby uniesly ťar
chu ťažných moderných vo
zidiel. Okrem toho bolo náj
dené niekoľko článkov sta
rodávneho dreveného vodo
vodu, ktoré sa v suchej pô
de dobr© zachovaly. Otvor 
v nich je štvorhranný po-
zdlžného tvaru. Jednotlivé 
články boly vzájomne spá
jané plechovitými kovovými 

Vyrabovali Baťovu predajňu 
V Šaštíne v senickom o-

krese má Baťa peknú pre
dajňu obuvi. Neznámi zlode-

Drama v Podk. Rusi. 
Lesní robotníci našli v po* 

ľovníckej chate v Páčovej 
pri Veľ. Bereznom mrtvoly 
dvoch zastrelených ľudí. Bo
li v nich zistení 27-ročná Pa
vlína Lelečko z Užhorodu a 
32-ročný poštový úradník 
Jaroslav Zeman, tiež z Už
horodu. Zeman, ako sa zisti-
lo, zastrelil Lelečkovú vý-
streľom do sluchy, načo si 
uviazal kosílku na krk, stre
lil si do hlavy a pádom sa 
obesil. Ide o milostné dra
ma. 

Zakúri'a benzínom. 
Súkromná úradníčka An* 

na Krabičková, bytom na 
Kolcsey ul. v Košiciach, klá
dla oheň do kachiel a keď 
jej drevo nechcelo horieť, 
naliala do kachieľ benzínu, 
následkom čoho sa chytil 
benzín aj vo fľaši. Krabič
ková sa veľmi ľakla a pusti
la fľašu na zem, ktorá sa 
rozbila a vznikol oheň. Kra
bičková bola pri tom ťažko 
popálená na celom tele. Bo
la prevezená do itátnej ne
mocnice. 

Stvrťmilionový oheň vo Vo-
deradoch. 

Z neznámej príčiny vypu
kol v obci Voderady pri Tr
nave oheň a v krátkom čase 
sa tak rozšíril, že hasičstvo 
si nedalo s nim rady. Požiar 
vypukol v stohu roľníka Št. 

CHOVA ZA CHLADNÉHO 
POČASIA. 

ji vnikli výkladom do obcho-j Bar.. u ktor-ho zhore]o 

du a vykradu z neho tovar 
a hotové peniaze v sume asi 
2,743 korún. Zlodeji praco
vali v rukavičkách, lebo ne
ostaly po nich odtlačky pr
stov. S korisťou ušli na aute 
Praga-Baby. 

v JCultúroy dom v Kráľ. 
Chlumci. 

* 
r 

** 

V krátkom čase vybuduje 
cirkev v Kráľ. Chlumci kul
túrny dom. Reprezentatívna 
budova bude na mieste do
terajšieho starého Kat. spol
ku a svojim vzhľadom pek
ne okrášli okolie. Niekoľko 
desiatok nezamestnaných tu 
dostane prácu. 

Ružomberok rozširuje vodo
vodnú sieť. 

Už niekoľko mesiacov sa 
rozširuje kanalizačná a vo
dovodná sieť v Ružomberku 
aa úseku, ktorý má tvoriť 

tku sévernei macistrá-

Nový hospodársky zdroj 
Považia. 

^Nerastné a prírodné bo
hatstvo Považia je veľké, a-
le nevyužité. Priemysel na 
Považí zakotvuje, a preto 
tiež dochádza ku skúmaniu 
prírodného a nerastného bo
hatstva. Pred časom vynořily 
sa domienky o bauxite, ale 
vec zaspala, a preto sa ve
rejnosť o ňu nezaujímala. 
No, chudobné horské kopce 
v Mojtíne sa teraz staly stre
dom pozornosti. Kraj ilav-
ský je bohatý na prírodné 
bohatstvo, najmä na rôzne 
jaskyne. Začiatkom toho ro
ku začalo niekoľko inžinie
rov s tichým výskutnom pô
dy, "-ako i pohoria. Zpočiatku 
sa tomu nevenovala pozor
nosť. Až teraz náhle dochá
dza radostná zpráva, že p"4-
ve v mojtinských 

Nebezpečná podvodníčka 
v Šariši. 

