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Číslo telefónu adminst. 23. v Novom Meste nad V.’ihom. jednotlivé číslo— '20 „

Dohviezdny večer.
„Ó noc tichá! Ó noc svätá! Zem je zvláštny. My Slováci sme v strede pracovitosť, spokojnosť sú už také

celá Snom jatá!“ Tak spievajú naše Slovanstva a preto máme to zvlá- pochopy, ktoré sú ľudu nášmu veľmi
dietky na Ježiška a tešia sa týždňa- štne poslanie, aby sme jednotlivé ďaleké. „Kto z koho, ten z toho!“ —
mi vopred na tie dary veľké a ob- slovanské kmeny sjednocovali, vý- to heslo nášho veku, to záujem a

sažné, ktoré prináša Syn Boží svetu stredností a ostrie jednotlivých čie- ideál nejednoho. My si tú našu slo
hriechárai jatému, nedúživérau. nov zahladzovali, aby sme my na bodu tak predstavujeme, že mne

Náš československý národ oslo- všetky štyry sveta končiny hlásali je dovolené všetko a ty druhý hľa
hodený jarma cudzého ešte nemá a nosili ideu slovanskú. Máme tedy daj si! Ak mám silnú päsť, vydobi
ršetko, ešte sú tu toľké medzere, veľké, významné poslanie, a či ho jem si ňou všetko, pri mne a okolo
toľké žiadosti nevyplnené, že tiež nasledujeme? Či sa dokazujeme byť mňa nech je bárs aj púšť! A takto
môže a má čakať to Vianočné ob- zvláštnym národom? sa štáty nebudujú, takto si blaho a
darovanie, môže sa a má sa pripra- Miesto jednoty snívame o auto- šťastie nerozmnožíme. V dobrom po
ľovať v blahej nádeji k príchodu nómii; miesto všeslovanstva kvitne kračovať, v práci ochotu dosvedčo-
Syna Božieho, lebo jeho príchodom u nás separatism v takej miere, že vať: to znak národa zvláštneho, hor
prichádzajú k nám aj dary nebeské, nás čaká osud synov Svätoplukových, livo nasledujucého dobrých skutkov!
ktorými žijeme a bez nich hynieme, keď čím včaššie neupustíme od ne- Teší sa, očakáva aj národ náš

A veď toho narodeného Spasiteľa svárov- Sme národom rozpolteným ten dohviezdny yeger, ten štedrý deň,
vítame každoročne a tie dary jeho nábožensky, aby sme v politike, -v lebo je žiadostivý darov Vianočných."
zdajú sa nám byť čím neskôr, tým práci za národ pretekali sa vzájo- Viďme, že tak žit, uko žijeme, bez
ďalšie. Prečo ten štedrý večer tak mne ku cti a sláve republike našej poškodenia nášho slobodného bytu r

štedre neobohacuje nás, aby sme československej a my — pretekáme nemožno žiť. Zkušujeme to, že ten
už nikdy viac neboli žiadostiví no- na poli cirkevnom a na poli národa „duch času“ otrávil už celé ovzdušie
vých a nových darov? Prečo ten škodíme si, porážame sa, nedôveru- naše a preto potrebujeme opravy a
narodený Spasiteľ razom celú zem jeme si a nepracujeme. nápravy. Kristus hovorí: „Nebudete
nenaplňuje slávou svojou? Prečo sa Ak chceme mať v stálom, nepre- li jako díťky, nikoli nevejdete do>

nám to zdá byť nesplniteľným darom: tržitom požívaní dary Vianoc kre- království Božího!“
Sláva na výsostiach Bohu, na zemi sťanských, musíme sa stať zvláštnym, Učme sa tedy múdrosti od dietok
pokoj a ľudom dobrá vôľa? Prečo nevšedným národom, ktorý žije svo- našich, Čistá, nevinná radosť, túžo
každoročne znovu a znovu musíme jím ideálom, zná budúcnosť svoju bné očakávanie, predsavzaté sľuby:
prosiť za tieto nebeské dary? slavnú a ktorý neztratil zo zreteľu tak čakajme dohviezdny večer a

Kristovo narodenie podmienené svojho poslanie svoje. tomu Narodenému dajme sa vo vše
je „ľudom zvláštnym, horlivé nasle- K tomu jé ale treba, aby náš tkom a vždy viesť. On sám dopraje
dovným dobrých skutkov.“ V tom ľud bol horlivý v dobrých skutkoch, nám byť a pomôže nám k tomu, aby
väzí celá chyba naša, že nevieme A tu čo vidíme ? Zloby a zlosti všade sme boli ľudom zvláštnym, horlivé
byť zvláštnym ľudom. Hľa, celé po- dosť a toho dobra tak po škrovnu nasledovným dobrých skutkov,
slánie, svetový význam nášho ľudu na každom kroku. Horlivosť, obete, Janko Dobreznámy.

Rezolúcia či skutkom podkopať najprirodzenejší svä- strany a národnej republikánskej strany
obecných predstavenstiev novomest- zok národa československého a tak pod- roľníckej na spoločnej porade dňa 15. dec.

ského okresu, nanesená na schôdzske dňa rývať, základy celistvosti československej jednomyseľne vyslOv.ly spojenie oboch
15 decembra 1919 republiky, považujeme za vlastizradcu. I straň. Názov novej strany je. slovenská

i , , , . žiadame vysokú vládu, aby proti takýmto národmi a roľnícka strana.

stiev okresu považskoTovoLTkéhľna od P adi íkom
:

ako proti opravdovým zločin- Ohľadom stanoviska k samospráve
schôdzke dňa 15. decembra 1919 jednôt-

COm ’ C ° naJ razneJ s,e vkročila. usn.esh sa povereníctva na tejto osnove:

nej mysli sa osvedčujeme proti každému Pri štátne Í nerozdielnosť. a jednotnom
akýmkoľvek spôsobom prejavenému úmyslu SJedlIOteiUe. zákonodarstve žiadame uslavodarne za
naštrbiť spolčenie sa národa slovenského Dna 15 t. m. sišly sa splnomocnení hezpečiť samosprávné práva menovite ohľa
s českým. Sme presvedčení, že ako re- delegáti dvoch politických strán, sloven- dom školstva, administrácie, hospodárstva
čove a zemepisne patrime jedon k dru- skej strany národnej a nár. republ, strany a cirkevnopolitickycn otázok. iJokiaľ
hému, tak i náš pokrok, sebazáehrana, roľníckej, počtom 50 členov, v Piešťanoch, nebude uskutočnené, žiadame podržať mi

dobrobit, celá naša budúcnosť ako národa aby sa spojily a či dohodly o spoločnom nisterstvo s plnou mocou pie Slovensko
závisí od bratského spolunažívania s ná- podklade pre jednotnú politiku národnú.- a t? z rozšírenou a vymedzenou samo
rodorn českým, v jednotnej republike čes- Po vymenení názorov z porady vy- správou.
koslovenskej. dané bolo toto rozhodnutie; Vypracovaním jednotného programu

Pretokaždého, kto pokúsi sa či slovom. Povereníctva slovenskej národnej poverení boli tajomníci dr Jur. Janoška a
•



dr .Juraj Slávik, ktorí predložia znenie ten „huta tót“ ozaj tým blbým Slovákom dietky a vnúčatá nebudú holubičej povahy;
programu povereníctvam na schôdzi 7. ktorý sám si sohýňa chrbát, aby si tie nevyrastú v maďarsko-židovzkej po
januára v Turč. Sv. Martine. Povereníctva Slováka nenovažuiú za robe, ale v slobodnej vlasti' čleskosloven
ratifíkujú elaborát tajomníkov a súčasne ad " 83(111 (1 » ktori k10™*3 nepovažujú za . « _ J , . ,
dohodnú sa na organizačnom štatúte a človeka, ale len za hovädo, za „gója

l
. skeh PVsne na to

>

ze su Slováci, ze majú
kandidáciach do správy a výboru strany. Nuže ty ľahkoverný a krátkozraký svoju vlasť, v ktorej oni vládnu. Tie ne
8. januára 1920 prevedie sa v Jurč. Sv. ľude slovenský, spamätaj sa a rozjímaj budú dnes kričať „ohoľ ho! a zajtra zase
Martine za účasti členstva spojených strán

go< jakli príčínu si sa chcej pred ponížene kloniť sa pred „phánom Mhoj

nľckl!
t
slľanv

e "^ ovenskei n3rodneJ 3 roľ-

rokom spr0stiť tých, ktorí súc vyhnaní z Som“,, ale pridŕžajúc sa hesla „Svoj k

Že načo bolo treba porady v Piešťa- Maďárie, ktorú s ich mojševizmom na kraj svojmu!“ budu milovať, podporovať sa

noch a prečo bolo treba práve starú, záhuby priviedli, v húfoch sa ti hrnú na vospolok, tak ako sa to na rodných bratov
osvedčenú iiáiodnú stranu spojit s novou Slovensko, bo so škodoradostnou úlohou a jako to Boh prikázal! Buďme že
agrárnou stranou, je iste plod len tej slo- zkusujú ž

’

e tvoj hnev tvoja pomsta, bol už r3z povedomí Slováci a nie holubičí

S,“ n. len p“ré joj plameň slame,ktorý vzplanul len na .bula MUM Hore hlevyll! Jedlinský.
že naši mladší a starší páni okolo vlády okamih a že Slovensko zase bude tou (GSKÍ UllIGlCi H3 SIOVGIISklI.
napáchnutí sú politikou maďarskou a z žírnou pôdou, na ktorej.oni, aj bez práce, Telocvičná iednnta Sokol vo V Tn
druhej strany rakúskou. Napodobňujú: podvodami, šudierstvom a klamom naži- nolčauoch pripravila ako svojím členom“lÄ.? aTÄ •*. sliepky, maslo

ľe^ý‘národ. 3 vajcia žl 'ať budťl
-

Zabudnul si, ľude slo- i sokolia príjemný večierok, na ktorý si

Tomuto sjednoteniu sa tešíme, lebo venský, kto ťa otravoval, tvoje duševné budeme dlho a s povďacnosťou vzpommaf.
veď je na čase! ; y a nežne city tupil, tvoju ľudskú dôstojnosť raQa

°
Koruna** bola^priúzka.**Nemožno nam nepripomemd, ze po- na zverskú--pádnosť snižoval v jeho smra- Prišli k nám českí bratia umelci; pp.

