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RošníK V. V Bratislave, v utorok 20. iúma (června) 1922. Číslo 137. a

S Je veľmi nebezpečná hra, akou v posled- riálom pre ©panovanie,. Kňazi pochopili, [
urobiť miesto veľkej idei; oslobodeniu'

wtwiyl ti 1OftíWa OlSli nom čase ľudácka politika podkopáva zá- že svojou zlou politikou dostali sa do zá- českého a slovenského národa! Nebyť,
klady jestvovania národa a je až priearač- vozu, z ktorého ich-môže vytiahnuť len bratov Čechov, nebolo by slovenskej legie,ra lslave> • júna. na politika, akou ľudácki kňazi chcú ma šarlatánsky© Jehlicskov a Unigrov, preto nebol by slovenský národ oslobodenýU

,
Od istého času veľmi divné správy sú Slovensku smútiť .všetko, aby potom v prijali celý spôsob ich boja, preto štvú

.
*

.nútené zachycovať noviny na Slovensku, mútnom mohli loviť pre svoje sebecké Slováka proti Čechovi, preto nadávajú na Veľmi rád sa odvoláva. »Slovák» v OLiNeminie nedele, aby nebolo treba zazna- klerikálne ciele. Čo robia ľudáci, robia nedele, ktoré neprinesú ani kvapky krve, tázke autonómii na »Národnie Noviny».
menať niekoľko rozbitých hláv alebo vy- pod pláštikom slovenčiny, ačpráve každý preto sú posadli zä autonómiu, aká mo- Avšak čo píšu tieto v svojom čísle z 18. t.
bitých zubov, ba dokonca i zabitie ohňa- ge v každej inej strane je menšie pro- hla vzkrsnúť len v hlavách ľudí, ktorí m.? »Žiadať autonómiu hneď a hneď ä
nov. A neminie dňa, aby nebolo treba, po- cento nep©vedomého, pred prevratom slo- stoja veľmi blízko peštianskych kruhov, za každú, cenu, hoci i na úkor slovenskom
ukázať na diabolsky demagogickú štva- vensky necítiaceho voličstva, nežil v ľu- Preto ú ľudákov niet kritiky, z ktorej by sti slovenského národa, žiadať autonom
vosť istých kruhov, ktoré neznajú zákony dáckej strane, a žiadna iná strana nevie mothla vzíjsť náprava, ale je kritika z re- umu,, ktorá je ani pokrokové, ani patrioti*ľudskej slušnosti, ba nezastávajú sa ani sa preukázať vi? vedení takými pradpre- niesla, ktorej jediným cieľom je obrátiť oky v rámci, nášho spoločného štátu zalo_
pred svätyňou kostola alebo svätosťou zá- vratovými divdkými — Maďarmi, ako všetko hore nohami a zničiť všetko dobré, žená, škúliť na bezohľadnú »podporu» nám
ujmov štátnych-. Tak zvané opozifiié stra- pj-áve strana ľudácka. čo sa v záujme národa za štyri roky sa- rodnostných menšín, uchádzať sa o vplyv,
ny vo svojom svevoľnom štvaní idú tak Ľudáckym vodcom často záleží na slo- mostatnosti vybudovalo. nám neprajných živlov, ktorým .práve tak
ďaleko, že hlava nehlava bijú všetko, čo venčine. Keby im na nej záležalo, bili by Čo robia ľudácki katolícki kňa- smrdí slovenčina, ako čeština, je takým
sa na Slovensku i dobrého deje, len aby sa 0 du s Maďarmi, Nemcami a maďaron- zi, to isté .vidíme i u boľševikov a kre- činom, ktorý vyžaduje bezohľadnú retor
tým lepšie dokázaly, že majú pravdu,

.mj a nenadávali by ľuďom, ktorí sa o slo- sťansko-socialistitíkých Maďarov a Nem- rfu, lebo uráža tak uverenitu samobytné.
keď bijú i tie veci, ktoré sú naozaj ne- ven.ský jazyk, o slovenské školstvo a o cov: rovnakou metodou boja šíria jed roz- ho slovenského národa, ako-j záujmy, ži
dobré. Táto opozícia »z remesla* ide tak administrovanie v slovenskom jazyku sta- vratu, ktorému len tak bude možno pošta- vetné práva nášho spoločného štátu.* Kto
ďaleko, že na človeka súdneho, nepredpo- raii a starajú. Ľudáckym kňazom ide o viť hrádzu, keď dobrí úradníci štátu ešte by nám chcel dokazovať, že slovenský
jatého a pri tom dobrého občana repu- štvanie a rozradenie bratov, lebo vedia, že lepšie priľnú k- dobrému a poctivému národ dosiahne svoje práva, svoju samo
hlíky rohí dojem zúrivej kampani proti wrozkydaní Slávové» sú najlepším mate- členstvu národa. správu len cudzou pomocou, odtrhnutím
republike za

.
každú cenu, a síce i u tých, m—wm—g—mé—sa od druhého bratského národa, štátu,od ktorých by to najmenej bolo možno o- toho zavoláme pred veľký súd slovenské

čakávať.
RBfe.cnn.Ďľ.-”Snn R/gsfe f®® ha národa, kde potupne zahynie.*

Treba rozlišovať medzi oprávnenou, o- ÍCSÍ1I a Páni od Slováka, zapíšte si to dobre za
pozíciou a kritikou a medzi opozíciou a

„ ' uši.
kritikou za každú cenu. Oprávnená kráti- KŇSZ TolľláílBk däi pOVfil k Š!fjt&VSS(6j DÍÍK6. — Sfikfiľy — Symbol BaaaraiaBSBODBmgBBgBmHHHBnanBi
ka všíma si ozajstných neporiadkov u ľudáckej pravdy. — Zásluha legionárov. — Národnie Noviny o autonómii.
nás na Slovensku. Takých je tiež hodne. . .... Prvé výsledky volieb
Nemožno na príklad odtajiť, že u nás na v Bratislave, 19. t. m. fcliati »sodemiti», ale naraz zmizli a ute- y BUFCSSUSaHíl©.
Slovensku napriek všetkým rečiam a 11. ť. m. tiekla v Šintave slovenská krv. kali zadom na kde pod ochranou

>

shTOirtľaižIdeTilaim yď'mi pomaly usíkutoč- Na rozkaz katolíckeho kňaza Tománka mreží a zámkov očakávali vítazstvo a Ctk. Z S au e r b r u n n a, 19. júna fKk)