V posledných dňoch potu
luje sa Šarišom istá žena a 
vyhľadáva roľníkov, ktorí e-
šte aj teraz veria v rôzne 
"zázraky" a za peniaze da
jú si predpovedať všelijaké 
veci, na ktoré potom doplá
cajú. K niekoľkým roľní
kom dostavila sa táto žena 
a udala, že vie predpove
dať synovi alebo dcéjse, a-
ko sa vydá a že ako dlho. 
bude žiť. Za také "rady" 
dávala si dobre zaplatiť. Ne
skoršie prišla na to, že vie 
dávať rady aj na choroby a 
preto, kde našla ťažko ne
mocného, tomu hneď vysve
tľovala, ako by sa mohol 
liečiť, ale "pacient" potom 
zbadal, že z izby niečo chý
ba. Preto bolo podané už 
niekoľko udaní na četníc-
kych staniciach. Zistilo sa, 
že ide o známu podvodní
čku Mariu Počkarovú, po
chádzajúcu z obce Zlatice, 
ktorá je známa pod menom 
"Anka z Bielej Cirkvi". Ma
la aj spolupracovníkov, kto
rí jej pri podvodoch vypo
máhali. Bol to jej brat Juraj 
a akýsi Štefan Šlos. Némôžu 
ju nájsť, lebo sa potuluje z 
obce do obce a vie, skedy 
treba ujsť. | 

Beneš a Hodža čestnými ob
čanmi Bratislavy 

Na mimoriadnej schôdzi 
mestského zastupiteľstva 28. 
augusta zvolený bol prezi
dent Beneš a ministerský 
predseda Hodža za čestného 
občana mesta Bratislavy* 

500 krížov slamy. Behom 
krátkeho času prešľahly pla
mene aj na stodolu, kde zho
rela sečka. Na miesto požia
ru prišlo aj hasičstvo zo Sen-
ca, Novej Vsi a z Pácu a 
keď oheň neprestával, bolo 
alarmované aj hasičstvo z 
Trnavy, ktoré s motorovou 
striekačkou sa dostavilo a 
dalo sa do lokalizovania po
žiaru, ktorý medzitým za
chvátil aj stoh r. k. fary, 
kde zhorely dva vagóny kr
mu. U roľníka Pavla Haršá-
niho zhorelo 500 krížov sla
my a vyše vagóna krmu, u 
Pavla Cambála 550 krížov 
slamy a 40 metr. centov kr
miva. Škoda prevyšuje ob
nos 250,000 korún a len čia
stka bude nahradená poiste
ním. Príčiny požiaru zisťu
je četnictvo. 

20-pérc. pokles nezamestna
ný nosti v Liptove. 

. a u g u s t e  p o k l e s l a  n e z a  
mestnanosť v okrese Lipt. 
Sv. Mikuláš skoro o dva-
cať percent. K dňu 31. aug. 
bolo tam 1226 ľudí bez prá 
ce, to jest o 302 menej ako 
pred mesiacom a o 444 me
nej, ako 31. aug. 1935. 

Píše Dr. John L. Rice, komi
sár zdravotníctva mesta 

New Yorku. 

Chladná chvíľa povzbu
dzuje chuť k jedlu, neomyl
ný znak, že ľudské telo vy
žaduje viac a výživnějších 
pokrmov ako za teplého po
časia. Väčšina z nás chodí 
nevedomky oveľa rýchlejšie 
v zime jako v lete. Viac a 
rýchlejšie sa pohybujeme a 
musíme preto poháňať svoj 
telesný stroj väčším množ
stvom kuriva. Preto jedáva
me viac a s väčšou chuťou 
v mesiacoch chladných ako 
v teplých. 

I ľudia, čo pri robote at-
dia, môžu teraz jesť väčšie 
raňajky. Varené obiliny s 
mliekom, dva alebo tri razy 
týždenne vajcia alebo slani
na, opečený chlieb, káva, 
čaj alebo mlieko, a každý 
raz ovocie alebo voľajaká 
ovocná šťava, to sú prie
merné raňajky pre ľudí, za
mestnaných v kanceláriách. 
Ľudia, pracujúci telesne, 
nech už na sviežom vzduchu 
alebo v továrni, potrebujú 
na raňajky viac potravy, a-
le aj oni majú vždy hneď 
za rána jesť nejaké čerstvé 
alebo varené ovocie, alebo 
piť ovocnú šťavu a vždy piť 
iplieko. 

Obed má byť za chladné
ho počasia výživný, ale nie 
priťažký. Polievka, oyster 
alebo clam stew, alebo ma
karóny, k tomu šalát z via
cerých druhov zeleniny, ne
jaká zákuska a káva, čaj a-
lebo mlieko, to je obed, kto
rý priemernému úradníkovi 
stačí. Za chladného počasia 
je dobre jesť na obed vždy 
niečo teplého. 

Gazdinka má za chladné
ho počasia najlepšiu príle
žitosť ukázať, akou dobrou 
je kuchárkou. Jedlá, ktoré 
pripravuje, nemusia byť dra 
hé, aby boly výživné a chu
tné. Mäso dusené alebo za-
pravené a makaróny so sy
rom alebo s paradajkami sú 
za chladného počasia zvláště 
vítané. Bravčové kolienka s 
kyslou kapustou, nasolené 
hovädzie s kapustou a brav
čovina s fazuľou, to všetko 
sú jedlá pomerne lacné a 

jednako mnohými ľuďmi ob
ľúbené. Šošovičná polievka 

•o slaninou je obľúbené je
dlo nemecké. 