éastnilľn Z ake prľčiíy, je' záhadou a to dlavých *Putikach“ 3 „schenkoch“? Komu aby
tým väčšou, že posledné jej osvedčenie si sa podpisoval'na „vechsle“ nevyplnené, nam ukiazah kus ceskeho.hudobného u

dalo predpokladať, že v národnej práce ktoré ti potom ten tvoj „Simúnko“ alebo menia. Predniesli nam svetochyrne kvar
bude i táto strana na mieste, kde bude „Náthánko“ so štvor — alebo ešte viac 8 °r” 8V8

,’

J 8 f ? .‘ -

treba ukiazať i domácim nepriateľom, ze násobnou summou predložil k vyplateniu, neocenitelný pôžitok* asine is/.<i \et on m ku u i - y
. a ketj> s j nemal ako platiť, za assistencie veľkú radosť poslucháčom, ktoré sa od

„Maďar állam“ tvoja kravička, rolička, menilo hlučným potleskom za každým pre-
Národom holubičím chalúpka prešla cestou licitácie do ma- vedením bodu programu.

, , . , ,, . .. , „ Nuž, milí bratia umelci, povďační sme
sa nazývame my alovaci, a vskutku je ku pana „suisec a . v6 si y \ vám. veľmi za pripravený nám duševný pô

ani jeden národ nebol s tak vhodným pri- svetovej válke, za maďaských grófov a žĺtok Povzniesli ste nás aspoň na nejaký
vlastkom označený, jeho duševná povalia a židovských bharónov tvoju poctivú krv čas z každodenných trampôt do báječného
tak správne spoznaná, jako sa to s nami, slovenskú vylieval, mrzákom sa stal, kto sveta umelcov a obodrili nás v práci kto

doposiat nad Zulukaferov menej známym sedel jako „vhojak“ po kancelláriach, ™ konáme ku povzneseniu duševného a
*

; , , j , , ,, 1(i .. , . .. a telesneho rozvoju nasho naroda. Prosíme
národom stalo. Ano sme národom holú- „khupcil s lichvou, so zbožím, šatstvom, príjdite

~
astejšie medzi nás na slo.

bičím; smutná pravda, žalostné soznanie. potravinami, slovom so všetkým, čo si ty vensko. oboznamujte plody českého hude-
Jak holuby pri požiari samy vrhajú sa potreboval, a k čomu len za veľké peniaze bnéh’o umelectva medzi nami, aby upev
do ohňa. do skazy: tak vrháme sa aj my si mohol prýsf? Nuž a teraz tie kolky fa- ňovala bratská láska vzájomnosť česko
do drapov našich odvekých, urputných lošné kto robil, kto zavinil, že ty v tvojej slovenská. SOKOL.

nepriateľov. Sťa holuby zabúdame a od- nevedomosti, hádam aj celkom utratíš tie

púšťame tým, ktorí toľko a toľko sa pre- tvoje krvopotne vyrobené a zaslúžené Dlia 26
‘

L mzahi’ané bude dvarazy
1 j . \ 't _ _ ... . „ j , , -. . v Neubauerovom hoteli žiactvom a doro
vinili, ba co viac, ešte v stupňovanej miere groše ? Spamatuj sa ľude slovensky! A stom Sokola výpravná hra v 5. dejstvách :

previňuju sa aj teraz, neprestajne proti chovaj sa tak, aby si za tvoje terajšie „pohádka o Česko-slov. vlasti“ od A.
nám. No a len holub s holubom sa bije, chovanie nemusel kedysi hanbiť sa pred Radu. Začiatok presne poob. o B. hod.
hrdúsi tak. jako my Čechoslováci štveme, tvojimi dietkami a vnukanú

!
Bo tie tvoje a večer o 8. hodine.

zadrapujeme, upodozrievame, nenávidíme
Sa Tťi0m -

A ' v.
. ,. ... .. Za slobodu. Preto všetci v rovné šíkyVrháme sa do narncia ty m, ktorí ssal. Aeí

Chlap ku chlapa staňme,
a ssajú, sta pijavice krv a mozok našého Hore, bratia Slováci, A vydobyté práva si
národa, ktorí z mozoľov našich prác žili, Hore že sa k činu, Varujme a bráňme!
bohatli a bachrateli. Tak sa chováme, tak Priberte sa ku práci... , , . , .. Za svoju otčinu; Hurra! slava rodu!
s, počíname, jako by sme aj naďalej chceli

Za tQ slovTen
’

ko? Prežili sme zlú nehodu!
byt dojnicami, ba čo viac otrokami našich Za ten nág kra j milý Hurrá! za slobodu
úkladných trýzniteľov. Podporujeme, oho- Slovenskému národu!
hacujeme, za našich dobroprajníkov pova- Hodno je aby sme tu

Všetci svorne žili : Uz slniečko slobodyžujeme tých, ktorých sme
sotva, pred ro- preto kde ste ktorí> - Nad Slovenskom svieti,

kom zničiť, vyhnať, so seba na veky Ruky g} podaj te.
V samostatnosti žijú

striasť chceli. Veríme týmto úlisným Ju- Rozbroj, rôznice a spory Tie slovenské deti!
dášom. ktorí nás, našu materinskú reč, Večne zanechajte, Reč slovenská dosiahla

opovrhovali, tupili, hanobili nášmu rodu „ ,, , .
Právo čo jej patrí,

\ m. , ... . Hurra! slava rodu!
dusevnu smrť strojili. Tým ale, ktorí nas Prežili sme zlú nehodu! Zavznieva od Dunaja
v predsmrtnom, bezpovedomom stave na- Hurrá! za slobodu Po vysoké Tatry;
chádzajúcich sa k novému, peknejšiemu, Slovenskému národu! Preto Slovák tú slobodu

povedomému životu, netušenému rozkvetu „ . , „ , v , , , to pravo si vaz,
. . i • . . . a Nepriateľ nas odveký Lásku k vlasti, pravú shodua blahobytu, cestou úplnej národnej slo- Hore hlavu dvýha . y každom čase dokáž!

body vedú, podopierajú, posmeluju; semra- V srdci má zlosť a vzteky
ním, nádavkami, upodozrievaním, nenávi- Na Slováka čihá; Hurrá! sláva rodu!
stou odplácame. Volnosf, slobodu jeho Prežili sme zlú nehodu!

Pri týchto smutných zjavoch našého Zase zniGl1 by rad ’

lovenskémľ národu!
života každý povedomý Slovák tak sa cíti, Lež sa Slovák do jarma
jako by medzi bláznami chodil, jako by Viac nedá zapriahať! 17/XI. 1919. Michal Kiss.
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Sviatky Vianočné.
(jpd) Kresťanský svet od nepa- na celej čiare. To treba napraviť, snášame a preto i výhody chceme

mäti teší sa, chystá a pripravuje sa očistiť; naša ťinančná politika musí mať rovné. U nás má panovať heslo:
k najmilším sviatkom; čistí svoje sa iným smerom pohniiť; musí byť pán nepán!
domy, krášli si príbytky, lebo čaká ľudovou a nie keťaskou, musí ľud A čo je s licenciami, trafikami?
hosťa vzácneho, dávno zasľúbeného, chrániť a nie keťasov zakrývať, ináč Pol roka sa už píše, oznamuje, hrozí,
veky čakaného: Ježiša Krista. A ako prejde ľud náš ponad čs. koruny k vyhráža; a maďarské stĺpy ešte vždy
jednotlivec, tak i celé národy kre- obchodovaniu: niečo za niečo. Ne- užívajú si svoje výhody. Naše zá
sfanské vychádzajú v ústrety tomuto dôvery už dosť, už je tu tá finančná kony sa, ako vidíme, rodia a robia
prevzácnemu hosťu, veď ten prichá- plnosť času: páni, chytro napravte, len na to, aby svet videl, s akou
dzajúci je nie len jednotlivcov, ale i čo sa dá! Vo falšovaní kolkov ne- parou pracuje snem. Ale je to všetko
celých národov vodcom, správcom, vinný ľud naš za tie mnohé veľké jalová práca; keď ovocie budeme
Spasiteľom. škody a ztraty odškodniť je povin- snáď až po smrti užívať.