ňuijú dávny sľoib daný ľudu o prevádzaní vrhli sa ( sekerami ozbrojení ľudáci na Z 60 dedín prvého volebného okresu (Že

pozemkovej reformy. Nemožno neuznať, bezbranných, pokojných občanov, i .strhla K čomu sú hasičské sbory? K ochrane “®zne Mesto) sú známe volebné výsledky
že byrokratjcký aparát štátny, nie je eš- sa bitka, ktorá si vyžiadala viac ranených, ľudáckych štváčov, k pohíjaniu pokojných

z "V 0“®1 a to: Pre hurgenlandskú stranu
te tak. vybudovaný, aby vyhovel republi- Tedy vec úžasná, odpor vyvolávajúca, nad občanov, či k ochrane proti požiaru vše- sedliacku hlaso\alo pre občiansku a

kánskym a demokratickým zásadám štá- ktorou zabolí srdce každého Slováka. O tkým občanom bez rozdielu politických se hactau
'Stľay™ -.restanskyoh

tu. Nie sú mnohí úradníci na svojich tejto krvavej udalosti priniesly referát i sti>n a vyznania? Je predsa,proti zákonu socialistov
prei sociálnych demofcra

máostach a nechápu svoje povinnosti tak, »Slovenské. Ľudové Noviny», v ktorom s Ehromažďovaciemu a verejnému poriad. ov * a P-re ve on-emoov 1.42o volx

aiko to vyžaduje záujem štátu a národa, rozkošou rozoberajú celú bitku a s hnu- ku vziať si ozbrojenú bandu na schôdzu! 0 0 0 “ 11
'
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,
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F®kt je i to, že medzi úradníkmi z če- snou perverzitou opisujú jednotlivé para. Teraz má slovo »zemský ústredný spolok ;
en i ers or.) o y výsledky

ských zemí sú niektorí, ktorí na Sloven- nenia neľudákov. nepokryte sa tešiac, že hasičský* na Slovensku. liste je nie bez t,
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skô nepatria ani svojou úradníckou kvali- ľudácke sekery tak »statočne» pracovaly. zaujímavosti, že dvaja živnostníci sered. a ’ ’ .oowa.ns ä a se lac a 5 7, kre.
íibácíou, ani ako ľudia, a fakt je i to, že O týchto smutných udalostiach sme do. skí, odkázaní svojou živnosťou len na ro_ f. a^'
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mnohí z prevzatých ba i definizovaných stati dnes tento dopis od účastníka toho. botníctvo, dali sa hasičom poriadne napiť 1 ‘
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-o-nemci ~.l ~ i asov. Z

bývalých maďarských štátnych úradní- to krvavého ľudáckeho sbromaždenia: na »guráž!»
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1^
res

+

u
T

(J^ersdorf)
kov nie len že neprilnuli k svojmu tio- »Dňa 11 h m usporiadali ľudáci ve- * J
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. . . . ,, , , »uua ii. o. m. usyuiidudu iuuaci ve ..... ..... . fonne spojenie bolo prerušené. Z 90 obcílemu siatu, ale nechápu am najzaklad- rejné shromaždenie v Dolnej Strede u Se- Proti hanobeniu legionárske,.] cti a pro- . / 0kre«u fOhWwsrthV
nejšie zásady disciplíny dobrého byrokra- reďi. s kazateľne v kostoloch v celom vi. ti Tukovským pokusom vysmiať sa ,le- gú znáhle výsle.dky z 19 ober Strana setickéQio úradovania. Ba sú i takí, ktorí dieku oznámili už dlho pred nedeľou páni gionárskym obetiam na krvi a na živo. -
otvorene škodia záujmom štátu. I to je íarári túto verejnú schôdzu, a preto sišlo toch v prospech oslobodenia nášho náro. kresťanlsk

'
0 . s ’ ciálna i G84 sociální demo’pravda, že často protekciou dosiahne sa sa mnoho, ľudí rôznych politických táho. úa ozýva sa orgán poslanca Vrabca »Slo. kratJ t m & veľko-nemeí 402v našom štáte i tej najmenej opontunnej rov . j.e zaujímavé, ako sa plní zákon o venský kresť. socialista*, v ktorom Číta. *

.

veci- a veľmi rýchlo a zase naopak i naj- kazateľniach. Keď zvolávateľ farár z Du. me: »Bolo potrebné v légiách so zbraňou
spravedlivejšej žiadosti občana mnoho- na j strede zahájil verejné shromaždenie bojovať, aby sme dokázali celému svetu KaBanei BTia© aťSKy
krát nie je vyhovené, alebo len veľmi ne- a udelil slovo farárovi-vyslancovi Florišo- kultúrnemu, že Slováci nikdy sa nezriek- SBolil prlSShU.
skoro. Neporiadkov je u nás ešte vždy vj T o má n k o vi, zahučalo množstvo, mu samobytnosti svojho národa, bola po. čt;k z Budapešti 18 júna Noveveľmi mnoho, a oprávnená kritika, čo kde že je predsedníctvo, a darmo sa farár treba aj to povedať, že na smrť odsúdená vymen,ova ,ný kaMnet slož’il dnes prísahu a
priam i opozičná má veľmi krásnu úlo- vyhováral, že majú vraj predsedu už dáv. Slovač nechce byť a nebude lojálnou voči y zajtrajšom zasadnutí N S vyloží svojhu poukázať na ne a dožadovať sa tiež no ug od založenia ľudovej strany? Pán tým, ktorí za celé tisícročia ho za nič ne.
ich nápravy. hláv. slúžny B a 11 a y z Galánty kričal, mali, najmä len vtedy nás poznali keď Guvernér Horthy zahájil dnes peštiamŽiaľ však, že kritika opozície všíma že je to lén prie stredanských občanov, se. bolo treba vojsko a peniaze. Bez slov. le_ ský vzorkový veľtrh, ku ktorého návšte
si týchto faktických neporiadkov len vel- redski (ktorých bola väčšina) majú íst gionaiov diplomatická piaca našich za došlo už mnoho kupcov z cudziny,
mi málo, tým viac však neporiadkov a vraj domov. Súc poučený od občanov, že hraničných vodcov bola by bezúspešná, z Paríža 19 iúna »Matin» o
nespravedlivostí, ktoré si zlomyseľne ale- na verejnú schôdzu má každý prístup, keď lebo jednoducho boli by rakúski ďiplo- '. m

'
Vi+okorh fla5i=tr«v

bo dobromyseľne sama vyhútala. Ba do- nechal farár predsedníctvo dať zvoliť, mati povedali, že to všetko len niekoľko
p ro t.j 'socialistom v Reggio a v Terste synkonca i tie najporiadnejšie veci výhla&u- schôdzu rozpustil. Občania sa v pokoji osôb rohí, menovite Masaryk, Štefánik a k M wzvva ku ánnerál

je za zlé, za ľudu škodné, chce ich odstrá- rozišli. Beneš. Nuž ale tisícový zástup slov. légia. ľceíei iľaliľ
g

niť, — len aby vsugerovala občianstvu, Pcfpoludní toho istého dňa mal sa ko_ närov čo živý fakt nášho odboja nemohli
žeby mu bolo hneď lepšie, keby ona, opo- mať tábor ľudu v Šintave u SeredL odtajiť. Na dvoch frontoch sa bojovalo s .. « n,
zícia mohla sa ujať správy štátu. Pred zahájením schôdze obkľúčili miestni úspechom, na diplomatickom Masaryk, SSaiSK.Jf laMPaHiSCnSf minister

Opozícia ľudácka na príklad nemá hasiči ozbrojení hasičskými sekerkami Štefánik a Beneš, na druhom fronte naše Id© S ISPŠ8 ©BľS d© ICOä3H8i
inej starosti než búriť svet a celé Sloven- rečnícku tribunu. Tábor zahájil farár Šte- legie.