Lacnejšie rezne mäsa bý
vajú práve také výživné ja
ko rezne drahšie, a jednako 
možno ich upraviť najrozlič
nejším spôsobom. Každá že
na* a matka mala by dbať na 
to, aby denne predkladala 
svojej rodine hodne zeleniny 
.(najmenej dva druhy vare
nej zeleniny listnatej a šalát 
zo zeleniny surovej). Hodne 
mlieka pre každého člena 
rodiny malo by byť každo
denným pravidlom v každej 
domácnosti. 

Nožom do pľ^c pre dievča. 

V obci Kamenica n. Cir. 
pri Humennom došlo k tra
gickej udalosti. V istom ta
mojšom hostinci bola zábava 
parobkov. Po zábave odišiel 
Juraj Vrábeľ z hostinca, a 
v prostred dediny na ceste 
shováral sa s dievčaťom. Od 
razu bol Vrábeľ napadnutý 
svojim sokom, parobkom Já
nom Marejčíkom Ščerba-
novským, ktorý nič netušia
ceho Vrábľa od zadu napa
dol a nožom ho pichol medzi 
rebrá. Ščerbanovský utiekol, 
ale ho na druhý deň ráno la
pili četníci a tým povedal, že 
Vrábľa preto dopichal, že sa 
s jeho dievčaťom rozprával. 
Ščerbanovský bol dopravený 
do väzby okr. súdu v Hu
mennom. 

Koľko je u nás nemocníc. 

Podl 'a úradnej štatistiky 
je v Cesko-Slovensku celkom 
159 verejných nemocníc, tj. 
štátnych, krajinských a o-
kresných, z toho v Cechách 
93, na Morave a v Sliezsku 
38, na Slovensku 30, na Pod
karpatskej Rusi 5. 

t|POTREBEN£ KÁRY ' 
Spoľahlivé 

Mnohé na výber. 
W. O. STRAUSBAUGH 

MOTOR CO. 
1097 Wick Ave. Tel. 70181. 

Dr. 8. V. Martinko 
Llcensovsný slovenskí 

CHIROPRAKTOR A 
MECH AN OTHERAP1ST 

1814. O AK WOO D AVE. 
"ľri Borts Athletic Flsld". 

Tel, 92093 Younggttfwn 

DAJTE SI 
OSarbtť a dekorovať 
tersí, keď pracujete. Mierne ceny 
Zavolajte ma 4-3823 o informácie. 
Nevolajte v nedsl'n. Odhad ván 

•d' afcne d&m. 
MICHAL KACVINSXY 

68 West Washington StYHt 
STRUTHEBS. OHIO. 

Opravy radiov kaidého druhu aj 
iných elektrických strojov. Rýchla 

s garantovaná práca 

SOVA RADIO SERVICE 
2533 Hunter Ave., na LansingviUo. 
Telefon od S rino do 6 več.: 4-0085 

l í ia t tnr t t f  
výpravy 

DO ČESKO-SLOVENSKÁ 
— PARNÍKY Z NEW YORKU — 

EURÓPA 5. decembra 
NEW YORK 10. decembra 
HAMBURG . ... . •t* . .. 15. decembra 
BREMEN 16. decembra 
Rychlovlak z Bremerhaven od parníku 

Bremen a Európa do Prahy bez 
presodania 

Znamenité železnič. spojenie z Ham
burgu. — O vysvetlenie, ktorýkoľvek 

agent alebo 
407 WOOD ST., PITTSBURGH, PA. 

H A M B U R G - A M E R I C A N  L I N E  

N O R T H  G E R M A N  L L O Y D  

Dodávky, kukurice pre Potfk. 
Rus. 

Na krajinskom úrade v 
Užhorode, pod predsedníc
tvom viceprezidenta Mezni-

Ulatňami. Už na viacerých I ka, otvorené boly došlé na-
Biiestach v Levoči sa stalo, 
že sa náhodou pri opravách 
prišlo na podobné veci. Bolo 
by účelné, tieto fotograficky 
zachovať, keďže sa kon
zervovať nedajú, aby slúžily 
pozdějším časom, tým viac, 
že pôvodných súčasných re
produkcií už* sotva kde má
me a postupujúca moderni
zácia zmetie onedlho i tie 
skromné zbytky, ktoré ešte 
máme, budú ony vďačnou 
súčiatkou muzea, ktoré sa 
má v gotickom dfóme po
stupne inštalovať. 