I náš národ slovenský, ktorý tak nosťou vlády našej. Nuž, páni a vladári naši! My
často sa honosí svojou kresťanskosťou, O administrácii našej by človek verní a oddaní synovia republiky
ktorý si tak háklivé bráni a chráni radšej nepísal, lebo sa búri i tá československej, ktorí sme sa za
svoju vieru, mal by sa pripraviť k najpokojnejšia krev v žilách našich, svoj rod nikdy nehanbili, ktorí sme
hodom, týmto duchovným, mal by si Páni čo sedia pri zelených stoloch vedeli za národ aj trpeť, prosíme Vás
svoj dom predovšetkým očistiť a tam hore, chcejú všetko lepšie poznať, na prahu Vianoc: očistite dom náš
potom ozdobiť, aby Ten prichádza- ako ich podriadené úrady a k vôli spoločný, aby ten, ktorý prichádza,
júci stále prebýval medzi nami. A rozličným rozvratným živlom hotoví prišiel i k nám a prebýval s nami,
tej očisty je treba na každom poli. sú nemilosrdne desavovať výnosy žehnal prácam Vaším a nás naplnil
Odkiaľ zapečať s non? Poneváč od nižších. Keď sa stal z Maďárie ráj vianočnou štedrotou: slávou, poko
hlavy ryba smrdí a dla vodcov riadi boľševický, naši Mojšovia a Slojmo- jom a dobrou vôľou. Od Vás sa i
sa celý národ: páni pri vesle a správe via utekali o zlom krky do Madárie, národ naučí vyčistiť dom srdca svojho,
vlasti už či bývate ä sýdlite v Prahe,' zasľúbenej zeme: zvrtla sa kocka, a Vydávajte príklad, za Vami pôjdeme
alebo v Bratislave: či ste už očistili teraz sa nám pliaga táto nahrnula všetcia!
dom náš Vašej správe sverený, aby sem. Máme dobrý zákon o cudzin
ten, ktorý prichádza, našiel si u nás coch, ale kto ho prevádza? Naši Lucerna,
vzácny príbytok? My sa každodenne shižnovci keď sa kedy-tedy odvážia Dňa 13—14. decembra 1919 podal
modlievame za dobrý regiment, do- jednať dľa litery zákona a nepoho- miestny Odbor Sokola vynikajúci bod
brú správu, v tej štvrtej prosbe Ot- dlných cudzincov vystrájajú ta, kde svojho kultúrneho programu. Predstavením;

čenáša, no vy stále a stále ľud Vám patria: bratislavskí naši páni, ktorým pažiľkľ?ysokľvy°č n iľ»aľS“
svereny poburujete svojim pocma- je sverena administrácia, omilostia nad obyčajnú úroveň ochotníckych' diva
ním. Ano rovno poburujete akoby každého a nám tu dolu už je len diel. Obdivujeme -

— sme unesení, sme
naschvál, chcete, aby ľud náš nebol to divné, že ešte nie sú Filberger na okúzlení! A to i zdarom samým, ale me

spokojný vo vlastnom dome. Už sa Myjave, Rákóczy v Novom Meste, noyite výkony jednotlivých hercov, ich
i tisíckorunové bankovky zamieňať Szálé Lajoš v Senici v Úradoch svo- riadením'
maju a Vy vždy len svojim sposo- jích predošlých. Všetko to ukazuje, Bol som požia daný napísať kritiku —
bom i ďalej chcete pracovať k svojmu že po Novom Roku snád už tie stĺpy ale miesto posudku radšej v reflexciách
vlastnému pohodliu a nie ako by to Maďarságu uvítame z milosi našich rozhovorím sa o lahodiyom dojme, ktorý
bolo lepšie a výhodnejšie ľudu. Koľ- administrátorov na čele okresov na- Lucerna a jej prevedenie mimovolne vy
ko razy Vás naše časopisy radom šich. Veď naši nepriatelia rozprávajú

v0
"notorický románopisec Jirásek, ako

upozornovaly, aby ste lud daimo ne- si verejne „Slovák len hovorí, ale v0 v šetkých svojich dielach i v Lucerne
rozháňaly do vzdialených, neprístu- nekoná, možno mu i po hlave stúpať!“ maluje útrpenia z počiatku XVIII storočia,
pných bankových úradov: Vy však Takí hľa sme už biedni, presýtení, Otroctvo prelialo sa vo forme „poddan
dľa svojho spôsobu maríte i drahý zčemerení od toľkej slobody! Možno, stoa “ ~. v

.°
forrTu takmer tak syierajúcn

čas, i spokojnosť rudu. Na to ste na že naše ponosy sú dedinárske, kopa- P™ Z

‘p1d
0t

l1Sm vládlo sľ°á
cele domu, picto ste si vzali doiuk ničiarske, ktoré neslušia do paiket- nakladalo s poddannými ako s majetkom,,
správu, aby ste boli strážnymi ľudu tov našich socialistických pánov a bez ľudskej vôle. Poddanosti
nášho, no Vy — tak sa zdá, — po- veličín, no keď porátame, že jadro v najsvätejších právach človeka, i v jeho
spali ste všetcia, keď sa nám toľko a vlastne celý Slovenský národ žije najosobnejšícli citoch bola ľudu „povin

falošných kolkov nashromaždilo, že len v dedinách: administrátori naši “f'®"- 4J-“ M> opov?ž, vzoprieť sa,
.

J
, , . . . .. hol ako rehellant neraz i na smrť zmu-

uz zaseknul každý obchod, mali by ste sa riadi t troška i dľa čený. Skrivodlivosť často síce diala sa í
celý život náš. Biedny ten Slovák, nášho spôsobu. My nekričíme a ne- len z vôle služobníkov panstva — ale
ktorý nemá Vašich bankoviek, bie- voláme k neprávostiam, ku krivdám, panstvo jednako pre utrpenie ľudu nemalo
dnujší ten, kto ich má, lebo sám ale to si už môžme žiadať aj my, aby aní ani sluchu. ,

nevie či sú to neni bezcenné na- ani nám nekrivdilo sal
'

» Lucerna predstavuje nam prrehod
. ,

'
, » „ P . „ pansva — kňažny — medzi poddaných,

pierky, fidibuse k zapaľovaniu íajo- Zásobovanie naše ako chýry prešla sedem panství a všade vidí len po
čiek. Vy páni strážni mali ste strážiť idú — treba tiež očistiť a pripraviť kôru — len sohnuté šije . . . zotročené
dom náš, aby sa falošné kolky ne- k sviatkom Vianočným. Počúvame, massy, v ktorých neni ani zbla ľudskej
rozmohly ako huby po dáždi; Vy že naši spoluobyvatelia maďarskej hrdosti. Preto knažnu prekvapí, keď jedom

majúci vládu v rukách, mali ste do- národnosti, aby sa nebúrili dostá- ľpraľ'.a" SnnJv1taľ°u'í
lapených macherov nemdosrdne po- vaju bielu múku, a nám Slovákom Slobodný, ale predsa istou povinnosťou —

trestať, aby prešla každému chuť od uchádza sa len jačmenná, iste dla lucernou — viazaný muž, silná povaha,
tohoto ožobračovania krajiny. „Guľku toho starodávneho popevku: „Én pevný charakter, revoltujúci proti yšeo
do čela!“ — áno Vy nielen písať, bula tót legény mindíg krumpli! za- becne prijatým okovom, vzbu.dí záujem

vyhrážať ste sa mali takto, ale konať, bálni!“ Maďarom našim nezávidíme,
Aspoň jednotnú keby sté boli tú ale piajeme si rovnú mieni pie ka- uchváti až k peknoduchej pošetilosti a
guľku pustili, videli by ste účinok ždého. Krajinské ťarchy jednako ľahkomysli. Ale čo i romanticky naladenú



kňužnu vedie k mlynárovi čisto egoistický stavení dobiého zrna — ako najvýznam- ktorý bol poslaný všetkým družinám, po
popud — romantika, možno i len samo- nejší, širokým vrstvám najprístupnejší tvrdí sa miestnou skupinou, okresným vý
ľubosť obdivovanej, krásnej a svojho ne- spôsob: peknodnchými tvorbami vplývať borom a zemským sekretári atóm,
zdolateľného kúzla istej ženy — poznajúc na cit a na ráz (charakter) človeka. K žiadostiam o trafiky a koncese pri
a porozumejúc vyššie inštinkty svojho Ako dôležitú zásluhu ochotného pro- lóží sa:
partnera, pripína osobné city srdca k po- fesorského sboru a jeho za všetko ušla- 1) rodný list, 2) domovský list, 3) vy
hnutke ušlechtilej duše: sľubuje ľudu vý- chtilé zaujatého, snaživého vodcu Krausa, svedčenie mravnej zachovalosti, 4) inva
hody, ak ju mlynár bude nasledovať k vyzdvihujem, že Lucernou pozdvihla sa lidný alebo vdovský dokument aspoň s 50°/o
jej dvoru . . . Mlynár už-už podlieha (a úroveň všetkých doterajších novomest- invalidity, 5) sobášny list, 6) úmrtný list
nebol by mužom keby nepodliehal!) pre- ských predstavení na vyšší stupeň. Na o zomretí tých, ktorí žiadateľa živili, 7)
lestnému kúzlu vábnej kňažny — ale úroveň, ktorej pokloníme sa menovite v vysvedčenie nemajetnosti. Číslo 3. a 7. musí
vpráva, že posvätná lipa a sirota Hanička dobe zosurovenia mravov: úroveň ducho- mať dátum aspoň 2 mesiace pred tým. Ra
je v nebezpečí, vzpruží v ňom silu i vuej noblessy. —k. žĺtka som nechal zhotoviť a budú poslané
hrdosť. Odvráti sa od kňažny, aby chránil každému presedovi poštou,
legendárnu lipu a svoju schovanku. Opo- asošľlJíei dODraw Treba je pečlive uschovať,
vrhne omamujúcou orchydeou pre skromnú s * ” • Podpory: Dosiaľ vyplácaly podpory
horskú chudôbku. H3 dráhach Československej obce. Teraz musí sa podať prosba vyživo-

No nie je to iba cit, čo víťazi! Ne- republiky. vaceí komisii vo Fraštáku, treba priložiť
d?vľ i»á

myšej plánik. vidí vo vábnej ls . decembr„ (čtk). Pre nedo- *** ulnttné °s,edčenie
knaane nadvládu panskej svevole, pans e stajok uhliu bude zastavená na všetkých

‘
i, . nrislúcha každému od dobvrozmary a chúťky, platene krvou, polom j -i,.,,!. „„„nKiiUtz PPCb-r>clťwPn- ťocipora pnsiucna Každému oa aony,

« šťastím zmučeného ľudu, úskočnosf a í“ íLik!, oénbná donr-iía noci akobola obec prevzatí do správy íeskoslo
vierolomnosť. K sirote však’ viaže ho po- ‘.Jfd 2i na šlvítok 25. decembra á

veMíeÍ “M**-
rozumenie, tradície ich sedliackeho stavu, . - A j i n : n 07 na Denný príspevok cmi 1 80 k, a nesmie
strasť i poézia dvoch na jednom konárku P°|,

lvld p0 ‘ nocl 20 ?ty , ; n
.
a

znej ani rychtár, ani notár strhovať. Ak
ľ.,, 1 p?.;a.avocn,v

na jeunom KonarKu nedeľu dňa 2 g. decembra. Dohodove ry- „u rohf 07na
’
mtp m

svieži a
S

vo
a
nný

1C

ako perúfka "dľbfblie vľo-
chll

’

k
;
v .