_ gtk _ 2 Rím a, 18. júna. Ako omamuje
sko proti platným zákonom a ustanove- fan J ankovič'zo Šintavy, ktorý hovo- už dnes s môžeme kon.

l5>Messaggera>>; odíde zahraničný minister
niam. Často schválne zabúda i na to, že ril asi 2 minúty, a keď vyslovil mienku, s-atovat, že čpska a slovenská legionárska .gchanž&r v utorok s kráľom do Kodane,
tieto zákony i ona sama vyviedla, keď že každý veľmi vďačne vypočuje Tomán. krv sa na frontoch neliala, lebo Minig;ter gchanzer navštívi tiež minister
boľa politicky — príčetnéjšia. Kedy-tedy ka, ©svaly sa v zástupe jednotlivé výkrí. sa nám podarilo bývalé Rakúsko.Uhorsko ského predsedu Lloyda Georgea v Londý
podarí sa vyhodiť niekorémut ľudácke-, ky odporu. V tom okamihu veliteľ hasič, rozbitý pri tejto príležitosti nemôžeme za. ne a jjy g n im pojednal 0 východných o*
mu vodcovi českého úradníka, ktorý na ského sboru na rozkaz Tománkov vytrhol budnúť aj na tých bratov, ktorí zostali menovite o 'Palestíne.
Slovémsku zle rohí, a celý tábor ľudákov od pásu sekerku a s výkrikom »pobijte v Urale, v Zabajkale, Sibirii, a takmer po
nemá inej starostí, ako nadávať všetkým ich!» vrhnul sa na zástup. (Všetci hasiči celom Rakúsku: tieto naše hroby zostanú úu^rp
Čechom pred Moravou i - ža Moravou, mali sekerky pripravené, odopjaté z gom- vhistoru živými faktami, že slobodu sme ľl '.J,!, ľhľsiaľs
Dane sú vysoké a tábor ľudákov kričí, že bíkov, len za pás zastrčené.) Jeho nasle- nie zadarmo dostali ale museli sme ju vy- l«aKWSKU StnVal6n3>
tomu sú Česi na vine a nie daňová kon- dovalí ihneď ostatní zbojnoši a vzduchom kúpiť s českou a slovenskou krvou, ktorá z Ríma, 18. júna. Predloha o
junktúra celého sveta. Schválne zabúda vesele fičaly sekerky a boxery dopadajúc sa v potokoch liala. úvere 70 miliónov lír Rakúsku bola včera,
ľudácky tábor, že vysoké dane práve tak na hlavy a chrbty »sodemitov». V prvom Jediným ideálom legionára bolo, vyšlo. zahraničným výborom poslaneckej sne
tlačia občanov republiky za Moravou ako okamihu celý zástup sa pchnul na zad, hodiť slovenský národ z jarma maďarské, movne schválená všetkými proti jednému
pred Moravou a nespravodlivosť niekto- ale v tom už aj pod úderom sekery staré, ho a preto za uskutočnenie tohto ideálu hlasu,
rých daní, koré možno ďakovať pirépo- mu robotníkovi zaliala sa tvár i hlava legionár nie len svoj život obetoval, ale
tencii socialistickej, rovnako cíti remesel- krvou. Začaly prácu palice, kamene, tehly aj rodinu, ženu, matku, deti, majetok pri. Scfc©dzks9 Uoyd Georgeaník a obchodník na Slovensku ako v Če- š oboch strán, no na šťastie vpadli medzi padne horký kúsok chleba vyhnanstva.

'
Baineaľéam *

chách, na Morave i v Sliezsku. Všetkému krvežížniyých ľudákov četníci, a hoci sa. Každý Slovák alebo Čech išiel do legie s 5 ľOllUareom.
sú vraj na vine všetci Česi a Slováci, kto- mi boli inzultovaní (čet. strážmajster Jo_ tým povedomím, že ho čaká smrť, veď Ctk. Z Londýna, 18. júna, Ku schS
rí nechcú isť za streštenou demagogekou zef Š i rn á k bol sotený do nrs tak, že u- lepšie je zomreť za slobodu ako byť veči- dzke obidvoch ministerských predsedov
politikou ľudákov, ktorá sa dnes nezasta- padnul na zem), podarilo sa ím ovládnuť tým otrokom. nedôjde pred pondelkom. V pondelok u.
vuje ani pred spojenectvom s úhlavnými snuáciu, a len ich chladnokrvnosti môže- Že legie svojou výkonnosťou na seba sporiada Lloyd George raňajky, ktorých'
i vypočítavými nepriateľmi nášho štátu a me ďakovať,'že ľudákmi vyvolaná bitka upútaly pozornosť celého kultúrneho sve- sa zúčastní Poincaré s paňou a četní mi
národa a ktož vie, či zajtra nepôjde s ni- bo’a obmedzená len na niekoľko rozbi, ta, môžu ďakovať jedine svojmu duchu, nistrí. Po raňajkách koná sa rozhovor
mi docela ochotne i zjavne proti štátu, tých hláv a vyrazených zubov. Hnusom odhodlanosti a nekonečnej obetavosti. Veď Lloyda Georgea s Potncaréom, poneváč
ktorý pre nás Slovákov znamená vrchol nás naplňovalo, ako farár šiníavský s To. v légiách sišli sa bratia a verní synovia, Poincaré zamýšľa v pondelok večer vrá
všetkého, 0 sme po svetovej vojne mohli mánkom cynicky pri rozbíjaní hláv sa ľúbiaci svoju mať slfevenskú a českú. Po. ti f sa opäť do Paríža, je tento rozhovor
dostať., - smiali, ukazujúc hasičom, ktorí sú íí ore_ lidické a náboženské nresvedčenie muselo časové veľmi omedzejaŕ-
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nejlepší mucholapka
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(Dr yavro šrobár: V -roku 1910 mali na príklad Česi V Če
v cháčh z celého počtu škôl 58.7 proc. ač-

Skolsívo i práve počet obyvateľstva činil viac ako
. M--I _ 1 1

- .u66 proc. Tento nepomeľ nevznikol snáď
V UGSK0SS0VenSk6J rCpUDilkGi tým, žeby české obyvateľstvo nebolo ško

jj ly žiadalo, ale žiadané školy boly mu za
„ , ’ . , . . Rakúska odopierané. Na príklad, česká
Z uvedeného vysvitá ze stanovisko

k v Línoch> ktorá má dnes 900 detí,
predsedu zemskej rady školskej pri zru-

byť ak ,tiv(>van4 pre odpor miesf
senp skol a tried je veLnu mienné a ze giniteiw (Nemcov) až po prevrate,predseda zemskej školský rady ide pri Rakúska vyxtobyť si&“ 2 ohl

1

adov Pedagogických hlboko pod.
g

,ko]u y Breznici n ;ad Laibau , a6práve dnes
zákonnú hranicu.

je v nej 647 detí. Tomu podobne bolo vo
Nejedna sa teda o nových hrdusiyych

'
mnohých iných mestách. Pripomínariadeniach pražského predsedníctva na príklad> že v Brne, ktoré aj pozemskej skotokej rady, ale jedna sa o dľa ľakúskeho sčítania ľudu malo 48
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né školstvo dobre postarane, o tom sved
čí počet nemeckých stredných škôl v nie_
ktorých väčších mestách. Na príklad
Nemci v Prahe majú dve gymnázia, 3 re_
áine gymnázia, 2 reálky, 1 dievčenské ref.
reálne gymnázium, 2 učiteľské ústavy, v
celku 10 škôl a 1.967 žiakov, z ktorých je
872. t. j. takmer polovica židov, 76 Čechov
a 149 cudzincov. Poneváč je Nemcov v
Prahe 30.000, majú na každých ?G00 oby
vateľov jednu strednú školu. Je teda nad
bytok nemeckých stredných škôl v Prahe
zrejmý. Česi majú v Prahe 32 stredných
škôl a je ich 650.000, takže Čechom pripa
dá v Prahe len 1 škola na 20.300 obyvate
ľov.

obciach buď celkom sa odnárodnili, alebc
už stáli na prahu národného zaniknutia.