Zabil ho hrop, 
18. aug. elektrikár Strélíô-

slovenských elektrární Ľu
dovít Pobiecky, 26-ročný, qr 

prával telefonnú linku v Ui-
manke pri Ban. Bystrici. Tu 

vrchoch i zrazu udrel hrom a meno-

bídky na dodávku kukurice 
zahraničného pôvodu pre nú
dzové zásobovanie obyvateľ
stva Podkarpatskej Rusi ku
kuricou. > x 

bude asi zavedeni ťažba*váného uumrtil. 

Krvavé dbžínlcy v Šaŕiii. 
Zamestnanci veľkostatká

ra Pulského v Zupčanoch u-
sporiadali dožinky. Na tieto 
oslavy prišlo 25 parobkov z 
Malého Šariša, aby sa po
mstili tamojším parobkom, 
ktorí ich v minulom roku na
bili. Parobci z Malého; Šari
ša išli do Zupčian už opití, 
vyvolali zvadu a keď icli Ján 
Miško upozornil, aby (aa tu 
nebili, chytili ho a nožini ho 
dopichali. Strhla sa bitka s 
krvavým koncom. Na zemi o-
stali ležať ťažko dorezaní 
parobci Kolpak a Kuharik. 
Četnictvo zaviedlo prísne vy
šetrovanie. s. 

Zdravotný stav Andreja 
Hlinku. 

Zdravotný stav Msgr. An
dreja Hlinku, o ktorom sa 
posledne hovorilo, že je ne
mocný, je uspokojivý. Sla
bosť, spojená s vysokým ve
kom, je prechodného rázu, 
lekári mu nezabraňujú ve
rejnú činnosť, ani účasť na 
spoločenských podnikoch. 

Okradli vlastného strýka. 
Michal Majerník a Ján 

Mikula z Rakoviec nad On
davou vnikli spoločne do 
dvora svojho strýka Pavla 
Cifráka z Trhovišťa, otvori
li si falošným kľúčom sýp
ku, vzali odtiaľ dva nové po
stroje, potom vnikli do ma
štale a vyviedli jednu koby
lu, zapriahli túto do voza, a 
odišli so všetkým do Rako
viec. Obidvaja podarení. sy
novci si koňa, voz a postro
je ponechali a ich strýk sa 
veľmi čudoval, keď zbadal, 
že ho vlastní synovci okrad
li. Četníci oboch zatkli a o-
dovzdali do väzenia okres
ného súdu v Michalovciach. 

Ková ikola v Zemplíne. 
V obci Valentovce v okre

se medzilaborskom bude pri
kročené v týchto dňoch ku 
stavbe štátnej ľudovej ško
ly jednotriednej nákladom a-
si 120,000 korún. Na novo
stavbu prispel štát podperou 
v sume 100,000 kor., osta
tok doplatí obec. 

Škola v zemplínskej obci. 
V Parchovianoch pri Se

čovciach kúpila obec dom 
za 75,000 kor., ktorý opravi
la na školu, takže v Parcho
vianoch budú mať školskú 
budovu. 

Buďte verní tomu, kto bol verným vám 

ZNOVU-ZVOĽTE 
M A R T I N  L  

DAVET 
ZA GUVERNÉRA 

TU JE, ČO SĽUBOVAL — TU JE, CO VYKONAL: 

SPORENIE—Zbalancoval rozpočet bez nových daní; 
UPEVNIL ŠKOLY; 

ZRÝCHLIL POMOC ranenému robotníkovi; 
BEZPEČNEJŠIE A LEPŠIE CESTY; 

ZDRAVÉ BANKY A BUDOVNÉ-PÔZlCKOVÉ; 

SOCIÁLNA ISTOTA— 
Penzie pre starcov boly zvýšený o $10 mesačne; 
ŠPORTOVSKÉ PRÁVA; 

SKUTOČNÁ LIKÉROVÁ KONTROLA— 

Mesačný likérový obchod $1,000,000, a vietko t iné
ho ide do starobnej penzijnej základiny^ 

OCHRANA POISTENIA; 

POMOC FARMÁRQYL , 
Martia L Dtwy 

Dôverujte Len v Skutky 

Znovn-Zvoľte Guvernéra Martina L Davey 
Choďte hlasovať na utorok, 3. novembra a urobte 

krížik (X) pod kohútom 
Keď tak urobíte, nielen že zaistíte znovu- zvolenie guvernéra Martina 1*. 

Davey, ale oddáte svoj hlas i za prezidenta Roosevelta a celú národnú, 
kongresmi, štátnu a okresnú tiketu. 

DEMOKRATICKÝ ŠTÁTNY KAMPAŇOVÝ VÝBOR 
FRANCIS W. POULSON, predseda. . 

Vfi.i Hbm % f?-'* lilitoftih rfifr m t1®, -r í*;gf, 