Pratia“Paríž a VarSava-Paríž budú
c

iava lidom prislúcha príspevok od 20%
Lej materidúšky .

P
. . Dialkové 'ílíkv“hldľvlupeni 2Tdec neschoP nosti všetkým po 54 K mesačne,

Ale ani kňažna nezaostáva za člove- JTalkove
s

d
uaa v JPrav

.
ea ® f’ ec

- pričom im vyživovacia komisia odpočítanie au Kjidziia nezaostáva za cune
] en v j edy ked dôjdu podľa jazdného po- „„r, „„.„•m x: , pr ..i„r „„nlioarníkom nízkeho stavu: 1 pokorená zostane .Č „ u nn ÍV. príspevok ci pensiu z Prahy vyplácanú.

vznešenou v šľachetnom skutku ktorým ľ.
8

, V.
c 0 S ?pc

Tv.
ns nic pra , Mnohí invalidi boli vyhodení. Stalo savznesenou v siacnetnom okulku, Kioiym g ilodiaou ran0 . Dňa 27. decembra budu t nmvlom 7 a j, rnx;| enm n wživnvaeeitomu, •

CO liou opovrhol, daruje uplnu di jk. d v j fl uv vvnravenŕ zo staníc 117 nr-d í° omy lom - Zakročil som u vyživovacej
voľnosť uialKove xiaky ' jpravene zo staníc uz pr~a KOimsil vo Frastaku a všetkým týmto bude

Ňo'ďaleko by viedlo sledovať červenú
6 1,odmo“ °d P°ludl™- Doprava poštovná. vyživovac , orispevok bez žiadosti znov„

uilíčku deju. Obrátim sa k jeho iuterpre- vlákovoľdyojieom
"etreba tedZ Pod “,at rekure»'

tom — hercom najstastnejsie voleným pre ao Bratislavy.
ich úlohy. Kňažna podala svoj zástoj s Nárok na príspevky majú invalidi, vdo

plným precítením: jej mimika i láskavosť Všetkým miCStílým družinám vy, deti, aj deti nemanželské, nezosobášená
úplne zodpovedala požiadavkám úlohy. yáSsČnVCh SOŠkodGItCOV žena. keď žila spadlým mužom pred voj-
Proti úskočnému dvoranovi opovržlivá, k . c ' u i nou aj tí, ktorým sprosťoyacia lehota už
poddaným milostivá a zvlášte v poslednom OKfeSU FľUStUSliGílO. vypršala, keď ich vojenská správa k pre
akte vznešená kňažna zaslúžila potlesku. Po svolení redakcie Považských Hla- hliadke nepovolala.
Jej partner, (už i fysiognomicky znamenite sôch chcem otvoriť rubriku k informácii Všetkým yálečným poškodenebm radím,
zodpovedajúca rázovitá hlava rebellanta) všetkých predsedov družín v okrese. Budem aky sa čo najskôr prihlásili u notariatu a
nezaostával za svojou partnerkou v žia- týždenne Vám uverejňovať všetko, čo sa ku generálnym prehliadkam, ktoré budú v
dnom ohľade: vidno, že i ráz, i postavenie, stane a čo máte robiť a prosím všetkých okrese naraz pre všetkých, lebo kto tak
vzťah i pomer preštudoval a porozumel — predsedov, aby aj noviny pravideľne zasie- neurobí, nebude mať nárok na štátnu pen
a konečne i pretlumočil dôkladne. To isté lali predsedom dedín v družine. Nech každá s' u > ktorá sa bude vyplácať dľa nového
platí o vodníkovi Michalovi a „učiteľskom“, družina predplatí toľko čísel, koľko jede- zákona.
Oba vložili do svojej hry dušu — a veru dín a zaplatí na J

, i roka 4 K. Upozorňujem, Invalidná pensia robí pri 100°/o práce
uedivíme sa Haničke, že roky a roky ča- že len takto budem posielať informácie pred- neschopnosti K 1800, pri 50° o K 1200, pri
kala za fešným, i zjavom sympatickým sedom a invalidom a preto doporučujle vdovách K 500, pri každom dieťati K 200

učiteľským . . ! všade odberanie Považských Hlasov. rocite.
Zástoj vodníkov, ich prevedenie na Chceteli nejaké sťažnosti n,a ľudí, ktorí Riaďte zábavy a čistý zisk v

scénu nazval by som slabou ' stránkou proti vám vystupu jú, uverejniť, len to oznám- miestnej pokladne, z ktorého sa musí vždy
kusa. Sú to tvorovia fantasie, obetkaní te a dám už patričnú zprávu do novín. 30°/o odovzdať okresnému výboru. Každé
hmlou ľudových podaní, na malom javisku Dozorcom nad všetkými družinami po- zatajenie bude vyšetrené,
chybí potrebná dištancia i scenéria, pod- verený je okresný výbor vo Fraštáku. Úrad- Máte právo jiožiadať slúžnovský úrad,
poľujúca žiadané fantastické pripravenie... né hodiny presedu budú v utorok a piatok aby zo zábav sa vyplácalo 10°/0 z čistého
Ale rozhovor vodníkov je jedným z naj- od 2—4 hod. odpoludnia. Nebudem vyba- zisku pre družinu miestnu,
poetickejších bodov'Lucerny a výkon Mi- vovat žiadne žiadosti bez potvrdenia svojho Ak by ste počuli, že o nás naši xie

chalov bol skutočne umelecký! Jeho hra predsedu, lebo nemôžem veriť každému, kto priatelia roznášajú zlé chyry a robia nám
bola nie „hrou“ — nie interpretovaním prijde ku mne, lebo nepoznám pomery. z lé, oznámte takého k potrestaniu,
cudzej myšlienky, ale medzi hercov na Každý predseda nech svedomité ručí za po novom roku príjdem sa všade po-
Javisko vpadnutým, \lastnou, do každého každého, koho mi doporučnje.

' dívať, ako sa ale upovedomte ma
nervu rozchodiacov strasťou dýchajúcim Vnútorná práca družín: v čas a pošlite mi koč, lebo nemôžem dobre
živým tvorom .

.
. Vodník Michal vložil Predseda svoláva schôdze výboru as- chodiť.

do svojho zástoju vášeň — vášeň živú a poň raz za 14 dní a schôdzu všetkých Podporujte sa vzájomne a usilovne
silnú tak, že ozaj prevládalo ju len kúzlo členov aspoň raz za 6 týždňov. O schô- pracujte, lebo v org misách bude sila a

černobylu; panenská čistota dievčiny, dzach nech sa vedú podrobné zápisy. výkriky preto odznievajú proti nám, lebo
Menovitá ale: od Michala môžu sa herci- Kniha pokladničná musí byť vedená sa koja našej spravodlivej moci.^
ochotníci učiť ako treba hovoriť v samo- svedomité a každý výdavok nech je jtotvr- Volám zdar Vašej práci a želám ve
mluve. dený a účet uschovaný. selé sviatky vianočné.

A čo riecť o ostatných hercoch a he- Prijaté a odoslané dopisy sa zapisujú ''Tíš Frant. Ondryás,
rečkách? Bola by nevďačnosť nevyzdvi- do jednacieho jirotokulu a sú opatrené čí- okresný predseda,
hnúť hru Haničky — babky — krajánka, stom jednacieho protokolu. Dopisy opatria
•dvorana a Ivana. Všetci hrali výborne, sa razítkom družiny a podpisom predsedu „ _
Brahu, Sejtka no a somosebou su rozumie, a posielajú sa na Zemský sekretáriat vá- HOlSlefma
energickú Kláskovú.— tak skoro neza- lečných poškodencov pre Slovensko v na 65 (šesťdesiatpäť) korún, ktoré sme
budneme! Čejči pri Hodoníne na Morave. sťa sbierku pt. t. p. Štefana Slobodu dneš-

Srozumejúc mravný výsledok oboch Žiadosti peňažné o inv. pensiu z Prahy, ného dňa na Českoslov. Červený kríž prijali,
večerov môžrne riecť, že riaditeľstvo Lu- ktorá neprichodí, vybavuje Štátny úrad Nové Mesto n. V. dňa 16. dec. 1919.
cerny dosiahlo čo chcelo: v nej ukázalo pre pečlivosť o válečných poškodencov v Za Česk Červ Krížnám sošľachtujúcu stránku umenia. Do- Trnave.

*
Ľudmila Riznerová,

kázalo kultúrny význam divadelných pred- Všetky prosby spisujú sa dľa vzoru, , jediiatefka.