Vo východnom Gemeri hrdo čnie staro
bylý hrad Krásna Hôrka a u jeho nôh v

údoliach slovenského Rndoh ria akoby t
mora násilného odnárodňovania vyčnieva
jú urbariálne osady Lúčky, Lipovnik
Krásnohorské Podhradie atď. Obce t.ietc
už v r. .1341 nosily svoje staroslovenské ná
zvy a dávaly v r. 1-440—1461 útočiste husit
ským vojskám a nie je vylúčené, že mnoh)
z príslušníkov tohoto vojska sa usadili v

spomenutých osadách.

66 proc. Tento nepomer nevznikol snáď

Kým zhulená práca v osadách na rovi
ne docielila kýženého úspechu — zatiaľ i
Páči a Úhornej pominula očakávaného vý
sledku. Obec Pač a, Úporná sú posunuté dč
úzkeho ušcelia menovaného pohoria a
vzdor všetkým maďarizačným pokusom
vlády i An-flrá&sycli ostaly roduverné'
Ani násilné pomenovanie Pačiná »András
sy,» a Úhornej na »Dénes» neviedlo k cieľu’,
ani »výhody» Andrássovcov '

vystavením
materskej a ľudovej školy a darovaním
pozemku pod staviská atď.

Nemci v Brne majú dve gymnázia, 3
reálky, 1 židovské a i dievčenské ref.
reál.' gymnázium, 2 učiteľské ústavy, v
celku 9 stredných škôl s 2.124 žiakmi, z

ktorých je 124 cudzincov r 573 židov.
Nemcov v Brne je 48.000 a pripadá im
jedna stredná škola na nie celých 6.000
obyvateľov, ačpráve ce’oštátny priemer je
33.000 obyvateľov. Česi majú v Brne 10

stredných škôl, teda len o jednu viac, áč_
práve ich je 180.000, takže u nich pripadá
jedna škola na 18.000 obyvateľov.

rokoch zjavom prirodzeným. Je tiež pri. JKU
'
ne!J u , J

-

* uu
,

. • . .
y ,, , • i-,,. 1 pomery, ako v školstve národnom, su v

rodzeným zjavom v tých mestách kde u. , , , ,, . ,
, i. * . , -a -L A A v školstve strednom, odbornom, ba tiež vybudlo žiactva jeho odchodom do skol Cc-

eo,kom
akých. Nie je možné, aby na .nemeckých . .....

, , , , ,, , . , V celom state pnpada jedna stredná
školách, ktoré utrpely 1 úbytkom porodov 00 ,. •, ‘

, ... „ T -
-

’
• .. . „ , škola na 33 tisíc obývate!stva. Jedna ce

1 úbytkom žiactva ceskeho, zostal pôvod- , , , , . , . ,. „ nnn
- v

. ,
-

d ska stredná škola pnpada na .>4,000 ce
ny pom

.

n
. ohO’slovákov, avšak jedna nemecká stred-

Úbyiok detí na Slovensku. na g,k,ola pripadá už na 26.900 Nemcov.
.• Prirodzená povaha tohoto zjavu, t. j. y školskom roku 1917-18, teda v posled-

Nedávno založili si statoční Papania 3

Úhoŕňáci roľnícku besedu. I v Páči i v

Úhornej je ľud z hospodárskeho ohľadu a

pre nedostatok pôdy.veľmi chudobný, ne
tým' pracovitejší. Úzke a kamenisté volič
ky, ktoré ležia na strmých úbočiach, ľud
obrába mravenčou piluosťou: pašienky ú ;

plne postráda, jeho lichva jé .na. pokraj;
zkazy, lúky na holiach okolitých vrchov
sú na 3—4 hodiny vzdialené a poskytujú
sena za cenu »roboty», známej z dôb pod
danstva, a preto, ľud, hľadajúc ’ pomoc,
uchádza sa k pozemkovému úradu o pri
deľ pôdy do prenájmu — ale bez výsledku;
Nikoho niet, kto by mu pomôliol?

iúbytok detí je viditeľná zvlášť na. Slo- nom školskom roku pred prevratom bolo
vensku; tam bola do prevratu takrečeno y Čechách, na Morave a v Sliezsku če
všetka slovenská mládež nútená chodiť ských stredných škôl 160, nemeckých 132.
do škôl maďarských, lebo štát iných ne- Na toto územie pripadala teda jedna
sriaďova! a v súkromných, rešp. cirkev- stredná škola na 34.180 obyvateľstva, je
ných 3 obecných nariaďoval vyučovanie dna česká stredná škola pripadala už na
maďarské. Jašili po prevrate boly sriaďo- 42.400 obyvateľov, kdežto jedna stredná
vané školy pre mládež slovenskú — mu- nemecká škola pripadala už na 23.400 0-

sely zaniknúť školy, nakoľko boly urče- byvateľov. Je nesporné, že pri tomto sta
né k maďarizácii. Vývoj nie je ani dnes ve to nemohlo zostať. Stav nemeckého
Ukončený, lebo nechodia všetky sloven- stredného škótova špeciálne je takýto:
ské deti do slovenských škôl a ešte nie je v Čechách je nem. obyvateľstva 30.9
ani dosť tých škôl sriadené. Na príklad proc., avšak nem. stredných škôl 35.5 proc.
v Bratislave je 37.991 t. j. 40,7 proc. ohy- n.a Morave je nem. obyvateľstva 19.6 proc,
vateľstva národnosti československej, ale avšak nem. stredných škôl ,34.5 proc., V
jia ľudových školách v Bratislave je pre Sliezsku je nem. obyvateľstva 34.1 proc.,
ne len 38 tried, t. j. zo všetkých len 26.2 avšak nem. stredných škôl 54.5 proc., na
procentov. Slovensku jc nem. obyvateľstva 4.7 proc.,

Nemci v Opave majú štyri stredné ško
ly, Česi len 2. V celom Sliezsku vôbec niet
dosiaľ českej reálky.

Nemci v Plzni maj ô dosiaľ gymná
zium, reálku a dievčenské ref. reál. gym
názium, napriek tomu, že tvoria veľmi
malú časť Obyvateľstva.

Je záujmom -národným podporovať ten
to biedny ľud, napomôcť mu k lepšej hu
'dúcnoistí! To je možné však len vtedy, fcjed
mu pomôžeme k pôde, keď návrh zákona
o znárodnení, poťažne rozparcelovaní An

drássyho majetku bude . statočne a švedo:
mite prevedený. Krásnohorský

Andrássyho biedni poddaní. — Pomôžme
našim južným slovenským bašt ám.
Po nezdarenom puči nebohého exkráľa

Karola v októbri 1921 mnoho sa hovorilo
o znárodnení, poťažne rozparcelovaní veľ
kostatkov tých pánov magnátov, ktorí tiež
mali účasť na puči. Dokonca bol o tom
jiodaný i návrh zákona pred Národné
Shľomaždenie. Medzi dotyčných pánov
patrí i gróf A n d r á s .s y, ktorého statky
ležia v juhovýchodnej časti Slovenska, pre
važne v Gemer i. Tieto jeho majetky po
dľa spomenutého návrhu zákona . majú
byť tiež rozparcelované. Ovšem len majú
byť, lebo posiaľ ani chýru, ani slychu, že
by Pozemkový úrad i vážne pomýšľal na
tento svoj veľký úkol.