Jubilanta sbierka dňa 28. okt. Drahým bratom Slovákom v časopis pod týmto menom a to v Maďar
.n.A .. i sku kde slovenského národa niet a kde sa
1919 V prospech domovín pre Amerike. vlastne proti záujmom slovenského národa

válečných invalidov. Vo vojne svetovej konali ste za svoj pracuje. Redakcia časopisu ,Slovenský
Dľa výnosu ministerstva sociálnej peč-

nar°d veIkf veci My sme svobodní Ale Národ“ v Trnave.
.. „„H ™ i7 contomhra i q 1 q ?iVi9 národ národom robí jeho história. Znať mi

i97 ll snoriadalp sa dňa 28 októbra 1919 nulosf > čo aká ťažká bola, pre budúcnosť Všetkým naším čitateľom, spo... . ... Jupraeovníkom
a priaznivcom že

jubilárna verejná sbierka, ktorej výťažok Nebyť slovenskej viery, slovenského láme blažene Vianočné sviatky a
bude použitý ku zriadeniu fondu ore bu- slovenskej prace posledných spokojný Novy rok! Red.
dovanie domovín válečným invalidom. päťdesiatich rokov veľke udalosti svetovej

Toho dňa smelý sa konať len také vojny boly by nasly nas_ národ takým zu- SrdPÍnw nazdrau
podniky zábavné a predstavenia (divadelné, boženým, ako zadunajských Slovincov, pre WOecny pozaraw,
kinematografické), ktorých výťažok bol kt(

?
ry ph v uhorskej štatistike nebolo uz šťastne a* veselo vianočné sviatky ze

rčenv nre tento základov fond ani mena ! synovia slovenských rodičov, lapí svojim rodičom, manželkám, milenkám

Výťažky týchto stierok a zábavných ktorí naučili sa niečomu v školách, alebo a čitateľom Pov. Hlasov“ od čsl p. pl.

podnikov na Slovensku nech prednostovia vycibrili sa Pn rem®sle a
]
aon

} Mmeshwm, 72/11. n. stotiny I asist. čaty z Bratislavy:
okresných politických správ od obecných boh b y sa tak poodvracah od svojho ľudu, des. H.rs z Hlbokého pešiaci Fr.dolm Gaj

úradov svojho obvodu soberú a zašlú naj- fko sa všetci takí u pod- dosik, Vojtech (iajdos.k, z Pohedima Lud.

.ďalej do 25. prosiaca 1919 priamo vlád- karpatskych Rusov. Maďarska politika su, Jesko z Hubiny Peter Sučky bteían Šípka
nemu referátu sociálnej pečlivosti v mi- rove pracovala na vykorenení nasho na- z Ostrova. Jozef Pavhček, Štefan PoleŠensky
uisterstve s plnou mocou pre správu Slo- •

™da’ ale uralcat budlter° v
,
borcov, vycho- zo Šípkového, Jozef Benkpvsky z Cataja,

venska, ktorý došlé výťažky verejným divsich z jeho lona nemala moci ani ona. Vojtech Nadašdy z Vajnor, slub. Martin
tiskom bude kvitovať '

Slovensku zastavu strhať nebolo možno! Kuliska z Vŕbového.
Súčastne vznášk sa k verejnosti pros- t ,fko jednéma z najvýznamnejších pred- '

tba, aby peňažnými darmi prispela tomuto staviteľov tejto doby, my dnes na s vo- ŕJalfíOVŠie ZOráVtf
podpornému fondu. Každý seba menší dárok bodnom Slovensku chystáme sa postaviť v

najnovšie zpravy.
bude v záujme zmrzačených vojakov s pomník Pavlovi Mnuronovi. Co by sa co (ČTK.) Z Prahy 19. decembra. V ze
vrelon vďakou uriiatv Každému kto takým bcdo dialo, Pavel Muaron neprestal veriť lezničnom voze, v ktorom cestoval dnes
.darom prispeje ki zlepšeniu osudu týchto v budúcnosť svojho slovenského ná- v „oci minister Šrobár a člen N, S. dr.
vojakov, vzdáva sa už vopred vrúcna, roda > do bol ostal posledným z jeho Halia z Bratislavy do Prahy, vypuknnl
.úprimná vďaka. zástancov, on bol by šiel boriť sa smelý, oheň. Minister upozornený cpavým dymom

Až dosiaľ došlo: Kultúrny referát v uverený o víťazstve národnej veci: a jeho prebudil dra Hallu z omámenia. Vlak bol,
Prešove 3132 k., Miestna odborovná rada 7e tkd dary ducha, jeho ideálna osobnosť, zastavený a úsilím železničarov bol oheň,
tvo Zvolene 1373*90 k., Správa dielne čes- í ebo v J’ s oký charakter budily nasledov- ktorý sa počal vážne rozširovať, uhasený,
koslovenských štátnych železníc 793*60 k., uíkoy. - 1U . . (ČTK.) Z Paríža 19. decembra. Za
riaditeľstvo štátnej meštianskej školy v Urtirel Pavel Mudron ..marca 1914. predsedníctva Cambonova konala najvyššia
Modre 108*50 k., Výsledok sbierký vo ®ua v

,
e iký,

udalosti svetových yysiej racj a j !ies schôdzu, v ktorej určila hranica
Vrbici 1304*50 k.. Výsledok sbierky v svobodný československý stat . doba, ktorá medzi Haličon a Bukovinou, o čom
Palúdskej582 k., Župan Liptovský 5309*72 v 3°rbe za ideálne veci, za život naroda resovaným štátom bude podaná zpráva.
k., Mesto Ružomberok 300 k,, Župan produkqvala toľko krásnych, povznášajúcich z Bu(japegti jg decembra. (M. t. k.)
Bratislavský 11.669*72, Župan Novohradský

* PavlanTMudroňom*
11

'w Pon6váí kuria zamietla udeliť milost 14
..(Sbierka v Lučenci) 4222*06 k.,* Výsledok po,,ľtí jn! ii ltl hň mlt,Ä na smrť odsúdeným teroristom, boli títo
sbierky v Bušinci 43 k., Redakcia „Šaryš- onnlknnh'iehn'meno nnďn ndhnrr Vv nn včera predpoludním vo dvore vojenského
•akých Hlasov“ v Prešove výsledok kine- fP°*

koc
.
h Jeho m®n0

B
nP sia odbory Vy po- väzenia

l
popravení povrazom,

matografických predstavení 1687*7.2 k., trebujete len P CĽU * ze 'W chystáme sa
Viedne 20 decembra fčtk) Ahend“

.župan Hontiansky 3441-79 k Apolló-bio- ,
““

doJtlľsáÄSoÄ’“*Ä! "ľ niaďaľskýeli komunistov, ktorí boli z ViedneÍTÍÄÄŽÍt že škola slovenská, ktorá bud/chcieí
„2 '“6li *

merský 2377*40 k., Slúžny vo Vrábloch rodno vzdeláyateľiíe účinkovať na . ucha lese u Labu in.l v> ch.

445 k, Notariat v Žitvatešenove 15 k. svojich učeníkov, popri iných veľkých ľu-
Vyzývame k upisovaniu účastín na-

Za Vládny referát sociálnej pečlivosti: ďoch bude im predstavovať i jeho. my zas v . t spolku ako i uo-
Nečitatefný podpis stavaním mu pomníka, upozornením na zaiozeme pouavneno spoiKu, ano i po

* 1
neho, dúfame povzbudiť a oduševniť i sú- volávame na ustaľujúce valné shromaž

‘

' " čašníkov, ktorým dosiala sa slávna, ale denie na deň 4. jan. poobede o 2. hod.
28 oMsálssr ťažká úloha budovať československý štát, — u Neubauera. Pol. org. soc.-dem. stranypovzbudil a oduševnil spomínaním jeho , T , u

. . .. ., , . vzácneho zjavu bez rozdielu všetkých Slo- v Novoíii Meste 11 V *

Tisíci°n'č^ié°^nVfskív 'initT vakov, ktorých vernosť a horlivosť teraz Pre stále stúpajúce ceny tlačiarskych
nebude u ž Slovák - huta Je taká Potrebuá

* potrieb od Nového roku činí predplatné
Ne bude slávnv kmeň ' .

Presvedčení, že Vy, drahí Bratia, za- na rok K 12*—; na pol roka 7*—; na l U
ujmete sa za túto vec tak, ako naučení r> 4-—. Jednotlivé čísla po 30 hal.

Kto to všetko pripravil, zaujímať sa za všetko, povolané pošlú- ——
Slovensko oslobodil?- zit slovenskému národnému životu, dokla- Znovu prosím všetkých dlhujúcich,
Bol to otec Masarvk dáme že príspeulu/ na pomník prijíma v aby si to malé predplatné vyrovnali a

“a náš brat Štefánik Turčianskom Sm Martine povereník nášho prosím tých, ktorí nemieňa platiť aby
čo nás obránil výboru, Otto Skrovina. mi čísla vrátili zpat. Zdarma časopis dávať

Z tej duše pozdravujeme Vás, roztú- nemôžem. Vydavateľ.
'No aj iní bratia Slávi, žení na prahu nového života. . Z Z Z 71
ti naši légii mári V Turčianskom Sv. Martine, v dec. 1919.

s,as,ne ygaitOCne SViatky
z Francúzska a Ameriky Matúš Dula v. r. Otto Škrovina v. r. a veselý ®1 AUV
podstúpili smrť a muky Pavet starké v. r. Jozef Škulťétú v. r. ~ Bza ten Slávi slávny deň. sela svojim priaznivcom JullUS Karlik,Dr Miloš Vaneo v. r. udenár a mäsiar „ Nowom Meste n Váhem>
íldú, idú bratia z Ruska, " lf

1
—111

; 1SS? Oo,y.«raeT!ľ*Bt.át.P«. WÍItlfÍDOVé MM lliPf.
. r , o , i . vychádzať (ndajoe pod vedením Dr. Jehličku) Karbidové lampy. Karbid a horáky. Šijacie stroje aMava o 010m.

časopis pod názvom; Slovenský Národ. Aby súčiastky k týmto. Kolá (Bycikle). Električné lam-

Naším školským detvákom. Na miesto toto nemýlilo našich odberatelov a širšiu Hnacie remene kožené. Gazdovské stroje: ako
všelijakých mondokovačiek odporúčam pp. verejnost, osvedčujeme sa, ze nas časopis sečkoyice, žentúre, mláafčky, rajtáre, pluhy a brány,
učiteľom k naučeniu týchto veršíkov pri iieraa

-
s vyšemeno\raným nič spololočného Hrevoobrábacie stroje. Pumpy pre razené, vítané a

hračkách
' J ’ 1 a protestujeme pred celým národom proti otvorené studne lavno sú k dostaniu u firmy;

Napísal J. Gavalec. tomu, aby okrem nás vychádzal ešte iný J. Pavlíček, Nové Mesto n. Váhoitl.



Opätovne Každý prebudilý Slovák vie, že hneď na Pri tejto príležitosti nemôžem zame

upozorflnjeme obecenstvo, že upo- Počiatku války Sokoíi už s tým pevným škať pripomenúť ten lahkomyselný čin r
mienky na zaplatenia poistného posie-

* rozhodnutým úmyslom sh do valky, ze stramva spojenia školských dietok, lebo

lane advokátmi maďarských poisťujúcich dos
,
la

,
ta doba - . c0. yek/ n

.
e

*>°Jy
vs

f
ave

X
tom n« vldim inf ie akf> katolícky fana

spoločností, postavených pod kuratelu, vô- aby naše želanie, túžobne obca- tismus. V com vidíte tu hroznú vec, keď
bec nemajú žiadnej platnosti, poneváč som kavane> ako

}
nas

.
lch ot

L
cov

;
Prav0 zltia b/ t

sa dietky jednej i druhej školy daly
ku takému kroku nikomu nedal splno- jako národ nam prmavratene bolo. dohromady? Ci ozaj sa bojíte, že by sa

mocnenie. Aj najnovšie Dr. Rosenbaum Sokolí boli naši prví legionári, ku katolícke deti poluterancili ?! Nemôžem
advokát Uhorsko Francúzkej (Magrar Fran- ktorým sa potom pridali i naši slovenskí, pochopiť. Pýtam sa Vás, prečo sa neboja
cia, Franko Hongreise) rozpisuje sa a hrozí az prebudili mladíci. ísebyť Sokolov, ne- evanjelicky rodičia o ich dietky ? Pozrite
žalobou. To stať sa môže len za mojím myslím, že by bolo možno bývalo ešte si príklad pána farára Drobného, či nebol
chrbtom, čo je pochopitelné, keď do po-

do dne ? prebiť tu pevnú stenu toho na- sám tiež za túto myšlienku, keď videl v

váhy berieme, že spoločnostnú organizáciu, seho duševného väzenia maďarského. Prečo nej tú cestu, ktorá vedie k blahu celého
nám nie prajnú, pracujúcu proti všetkým J

ed
y ignorovať tento jediný pre celú Čes- našeho obecenstva, a že za tým pracuje,

nariadeniam, a preto každého prosím, aby kosloyenskú republiku tak potrebný, spo- mu nikto odškriepiť nemôže, lebo nie len
mi každý prechmat hneď oznámil. Menoví- lok! aÍ P- pisateľ vidj zkazu katolicizmu slovom ale i skutkom každodenne doka
te prosím naše súdy, aby nepripustily ňom, jako Bohuzial, ešte mnohí z našich žuje, lym sposobom ze by sme boli tie
žiadne pravoty tejto spoločnosti bez môjho Turancov ? Nie sú to žiadne darobnice, tým dietky spojili, bola nám daná možnosť
vedomia, a našich pravotárov, aby sa za- mene.j hlúposti, byť Sokolom, lež je to dosiahnúť „mešťanské školy

1
“. Som islý,

ujali stránok a pri súde vždy pozdvihli povinnosťou každého prebudeného Slováka že i medzi Vami, milí rodičia, kolky ste,,
námietku, že spoľočnosti bez môjho ve- s^ sa ním, či starý alebo mladý, a ani čo máte deti. a radi by ste ich dali učiť,,
domia pravotiť nemôžu

'
í edeu rnu nema vyhýbať. Alebo pisateľ keby ťažkosti materialné vám neprekážaly,.

Bratislava, 13, decembra 1919.
kdežto mať j ch ” a Starel Turej bola vám

’ Založili sme ho ešte 5-ho oktobra, tedy uz davana možnosť, a deti vaše mohli bytDr. .lan A. vVagner šesť týždňov minulo, a preto nemôžem vyučované pod vašim dozorom to najpo
vrchnostenský kurátor, veriť, žeby o ňom vedomosti nemal. Veď trebnejšie v týchto meštianskych školách.

mohol vidieť tie rady, ktoré stály pri Neni to hriech do neba volajúci? EMe

U = mieste rečnenia. ráz pripomínam, že beda nám, keď dietky
Že by snáď nebol mal vedomosti o naše dospejú, a vidiac tu tak lahkomy•— Stará Turá dňa 26. nov. 1919. riadení tejto slávnosti Sokolom, dopúšťam, selne spravenú chybu. Jedno by som vám

Dňa 21. vydanom čísle „Po- ale odpustiť mu to nemôžem, lebo s tohoto prial, aby ste to boli videli, tie deputácie,
važských Hlasov“ čítal som dopis jedneho vidím, že žiaden záujem nemá za tento ktoré chodili a chodia do Bratislavy a
brata Sokola zo Starej Turej, ktorý zaz- spolok. Už nech je ako chce, ale na jedno Prahy, prosiac a žiadajúc, aby im bolylieva dopis, keď opisujúc slávnosť 28. IX, upozorňujem, že budúcne budeme tým výz- dané školy, kdežto nám sa to samé mí
na Starej Turej vydržiavanú, v ktôrom namnejšie si vedieť uctiť a zasvätiť tento kalo, a my sme to tak lahkomyseľne,.
dopíše vychvaľuje zvlášť slávnosť kato- deň, keď náša mládež vychovaná v tomto túto príležitosť jednoducho odmietli. To
lickej školy a druhých ani uespomina. Sokole, y duchu národnom, bude vedieť jedno pripomeniem, že dôjde ten čas, v
Brat Sokol chcel týmto článkom pripo- a poznať povinnosti oproti národu a re- ktorom budú všetky školy zoštátnené,,
menúť, aby budúcne spomenul, kto túto publike, a my sa budeme s nim a vospolok poneváč to požaduje záujem republiky,slávnosť riadil. S tej príčiny chcem ja túto tešiť, že nám dal Všemohúci dožiť týchto, ako aj samého daň platiaceho obecenstva,
úlohu prevziať a ct. čitateľstvo dôkladne našimi otcami túžobne občakávaných, dní. Veď na Morave a v Čechách už dávno
oboznámiť zriadením slávnosti, jeho i dal- Už keď som sa dal do písania, tedy majú školy národné, a sú tam veru tiežšieho žitia našeho na Starej Turej a p. idem všetko vykrámit, čo moju dušu tlačí, dobrí kresťania. Alebo ako vám bolo
pisateľovi moje zazlanie vyjadriť. Nech sa čistia mysle a náhľad}'-, že by možno posielať deti do štátnej bývalejSlávnosť dňa 28. vydržiavaná bola tak čím skorej mohla byť uvedená jednota maďarskej, kde sa náboženstvo vyučovalo
veľmi významná, veď sme oslavovali oslo- jako sa ona po prevrate ukázala. Hovorí v maďarskej reči, tomu dieťati cudzej, v
hodenie svoje zpod jarma tisícročného, sa, že v ohni sa zlato čistí, prajem si, aby tom ste nevideli úpadok viery ? — prečo
Pekné by to bolo bývalo, keby i pán tento môj článok bol tým ohňom, v kto- práve len v tomto terajšom spôsobe?!!
farár Gašparec bol nám predniesol so pár rom sa má to zlato očistiť. Nemám ani Rodičia, na Vás záleži, jako si dieťa v
slov, a ukázal nám, že tiež cíti s nami najmenej mienku osoby napádať alebo kruhu vašom vychováte, tak ho máte,
tú radosť, ktorú sme my ostatní mali. zlosti a nepriateľstvá vyvolávať, lež robím jakým príkladom mu slúžite, dla toho i