Maďari majú v Bratislave a v Ko- avšak nem. stredných škôl 7.— proc.
šiciach viac škôl než im patrí. Prečo treba zrušiť niektoré nc-

Maďarov je 21.111 t. j. 22.6 proc., avšak mecké školy? Slabá návšteva.
tried na ľudových školách majú 66 t. j. Keď počítanie ohromné územie Čiech
45.6 proc. Počet’ tried nemeckých na ľu- Moravy a Sliezska,, je nemeckého obyva
dových školách v Bratislave zodpovedá teľstva 31.4 proc., ale nemeckých škôl
úplne počtu nemeckého obyvateľstva, pre stredných je na tomto území 36.5 proc. V
28.9 proc. obyvateľstva nemeckého je 28.2 celom" štáte je nemeckého obyvateľstva
proc. tried. Je zrejmé, že v Bratislave ma- 25.3 proc. ale stredných škôl nemeckých
jú stále ešte Maďari na ľudových škó- je 34 y proc. Teda. vždy viac v pomere k
lách viac tried, ako patrí a to na úkor obyvateľstvu. Zaujímavý je priemer žia_
školstva československého a školstva ne, kov, pripadajúcich na jednu triedu. Na
meckého. . jednu triedu na československých stred.

V Košiciach je obyvateľstva SoskOslO- r. ý ch školách pripadá 34 žiakov, na ne.
veiiskej národnosti 31.881, ť. j. 60.9 proc. meckých stredných školách však len 28.
z tried na ľudových školách majú však Celoštátny pomer-je pri tom 'Í32 žiakov,
len 30, t. j. 36.1 proc. Maďarov je 11.796, čechoslováci majú teda vo svojich trie
t j, 22.5 proc;, na ľudových školách majú dach viac detí, Nemci nedosahujú ani ce
však 53 tried t. j. 63,9 proc. Z tohoto je loštátneho priemeru. Dôsledok toho je, že
vidno, že zmeny v školstve sú potrebné a niektoré nemecké stredné školy sú málo
že sú povahy prirodzenej. navštevované, niektoré dokonca tak sla.

Rodina A n d r á s s y h o jc majiteľkou
pôdy, obývanej temer výlučne -slovenským
ľudom a hrala nie malú úlohu v jeho ná
silnom maďarizovaní, menovite v okrese
rožňavskom. Pod rúškom 5 dobročinnosti
rodina poskytovala rozličné domnelé vý
hody, ale v skutočnosti hnala ’ vodu na
mlyny maďarizácie. Kým y tornaljskom o

krese zo 41 maďarských obcí len 2 dostaly
štátne školy — z 53 slovenských obcí ich
dostalo až 14, s podmienkou, že výuč
ba bude sa, diať výlučne v maďarskom
jazyku. Tak sa stalo, že Slováci v týchto

Percentuálny pomer školstva v bo, že i pre nedostatok žiactva a z dóvo.
Čechách, na Morave a Sliezsku. dov íincACných muselo byť prikročené k

- K prirodzenej povahe týchto* veci po. ich zrušeniu. Naproti tomu na českých
zrebné je pripomenúť, ešte stav, v akom školách sú pravidelné triedy úplne obsa.
zastal naše školstvo prevrat. dené, ba preplnené; Že je o nemecké stréd Bratislava, Primaciálne nám. 1. Tel. 19>20

všetko zase u dobrej donny Lucii i začne
sa klebetiť, preferancovať a to v čím stra
katéjšom si ožení, tým zaujímavejšie.

dohre rozpamätať na pobyt p. preziden.
ta. Vtedy bol mon-signor ešte zdravý, cho
dieval dolu n-a Piccolu Marinu vystrieť sa
do morského piesku a tu sa vše strétnul
so starým pánom. (Tá nemilosrdná pa
kostnica, že ho-tak zúbožila, Monsignora.
Už roký sa nepohne zo svojej izbietky a
to i v izbe sa môže lén pomocou berly na
dva tri kroky hýbať.)

Villa Fiorita leží uprostred pomaran
čovníkov i citrónov, ide sa k nej nevyso
kým schodišťom. Patrí hotelu Quisisana
(Tu .ozdravieš) a prenajíma sa na leto
návštevníkom ostrova. Iste jedna z najprí
jemnejších a najmalebnejších víl. Svojou
polohou obanuje celé okolie a od nej len
na sto krokov sa rozlieha opustený kar.
tú-rsky kláštor, antická certosa di S. Gia.
côniio, na ktorého mieste sa rozliehal podľa
Weichardta., Augustov chrám, (viď Ehzo
Petraccone: Ľisola dl Capri).

Poneváč Capri je jednou z najlacnej
ších oblástí Talianska — chudobnejší idú
zimovať sem, menovite chudobnejšia ari
stokracia, ako i aristokracia duševná zo
Severu. Kým povedzme v Ríme stojí ži
vobytie na jednotlivca denne 30 lír {mini
mum) ma Capri sa platilo r. 1920 na pri-,
klad u starého Webera na Piccola Marine
len 18 lír. Dnes je pravda už o niečo drah
šie. Tak sa stáva, žô večer vidieť knieža
R. hrať preíerans s obecným pisárom X.
a grófka A. si nechá dvoriť tajomníkom
spolku rybárov G-m. A to je všetko v naj
lepšom poriadku, nad čím sa začuduje
len taký zkostnatelý junker z Berlína, a

ko na'd niečím neslýchaným. V lete sa

pomery obrátia; život zdražie, lebo sa pri
hrnú bohatí, rozptýlenie hľadajúci cudzin
ci s népomerne väčšinu životnými nárok
mi. Knieža R. sa utiahne medzi svoje- holé
ruiny a grófka A. si zarába chlieb ako
spoiočnica u válečnej zbohatlice.

Žiaľbohu, dnes už niet tej ‘ prostej
srdečnosti, aká panovala, kedysi v mesteč
ku, ešte aj za časov predvojnových poby
tov pána prezidenta. Svetová vojna mno
ho pokazila, mysle zosurovila, nevraživosť
i vzájomnú .nenávisť priostrila a vymizly
mnohé pekné zvyky, mnohé starodávne
obyčaje . O týchto pominutých starých
dobrých časoch hovorí pesnička;

yk 1
"

Pán prezident odchádza za svojho ná-
Čelnictva štátu už po druhý raz n-a o-strov
Ccpri. Avšak už i predtým bol niekoľko
kráť na ostrove a-sú mnohí Caprézania,
ktorí sa veľmi dobre pamätajú na pána

ako na skromného univer
zitného profesora, ovšem už i vtedy sve
tového mena. Pamätám sa, že už v zime
1920—1921 prenifcaly ohýry k nám na 0-
strov o .prípravách na cestu a bolo tak, že
má príjsť už v marci, no nepriaznivé po
časie a iné hatiace okolnosti zavinily, že
jp. prezident došiel tuším iba v máji.

»Na pána Masaryka sa pýtate? Zna
menitý človek, hovorím vám! Hovorilo sa,
že vraj nenapraviteľný pokrOkár, horší
od Mazzinihô... no, strašné veci sa pí
saly o ňom, veď viete... Ale horkýže zlý
človek, srdce zo zlata, akože mohol byť
zlým? Len sa spýtajte donny Lucii, tá
váňi povie o ňom všeličo, tá sa naň dobre
pamätuje».

Obyvatelia ostrova? Rozlišní od tam
tých 11a pevnine. Caprézani sú pišní na
svoju rassovú i folkloristickú zachova
losť a pridržiavajú sa prísne svojich pra
starých mravov i zvykov. Čo im ovšem
nezahraňuje, aby dôkladne neošklbali ne
zkúséného, dôverivého cudzinca. Jedným
slovom, treba im prijsť na chuť a potom
s nimi už ľahko spolunažívať v najlep
šej shode. Pravda, veď sa tu i premele
sveta. . ...