Keď vedel škole tak krásne cit dietkam to plný žiaľu vidaic pestovanie toho starého ono snaží sa žiť. Tedy vy sami ste prvým---do srdca vštepovať, môže byť uistený, že stromu, ktorého ovocie je len nesvornosť, základom vášho dieťaťa,
tým väčší dojem by bol urobil na nás, zlosť a rušenie občianského pokoja. Pýtam Toto som si za povinnosť držal ozná
na námestí oslavujúcich, ktorí o veľa več- sa vás, drahí bratia, čo chcete s Hlinkom? miť ct. čitateľom Považských Hlasov. Pri j—šie porozumenie sme mali o slávnosti tej- Veď už každý vie, i celý svet, že konäl mite to ako naučenie a nie ako zlomyto. Poneváč p. pisateľ spomina len kato- len zrodu oproti národu a republike, pod selnosť, že by som bol mal mienku da
lícku školu a jej veľký prevrat, tak v plášťom katolicizmu, prečo tedy podpo- koho urážať. Prajeme si, aby sme všetci1

krátkom čase učinený v národnom pove- rovať jeho snahu! Kto Vám berie vieru?! svorne ako občania nažívali, lebo len
domí, môže byť presvedčený, že i v evan- — Že Češi! — Neverím, lebo veru tam takto budeme môcť spoločne pre dobro
jelickej škole tiež v citupluom duchu sú práve tak dobri katolíci jako aj na obce i celej republiky pracovať. Sokol,národného prebudenia sa previedla sláv- Starej Turej, ba v celom Slovensku, len ’

nosť, na ktorej náš známy rečník p. farár pravda, že nie sú fanatickí, a to ale iste — New-York. Ctený Pane Redaktoreí'
Drobný, dietkam svojim vyjadril smysel chýbalo Hlinkovi. No bratia moji, tá Vaša Prijmite môj srdečný pozdrav z- veľkej,
dnešnej slávnosti, a uisťujem pána pisa- viera musi byť veľmi na slabom základe slobodnej republiky, tam za Oceánom. S ra
teľa, že bol počul i reč, bol založená, ktorú hoc kto môže tak snadno dosťou a pôžitkom sledujeme pokrok a
by býval nadšený na jej do duše sa vni- vyvrátiť. No ja sa nebojím, mám ju hlbo- prácu dobrých ľudí v mojom rodnom ok
kajucim citom. ko v srdci vštepenú, a ani brány pekelne rese, ďakujem Vám za posielanie „Po—

Nemám nič proti článku, veď každý mi ju nevyrvu. Prečo tedy hľadáte druhé važských Hlasov“. Že novomestskí keťasí
píše jako cíti , ale to už nemôžem zaml- cesty a nestojíte snami pevne jako múry ešte vždy plahočia sa na ľude kresťan
čať, že neudal ten bod, kto vlastne riadil hradné? — ;Myslím, keď môže 80% ob- skom, so žiaľom pozorujem a preto Vás, p.túto slávnosť. Možno v katolíckej škole čanov jednako cítit, prečo by nemalo i Redaktore, prosím a vyzývam, ako do
p. Župan s jeho nariadením. Ale slávnost tých 20% katolíkov. Nepoznáte to heslo, teraz, tak i odteraz vždy rovno, päsťouna vonok bola riadená tým mladučkým, že len spojenýma silami sa dá všetko dob- udierajte a porážajte nesvedomité, úžer
len nedávno založeným spolkom vzdelá- ré uviesť, prečo tedy búrate to, čo ste nícke handle a ršefty istých „phauáčkov.vania duše i tela, pod menom „Sokol“, nepostavili; a či snáď prajete si i na ďa- Nebojte sa' 11* mnerickí Slováci budeme
V tomto vidím tu veľkú nevšímavosť oproti lej ostávať v tých putách maďarskej sve- TTám vždy pomáhať a keď nastane tá tú
tomuto spolku, ktorý má nás všetkých vôle? — Nejdem uvádzať osoby, ktoré sa j.obne čakaná nášho príchodu do
ešte v duševnom spánku sa nachádzajú- tohoto chytili, ale ich prosím a žiadam, starej. : ulovan j vlasti, my si staneme do
cich, prebudiť, lo by mal sám pisateľ ve- aby doznali svoju chybu, a nekazili jed- prvých ikov 1) j o ných a odoženieme tú
dieť, veď je snáď Slovák, tedy musí poznať notu občanov, a stým základy tak ťažko dlhonosd perepuť ta, kde patrí, do Juda—
zásady a ciele Sokola. Keď skúmame cesty, vybojovanej slobody. Jestli to alerozmys- pešti. Do teho msu vytrvajte! Pozdravte
ktoré viedli k zrodeniu našej slobody, nm- leue robia, zasluhujú úplného opovrženia, a moju i >dnú viesku Hrádek a každého
sírne na to dôjsť, že v prvom rade boli budeme na tom štát: všetkých týchto obe- statočného Slováka. Na zdar!
to „Sokolí , ktorí nám túto vybudovali, censtvu uverejniť. Hrádčan.-



Uradnla časf. Žlipa Spišská. Obec pripojuje na k doru- Pernica, .1. Šach, K. Ewald atd. V odborné čistí

Slúžnoyský úrad v Novom Meste n.V. čovaciemu okresu poštovného úradu v

Sbierka na invalídovnu práce* * Ouohnci. Riadltelstvo post a telegrafov V lendár obohacený čelnými obrázky a vypravený
neschonnvch leaionárov Bratislave. President: KNOTEK v. r. s nevtíravým vkusem, doporučujeme všem pŕételúm

(Pokrývanie).
- Zatvoreme p°«. tradu v Blhov- SSSf

jy cach (Balogfalva). Dnom 30 novemb. 1919 -
Sberatelky: sl. Margita Sonnenfeldová. bol zatvorený pôšt. úrad l\. tr. Blhovce . .. .

Jozef Albert 3 kor. Alex Bohm 4, Júlia (Balogtalva) v župe gemersko-malohon- Obilný a plOdinOVy trh V Bme
Angyalová, 1, Štefan Yavra 2, F. Cibulka Banskej, na trati Banriev Lucenec. Obce: dňa 17. prosinca t. r. odbývaný vykáztil
ó, manž. Jána Holca 5, Aranka Pespechová Blhovce, Korlati, Banystelep, ( ovekrala- tenlokrát ďaleko vätšú návštevu ako mi
1. Ján Žak 1, Kraus, obchodník 5, Litša- Pusta a \izesvúlgyerdészlak pripojujú sa nule a bo i0 predené omnoho viac zbožia
uer 3 kor. Spolu 30 korún. dorucovaciemu okresu pôšt. úradu v ako cibule, rôznych semen, hrachu, koň-

V. Hodejove (Vargede) na tejže trati. ského bobUj viky a 5né>

Sberatefky:si. Milina Žitníková a Zlata .
President: KNOTEK v. r. Ceny znamenajú:

Imrišková. Neubauer 10 kor., Žigmund . .. .r p ľe .,mal^cíl a ľa
l^?,

nšch '
IT
So8 Fazuľa 550—600 K, hrach 700—750k ,,,, „ _ , _ _ ’ .. , tavil r. opála. Táto knihu vyšla ako 202. sv. .Ume- -,T i. ocn ...

í p Hák 4, Steían Sypavý 5, J. Popelka 2, leckých Snáh“, ktoré vedie a vydáva nakladateľ mak Jj50 JoOK, bôb konský 300 350
Koronthály 10, vd. Anna Podstupková 5, B. Koči v prahe I., Masarykovo náb. 14. Cena 3 k. K, peluska suchá 300—350 K. esparseta
Maria Hanzlíková 2, Karol Chrástek 3, Ku- Sviúoček odporúčame vrele do pozornosti pánom 450—550 K, jatelina červená 2800—3000
kačka 4, N. N. P 12, Šimonič 5, Satoris 3,

učiteľom. ; K, proso nelúpané 550—600 K, vyká 250—
Maria Durdíková 5, Ľudovít Hanzlík 3, názvom vydala 300 K - horčica 500—650 K, rasca (tanín)
Ján Geržo 10, Michal Králik 5, ? V 2, Československá v Brne úvahu obchodníka Jozefa 1400 1650 K, mrkva červená 20—24 K,
Jozef Hlubhý 3. Anton Ondreička 5, Joze- Fábryho z Turč. Sv. Martina o tom, čo slovenské turín (biela jedlá repa) 10—12 K, seno
fina Bakičová 4, Anton Behul 5, Maria obchodnictyo pre Slovensko znamená. Úvaha je lúčne prešované moravské 90—100 K,; , ... , _ : r„ . . T , písaná svižne a svoírnu ucelu vzbudit slovenské ,.. . . , __ .,
Ondreičková 5, V iktona Berecova o, Jan obchodníctvo k usilovnej práci v prospech svojho

seno lúčne nepresovane mor. 80 90 K,
Halák 5, Margita Vrlová 5, Ján Horňák 5, stavu, plne dostojí. Pripojené je stručné, avšak vy- slama dlhá cepová 35 —38 K, slama krnuiá
y ? .10, vd. Maria Satorisoyá 2, Michal stižné vysvetlenie účelu a činnosti Obchodníckej strojová prešovaná 30—35 K, neprešovaná
Poknpec 5, Románová 2, Štefan Rehora Jednoty Československej y Brne vôbec, špecielne 25—30 K, kapusta kysená 90—100 K,äI' <• o i • - t-. r • i , , ... však pro Slovensko. Brožúrka zasiela sa sloven- ... - ,,,. n i,r-ň T- .. „ T
10, Štefan Satoris o. R. Lieskovský l(), skénu, obchodníctvu zdarma, iným interesentom velke IIOO—1150 ú, cibufa I-a
Michal Kfúčovský 10, Katerina Malá 6, len za náhradu 25 hal. za porto. sedliacka suchá 425—440 K, všetko za 100
Maria Pokopecová 10, Andrej Kolestyk 5, Rodinný kalendár na rok 1920 vydal práve kg. z nakladacej stanice.
Štefan Kfúčovský 10, Štefan Lieskovský časopis „Zvírená“ s obsahem, který stojí vysoko

"
Vrecia velké jutové 12—15 K, vrecia

Ul.StMek Ján B, Štefan Gabriš 20, Mego ”? v“S..5SÍ “lí ||Í ?-8 «
10, MaitlQ larek 10, Ábel 1, Karllk 10, tory jako je na pr.: J. V. z Finberka, „F. Flos, B. DarliniiŔn lAu TDMniKlŕV a rnni
Sypavý 5, Jozef Boško 5, Maria Selecká Bauše, Jan Vŕba, Jan Opoiský, M. B Šárecká, M.

™

ó kor. Spolu 336 korún. Súhrn sbierky _
všetkých hárkov 1205 korún.