Hej, vtedy bol tu i druhý nie menej
významný muž: Maxim Gorkij, Býval .do
lu nižšie na južnej stráni v bielulinkej
ako z cukru vile Pierine, čo je celá. obto
čená skvostnými kaktusmi a palmami.
Na vérande bolo vidieť zavše oboch pá
nov. pohrúžených do rozhovoru. Potom sa
rozišli, jedon aby svoj národ uvrhnul ešte
do horšieho otroctva v akom hol. A my
slel to i tento -druhý veľmi poctivé, len
práve menej poctivé jednal... Snáď už

tam, v stín e ďatlovýčh paliem osnovaly
sa gigantické plány do budúcna...

Čím aktuálnejšou sa stávala cesta, tým
fiac sa rozpbminal! ľudia ma uplynulé ča
sy, koď profesor Masaryk obýval skromnú
izbu hotela Royalu na Via Tragara, dnes už
zaniknúvšicl;o. — Neapolské denníky »H.
iMatino-í a »Mczzogiorno» jedno za dr-c-l .,'m
pri'.ulšaly idzpomienky starších . Capréza
nov a tieto rozpomienky vyznievaly všet
ky ta, .že bol to roztomilý, a láskavý pán,
ten profesor Masaryk, nenarobil moc hlu
ku a žil si v pokoji, tráviac čas čítaním a
slnením na Punta Tragara. I to pozname
naly, že aké obdivuhodné riadenie osudu
to. koď sa tento starý pán profesor yracia
sem znovu, ako hlava bohatého kultúr,
audio, štátu ,a aké holo neskôr ich podive
nie, .keď sa ukázalo, že táto celou Euró
pou, ba celým svetom uctievaná hlava
štátu je ešte vždy len tým starým pánom
profesorom, rovnako roztomilým a láska
vým ku všetkým, ktorí sa k nemu priblí
žili. Ale bolo to prekvapenie jednako veľ
mi príjemné i zaznamenávalo ša s veľ
kým md'šením.

Možno povedať, že najpríjemnejšie sa
žije v zime. Ovšem čože za zima, keď o

krém viníc a niekoľko gaštanov všetko
zelené dovôkol a rúže v plnom kvete. V
zime $a tu žije viac patriarchálne, každý
po svojom, celkom nenútene, podľa chuti.
Ňa šaty sa nekladie ani najmenšia váha,
salónne obleky nevidieť nikdy, azda už
len k nejakým zvláštnym, okázalým sláv
nostiam sa oblečú ľudia do smokingu ale
bo fraku. Všetko to hehä v bielych papu
čách, tu vyhotovovaných. Caprézske papúč
ky sú špecialitou — nikde na svete sa
nechodí toľko a tak hromadne v papu
čách, ako tu v tomto južnom raji. Väčši
na hostí trávi celý den temer v neďhal
kách a tak vyjsť na ulicu je vecou cel
kom zvyčajnou, nenápadnou. Pred obe
dom sa vypije u donny Lucii štamperlík
vermuthu, aby vraj lepšie chutnalo jede
nie a popoludní hajde k moru čuhrať sa
v ochladzujúcich vlnách. Podveč«er sa s*cle

Dnes býva pán prezident vo vil 1 e Fio
rité na bia Tragara. Poznamenať treba,
že Via Vragora je najrozkošnejším záti
ším ostrova. Keď som sa v novembri 1920

presídlil z Piccola Maríny sém hore, po
divom vlnobití a skučaní sirocca mi pred
chádzala táto časť mestečka hotovým ra
jom. Gesta' sa vinie vkusnými vilami, tô
nistými sadmi a čiastočne i vinohradmi
až ku kraji strašnej priepasti, odkiaľ je
božský pohľad na ozrutné Fragliony, bal
vany Cnejúce z hlbín mora a na mytholo
gickú Piccolu Máriini, kam podľa verzií
sa malý zdržovať negalantného Odyssea
tri Vábivé'sirény!

Si véstiva gentile,
ma kiente civile,
nel giorno domenicaie,
vestivano con piu gale,
con lunghi giacchettoni
di velluto e felboni,
per le ginocchia i calzoni
a mezza gamha, e i calzettoni,
il cappelo da petrimo

ed alla chloma 11 codino
V prvom rade je tu dobrý momsignor

álift&s&adro Fcrnaro, ktorý sa vie veľmi

Co je s pôdou
pučistických magnátov?

Cheets by( milionárom ľ
KúpSe si lós y predajne
českos). triedne| ioterie,

Kornela Gašplerika,

Capri.

BESEDNICA.



~ Vymenovania. Vláda Česi
skoj republiky vymenovala ušnej
21. apríla 1922 smluvného správci
polesia štátnej. strednej lesníckej
Banskej Štiavnici Bedricha Čer
finitfvnym správcom tohoto polos
hodnostnej triede. — Minister ši
Národnej oávely udelil profesorke
Inom dicvčŕ-nskorn reformnom
gymnáziumo v Bratislave Anton
mej t definitívne miesto profesor
štátnom žen -kom ústave učiteľ-;
Valašskom MezirlčI. — Minister
a národnej osvety vymenoval pre
úradníkov bývalej knihovne m;
univerzity Alí.betiny v Bratislave -

Ľudovíta Zachara a JUDra Karla
asistentmi pri knižnici českosh
štátnej univerzity Komenskébo ' '-cm
sláve a Otomara Feiglera oficiáic.
hodnostnej triede tamže. — Súdna
v Košiciach ustanovila usneseníi
mája 1922 kancelársku pomocníci
Meliorisovú kancelárskou oftetant

Ešte k vymenovaniu dr. Jantaaseha.
Mohlo by dôjsť k odvolaniu nášho vyslan
ca vo Vatikáne? — Dr. Janiausch dostal
vymonovacf dekret na eucharistickom

Dnešná »Sk>venská Politika* uvcrejňu-1 István. Obsah tohto článku je v .presnom
je na prvej strane pôvodnú zprávu z Bu- súhlase so stejným článkom »Slováka«.
dapešti o pôvode článku »Janá6iari», uve- Vera v podivnom svetle tu stojí »vki
rejnenóho v ľudáckom časopise »Slovák» stenecká* starosť '»Slováka* o slovenských
8. júna. Článok tento vyvolal spravodlivé 'vojakov, keďže tento časopis-vyberá si o
rozhorčenie celej- československej verejne- niah »materíál i z maďarskej oficáelnej vo
sti, lebo v ňom Tukov »Slovák» prirovná- jenskej tlače, ktorá je krajne nepriateľskáva Slovákov slúžiacich v československom voči našej republike a našej slobode*,
vojsku k janičiarom, ktorých vyovičovali časopis *Honvéd©leau* je u nás zaká-
Turcá zo slovanských mladých mužov za zaný, ako ga mohol teda dostať do redak
svojich najlepších vojakov a potom ich 0ie »SIováJka* alebo do rúk »Marsa», ktorýhnali proti vlastným slovanským bratom. je uvedený pod spomenutým článkom
Tento článok ľudáckeho »Slováka», ktorý »Slováíka» ako pisateľ. Neistá v tom úlohu
sa vždy zaklína, že on je jediným čisto slo-

' hlavný redaktor »Slováka» dr. Tnka Béla,
venským časopisom a ktorý ešte v sobotu ktorého žena v týchto dňoch odcestovala

kongrese.
—rk. Z Prahy, 17 júna.

(Tei.) Vymenovanie dr. Jantauscha za
trnavského administrátora, ktoré vzhľa
dom na dôležitosť slovenskej časti ostri
homského arcilbdiskupstva pre štát a vzhľa
dom na potrebné odmaďarčetme jej klenu,
•je. prípadom veľmi vážnym, vyvolalo už
pradkú novinársku kampaň. Dnešné ran
né ačeské Slovo* venovalo tejto záležitosti
úvodník, v ktorom odsudzuje tento hazard
ný krok rímskej kurie, naznačujúc, že by
mohlo dôjsť k odvolaniu nášho vyslanca z
Vaitíkáaiu a podotýka, že náš štát nemôže
v rozpočtoch venovať veľké ohnosy na
rímske-kotol ícky kul-tuis, keď viditeľná
hlava cirkve stavia sa proti štátu, a časo
pis prihovára sa za urýchlené prevedenie
Poeduky cirkhre od štátu.

sa. osvedčoval, že on ako ajedáný* sloven- do Maďarska? Riadnou cestou nemohol sa
ský* denník chce s® starať o výchovu slo- sem dostať tento maďarský časopis, ktorý
venských vojakov v smere vlasteneckom, I® nf Slovensko pašovaný iredentistickými
republikánskom a demokratickom. *je vec- agentami!
ným výťahom z článku *A janiesárok*.

btóeesde i teraz pochybovať o úlo
, . .... . , ... . , , he Bélu Tuku v ľudovej strane? Kto ešte zWory ijun.

_ (ode sts™ mmu » vemýctí Stevábw mJmí c*. uvid*'"T"" v ”slyálk"«» - U** »»» a> vSdtKo » v raMckij piiitife., Jdapeštinnskom vojenskom časopise »Hon- cbce ,^ô;S?Qbiť T:U,ka so STOj iln »slová.
védclem* č. 23. Jeho autorom je podplu- kom* na oslobodenom Slovensku? Kto e
kovnik maďarskej armády Báty Berka ste ani teraz nevidí, ten je už ozaj slepý!

súdnej tabuli v Košiciach.
— Prevádzanie pozemkovej i

na veľkostatku Cifer — Báhoň —

Herné Lovčice, Savar — Lcvčice aOdpoludňajší »Pražský Večerník*, or
gán lidovej strany polemizuje s týmto
článkom a konštatuje, že dr. Ja.ntausch
hol vraj vymenovaný nielen s vedomím,
'ale aj s úplným súhlasom ministerského
predsedu dr. Beneša.

Obvodová úradovňa štátneho póze
ho úradu v Trenč. Tepliciach začí
delovú akciu podľa zákona 30. j
1922 číslo 81. Sb. z. a n. na veľko
1, Oifer—Báhoň, ktorého majiteľom
chy AntaT, 2. Častá—Vištuk—Dlhá,
ho majiteľom je Pálffy -Voj. a Bd-
Horné Ľovčice, majiteľ Springero-'
gen. 4. Savar—Lovčice, majiteľ &

Juraj, 5. Sered, majiteľ Ohrenst
Klára. Prípadné prihlášky o prie
branej pôdy k účelom verejným n
zaslané obvodovej úradovni štátna
zemkového úradu v Trenč. Teplici
prídelový komisár v Trnave.

Získali sme si o tejto veci úplne presné
informácie a môžeme proti tomuto tvrde
niu *Praž. Večerníka* konštatovať, že mi
nisterský predseda dr. Beneš podal protest
proti tomuto postupu rímskej kurie nielen
ú pápežského nuncia Micaru, ale prostred
níctvom nášho vyslanca aj u Vatikánu, le
tk> pokladá tento krok: rímskej kurie za
neprípustný. Otázka- vymenovania admi
nistrátora pre Trnavu nebola s našou vlá
dou dojednaná. Vymenovanie stalo sa bez
jej súhlasu a dr. Jantauschovi, ktorý bol v
Ríme na eucharistickom kongrese, bol de
krét doručený bez toho, že by o jeho vyme
novaní bola československá, vláda upove
domená.

Pašií do Prahsf.
Z V, ar š a v y, 17 júna. Po živej debate,

pri ktorej dosiali sa temer všetci vodcovia
strán k slovu, odpovedal vo včerajšej schô
dzi snení k interpretácii tak zvanej malej
ústavy v tom smysle, že iniciatíva pri de
aiignácii mináfetemkého predsedu prislúcha
zpravitílta náčelníka štátu. Ak nepodá ná
čelník žiadaného návrhu, alebo ak snem
odmietne kandidáta, ktorého náčelník na
vrhol, prislúcha snemu alebo ním ustano
venému orgánu rozhodnutie o designáoii
ministerského predsedu. Zároveň prijatábola po dod'atočnom návrhu národných de
mokratov zmena rokovacieho poriadku, že
ustaví sa ako orgán, predstavujúci vôľu
snemu hlavný výbor, v ktorom hudú za
stúpené všeky strany dľa svojej početno
sti. Uvedený návrh väčšiny ústavného vý
boru bol i s dodatkom schválený po hla
sovaní dľa mien 188 hlasmi proti 179 hla
som.

Z Belehradu, 17. júna. V dobre
apravených kraboch uisťuje sa, že máiná
sterský predseda Pašie, akonálhie to len
dovolia štátné záležitosti, odoberie sa naj
prv na letovisko v Biedu, kde už je jeho
rodina, a že z Biedu, pravdepodobne už bu
dúceho mesiaca, odcestuje do Českosloven
skej republiky. Minister zahraničia Ninčič
vráti sa počiatkom budiiCeho týždňa z Bie
du do Belehradu.

V úradnom oznámení ministerstva fi
nancií vysvetľuje sa- vyjednávanie o pôžič
ku a obsah 3 konkrétnych pôžičkových
nahídok. Z tohoto omámenia je zrejmé, že
najpriaznivejšia je nahídka americkej ban
kovej skupiny Bleerovej, dľa ktorej z pô
žičky 100 miliónov dolárov nominale vlá
da skutočne obdrží 25 miliónov k voľnému
použitiu, fcdežto zvýšok je vyhradený pre
stavbu železníc.

— Veľký požiar v Amreike. Z Lc
oznamujú: Podľa zprávy z New
ľahlo požiarom na Long Islande t
a domkov. 20.000 ľudí je bez prís
Škoda odhaduje sa na 4 milióny d<
— Long Island je ostrov 'v štáte
York. Na tomto ostrove bola zari
veľká Karanténa vysťahovalcov do
riky.

— Slavia z Mor. Ostravy vo Varša
la v prvom zápase porazená Koronor
Porážka vysvetľuje sa celonočným
vaním.

Z Prahy, 17. júna.
Z ministerstva iinancií oznamuje sa:

Pri pojedhávani vládneho návrhu zákona
o vyplácaní útokov štátneho predválečné
ho. nezaisteného dlhu urobil minister fi
nancií toto- výhláseUié: Hoci dľa miero
vých smlúv nie je Československá republi
ka povinná vyplácať úroky štátneho pred
váäečného nezaisteného dlhu za dobu od
skutočného zastavenia úrokovej služby z
ťitrov tohoto dlhu až do počiatku pôsob
nosti mierových smlúv, odškodní predsa
minister financií československých štát
nych príslušníkov i za úroky dospelé po
88. februári„1919 až do počiatku polsohnosti
mierových-smlúv na základe , splnomocne
nia. daného mu § 8. vládneho návrhu. Zo
sun iy úrokovej, dospelej v spomenutom
čáise, ondŕžia majitelia rent rovnakú hod
íiotn v štátnych stavebných losoch, odo
dňa pôjsotoosti mierových smlúv bodá
však úroky platené v hotovosti.