B y)

Chýrnik. ® Prv n9Ž kúpite karbidovú lampu, obráťte sa s dôverou na odborníka výrobcu, ktorý vám dodá

Hviezdoslav (Sobrané krityky I) E
SÉ spokojne, jasne horiace a nezhasujúce za ceny

Pod týmto názvom shrnui Pavel Bujnák iSrelwlllf veľmi Tavné; číklo I. kus K 28--, číslo II. kus k35--, t
svoje úvahy o literárnej tvorbe Hviezde- H|Q||Í 'Ä W číslo III. kus od K 43-48--. číslo IV.
slava. V kapitolách tejto knihe podáva o B ! H fgp kus od K g0_ 119 . j
najlepší slovenský literárny kritik vysti- J Nositka a stinltká d“ žiadostí. Priekupníkom stava. t
žný obraz tvorby a charakteristiku umenia n _ , — ZZ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ~ _ o
osoby, ktorá nám všetkým je tak milá. | ANTON NEJEZCHLEBA, BLANSKO. 2
Knihu vydala slovenská mládež, na poctu
svojho obľúbeného basnika — nestora,
dúfajúc, že i literárna verejnosť podporo
vsf bude jej podnik. Cena K 12 —. Dostať Jf“ W
možno v pražskej administrácii „Mladého í“5*ši 83555?#^?
Slovenska“ (Praha II. Vodičkevá- ul. 32.11. S n 5

— Zatvorenie pôšt. úradu Zemanské * | I j ! j fí —S
Kostolany (Tekovská župa). Dňom 30. ŠTEFAN IH f f V NOV.
nov. 1919 bol zatvorený post. úrad Ze- » -ilMí m m
maské Kostolany župa Tekovská. Obce KUKUČKA MESTE N.V.Zemanske Kostolany, Dolné Lelovce, Ka- 4L Ír*-' :C \raenec a Horný Kamenec pripojujú sa k A SYN -!ť-f(LUKA).
tloručovaciemu okresu pôšt. úradu v By- —n. u Jý

jÚfjwUj ~/
stričanoch, župa Tekovská. Riaditeľstvo S _ . \l\ J - X
post a telegrafof v Bratislave, dňa 8. S Otíperôžajú sa - :/\ J' - Taktiež koče
prosinca 1919. President: KNOTEK v. r. k vyhotoveniu Š —

i dľa rôznych
— Premena poštovného úradu v a*kých vozov vzorov, vkusné, J

Brezničke na poštovňu a zrušenie poštovný S
dfa uc,anŤeh u A m w trwa" ,ivé a

v Zeleňove v župe Novohradskej. Dňom J
vzorov. dobrej jakosti. .

7. listopadu 1919 bol premenený poštovný S BCUJp vnl g
úrad v Brezničke v poštovňu, poštovná v f m
Zeleňove bola zrušená a obec pridelená k StŠ9@ SKl3o@ M ď\iľ% 9
poštovnému úradu v Poltároch. Poštovňa •%>* ***"® a "
v Brezničke je podriadená poštovnému aflHHaä,Hä"ň,BÍaiiiS5iÍBHoaaaBOBHHMHHBHaanBHaHanMBMaBBMS
íúradu v Poltároch, s ňou je v spojení
prostredníctvom vlakovej pošty Lučenec bbq jn hsbsbsssssheihhshbs aaaDDaaaaDaaaaaDDDDDaaDaaaDaaaa
KoKavu 916 a zpat. Riaditefstvo pôšt a i J pL IV ia BB
telegrafof v Bratislave i _ _ - i g IzbOVC 3 kUCHytlfke g

President:LANGER v. r. 0 il BÄ € I |k| I B a 9 a
— Odborný list „Učiteľ zdravé mluvy“ a ** ** " " bo J|* g

pro náprav veškore vadné reči jakož i mri a a 4ý 0 S* «V Ish abSbm ž voľnej ruky “

„r„ „a„ práve vyšel v Praze II. Vávrova 6. 181 M Zi S 3r RvQJniIb g |ii/xy||f| g— Na p°dporu imiajšieho „Sofcola“ | a obchod strižným lova- S ° IIÍSI flliir . -V- “slečna Ema Kopecka co vianočný dar B a bimí# n
K 2260. i rom porúča sa do láska- | g IIUI UlilU KUPIK. g

Top„7cMžľpľŤpišťkirMom 2™
d
“„g

V

S »e| prlaini •eractenému | | Adr. v adm. t. novín. |1919 bol zatvorený poštový úrad Toporec, qbbbbbbbbb Obecenstvu, bbbbbbbbbb aaDaaaanaDanaaaaaaaaaaaDaaaaaaaa



Tladvá Výstava obrazov! I o ra,iaases,rySl0Vtíi:i fpre notárske úrady kvety, || hm Íl
odporúča knihtlačiareň život v zátiší, || 3 -s Dfl /AO H I

JÁNA TRNOVSKÉHO v Nov. Meste karikatúry I í VlV H i
nad Váhom. Číslo telefónu 23. volalo obzríet u umel. maliarky | Nenechajte sa cfaiej obkrádafa H IZ - - , w | nekupujte bezcenné handry! H|B ;ŕ

V-************** w Novom Meste nad V I Kúpte Sl fI’WWWIII ncalc nďQ Vi | zaručené, prvotriedne zbožie priamo |„Tatra“ chemická továrňa Žabia ulica 101. I z ručnej tkalcovnv, ako: kanafasy,
-m _ ka . . . . _ _ 1; zeflry, biele plátna, svetlé —® V Trenčíne vvrába ľ' aoobeda od 10-3. hod. poobede í tlačenice, tučnlky, barchety, |__ *

' ®. H OT || Struksy a látky vlnené (zaru- Ml f
-«s r* PI *Jií Ä dť> 27, decembra. I cené, bez papieru). |H cI Hfl B-ilIlffl r I 1 balík 20 metrov |

„L M "I U U * l« 350 korún. I |« ****** ~~~ || Objednajte si balík na /.kúSku H \f
malé ffaStičky á K 3 50, Bľ* &S a budete poctivé obslúžení. Za trvan- » &”
veľké 5-30 W Par m m 3 1‘vosf zbožia ručím! Nehodiace sa %

„llamcellská žalúdková tssencia“" 3'50. * vymením alebo peniaze vrátim zpät. ||
Orij. predvojnová u rf |M l! Zbožie zasiela I
liiÄMÄíí fľanc °’'|(a ä K 3-6°, nan.-neni.-siou. H SIOBnsko-nmď. I* poštou na dobierku česká firma %fiVlaíla K10 -, K15-. & železničný slov. m , , f Ján Hartmann Wi í

„Rheumatin“ proti rheumatismu, lá- Sostavil: ing. Ivan B HnilľSRí'SlO . 4p niŕná tkalftnvň3 oio" a u ľ
% mániu a trhaniu v údoch á K 8-- Viest pri spolupô- 0 od |j ruCná tkalcovSa. Oleinice pr. Hav. Meste ./Netají |_ sobeni J. Skultetyho uaa I.oos-Pechánya. ? Uiorkv bažriôhn

Cena: K 4-20. H Cenu oboch K 24. * V*°rky Jaxdeh<> druhu látok |0 - - |l *darma franco proti vráteniu ! *

00Stafku%?reJ.Tlll!IISlÉllO„ueľ.ľ.; fUrobte zkúžku! |
1 EHpiiiiimiM«» i - . . t—1==^#
“1 ohojnomuíim y**

01 Koňiké postroje má stále
„„I: nd Vždy na Sklade i--- =l**r •»«"«>"< *»bere na sklade

j“ evea

lán MM lloiífi Mostu 1
BBQBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB : 'Mätšk»»» t.

Školskéakancollárskepotreby sedlár ngdV.
B má v malom * 1 '

J! iiňr _ iria slovenskéchalupy SStiSmi,.M |. * 1 po obciach, kopaniciach, väčšie domy oddelenie hosp. strojov, '| rnOVSKGnOl po mestách a každý rozroýšla, kdesi má
fl fl Á U 9 hflCIl (tľflí (I

j
v Novom Meste n.Váhom. assekurovaf svoje domy, OOOdyfl

ÍIDSP.JIfl)|K
salaše,ke<I nie sú isté a spoľahlivé pre každého druhu

'
nás nám nepriateľské assekurkeie, kde ako: Parné a benzínové* ****** ame pia ti]j dosiaľ dlhé roky ako otroci mlátacie garnitúry, parné
a pri tom nás Dávid alebo Aron a motorové pluhy, samo-

' $ z domu vyhodil. viazače, žacie stroje na

Kryciu lepenku Dnessa neboj, Slovní. sk~~
(papier na strechy), už máme svoje vlastné assekurácie, WÍDtlflí ml h t are U á nntr’nhwä a rm Ä A ktoré ** vás zauimu

-
Poistíme vás sfsBiKy in 11 b s a fs k o potrebyt “ III 6lltC#VG proti Ohňu. na Život ako: odstredivky, (separá

jr« . , , .
* tory) máselnice,chlaďacieg BUT PUW v pnpade vydaju, na veno, a na všetko, . f/TShiyailCG čo vám je potrebné k dobru. Každú

S ‘

z zuíľ .
’

ponúka za veľmi ľavné podmienky
obec nav5tívim - Kto ale nemôže čakať, 0500118 312X13006 aillBIT,.... j

Karol Kaiparec, slaviter | „ )

ŠTEFAN SVETSKÝ, LEU PRVOTRIEDNE V}?0 KV!fmm IM Stavili práce! Haíladosfpošleme 6ň(>! mo,MORAVSKÉ LIESKOVÉ (pri Nov. Meste a. V.)

T i a č ° u knihfclaôiarne Jána Trnerského v Novom Meste nad Váhom.
'