— Nehoda robotníkov. V továrni
te v Bratislave čistili 14. t. m. robotu
leznú stenu od hrdze vo výške asi
Mali na dvoch škripcoch visiace k
Jedon z robotníkov, Karol Havránek,
svoje lešenie spustiť niže, ale škript
fungoval. Prosil teda svojho spoluro: tri
ka, Karola Meleneca, aby tiež spustil
svoje lešenie, v nádeji, že to pôjde 1

Melenec mu chce! urobiť po vôli, .

škripec na jeho strane náhle sletel
takže robotníci spadli, na nižšie leše
výšky 16 m, pri čom si Melenec zlom
dvoch miestach ruku. Hneď ho pre
do štátnej nemocnice. Stav jeho , je v
avšak predsa nie nebezpečný. Hávu
spadol na Meťenca a tak sa stalo, ž
len ľahšie poranený a ponechaný v d
com ošetrovaní.

Z Belehradu, 17. júna. Následkom
vystúpenia mohamedánskej organizácie z
vládnej koalície ,hude kabinet Pašičov re
konštruovaný tak, že politické kreslá ob
chodu a zdravotníctva, dosiaľ obsadené
bosenskými mohamedánmi, budú rozdele
ná medzi radikálov a demokratov.

Z B u kure š t i, 17. júna. Vláda usnie
sia sa svolať zákonodarné sbory ku krát
kemu mimoriadnemu zasedaniu na 19. jú
la. Bude sa rokovať hlavne o schválení u
jednaní, ktoré' minister financií uzavrel v
cudzine vo veci konsolidácie bežného ru
munského dlhu.

Lživé zprávy nemeckých žurnálov.
Z B e 1 e 1i radu oznamuje juhoslovan

ská telegrafická kancelária; Cudzia tlač,
menovite viedeňšká, štýrsko-hradecká a
soľnohradská rozširuje zprávy o výtržno
stiach a krvavých srážkach v Záhrebe.
Sme splnomocnení. vyhlásiť, že sú to ten
denčné vymysleniuakejkoľvek pod
staty.

Poverenie ministerského radcu inž.
Janšáka. Minister j>re správu Slovenska v
súhlase s ministrom verejných prác pove
ril radcu inž«t Štefana J a n
š á k a vybavovaním záležitostí národoho
sjxdárskeho rázu v svojom prezídiu. Do
savádina jeho funkcia ako šéfa stavebnej
služby na Slovensku zostáva nedotknutá.

— Spolok pre stavbu nemocníc na
vsnsku so sídlom v Bratislave ornai
že ťah jeho prvej, vecnej dobročinnej
ríe odkladá sa na základe povolenia I

ného riaditeľstva o 5 mesiacov a síc
2. decembra 1922.

t. Ha.agn, 17. júna. (Havas.) O včeraj
šej sdiôdzi sa ďalej oznamuje, že komisia,v ktorej nie sú účastní ruskí delegáti, bola
utvorená pristúpením všetkých delegátov,
ktorí, sa v. komisii dali zapísať. Francia
vyhradila si .pristúpenie. Ďalej bolo usne
sacé, aby komisia, ruská, ako i komisia,v ktorej Rusi nie sú zastúpení, pračovaly
ffi'ičasne, aby tak dosiahnuté holo rýchlej
šieho postupu konferencie. .

L©iídlýlf©. — Nový rektor Masarykovej univerzity.
Rektorom Masarykovej univerzity v Brne
na študijný rok 1922—23 bol zvolaný de
kan fildzofícfkej faifŕulty protf. dr. Vondrák.

Z Londýn a, 17. júna. Poincaré prišd3el
sem včera večer so svojou paňou. Lloyd
George, ktorý sa Eúčastmíl hostiny dávanej
na počesť švédskeho korunného princa,
bol na nádraží zastúpený svojím súkrom
ným tajomníkom.

—Rozsobáš a vilriol. Do hotelu »A>

v Bratislave prišiel včera František
kenik, úradník a pýtal sa po svojej
Vrátaa mu bez sl ova ukázala izbu, v k
spi a Soukenik dlho klopal na dvere,
jeho žena ešte spala. Sotya otvorila, v

joj Soukenik dotvári láhvičku kyselín
rove j. Soukeíková bežala k vodovodu,
Cala od bolesti a prítomná vrátna jej 1

pomáhala. Zmätku tohoto využil Soni
a chcel ujsť, ale ho chytili a odovzdal
licii. Sonkenflrová bola v bezpovedomi
vezená do Štátnej nemocnica, kde ju
brali k životu. Tvár. lebku, plece, nt
ústa má i s jazykom popálená Hovor
sú pred rozsóhášom, o ktorý žiada
koník.

— Československá pomoc hladujúcemu
Rusku. Dňa 12. júna bol vypravený z Bo
hkiimina ceiz Poľsko- do Ruska piaty tran
sport českos'kweniskcj pomocnej akcie pre
hladujúcich' v Rusku o 26 vagónoch. Je ur
čený pre úsek v hladujúcom území sim
hiTtskej gubernie, kde pečlivosťou čs. po
mocnej organizácie je vyživované 17.400 o

sôb. Týmto transportom bude simhirský
čeiskusl'ovenjský úsek zábobený do konca
augusta, t. j. do novej úrody. Zostáva ešte
záisohovaf česikošlovensiký úsek v hladujú
com území Uferajny, kde vyäívuje pomoc
ná aJkcta čcsŕkoí iovens?;á vyše 10.000 osôb.

Z Budapešti, 17. júna. ÚnatcLný časo
pis prináša vymenovanie nového kabinetu
Bethlenovho. : Nový minister vnútra Ivan
Rakovszky prináležal svojho času k najuž
šiemu kruhu priateľov Tiažových a v o
íázke legitimity zaujíma umiernené stano
visko vyčkávacie* Miesto ministra spravo
dlivosti zau jal Géza Daruváry, bývalý sek
čný šéf kabinetnej kancelárie nebohého
kráľa Františka Jozefa; Achillovou pätou
kabinetu Bethlenovho javí sa vymenova
nie Štefana Szabô z Nagyat-áčhi mánistíom
orby. Má to byť .v p-r/om rade odškodne
ním za potlačenie vľivu roľníkov a za dra
hé ochranou roľníckv záujmov, ktoré
má chrániť, akonahle dôjde k pojednáva
nia reformy j»o*«mkovcj dane. Politický
charakter a 'smer nového kabinetu nemo
žno dnes ešte. prasne sta-:oviť a lajde urče
ný pojednávaním prvých politických pred
lôh. V kráľovskej otázke •'aivia sa váčšiu?
členov vlády na stanovisko oďfy3Si* krá
ľovskú otáčku na dc«y.

>a Iehradu, 16. júna. Otázka dorozu-
Iíaliou je v konečnom štádiu. Po

nom prejednaní smluvy, uzavretej
1

a Ma.rghueritta, ktorou pravújú -;a
.
ruč otázky zadarská a riečku, shodnfL

li sa členovia vlády, že toto u jednanie s

ItaMpu môže hv“ prijaté. Minister zahra.
ničia Ninčič odišiel do Biedu, aby podal
kráľovi o tom správu, n? čo u jednanie
bude ratifikované.

— Úradná zpráva o útoku na pohranič
nú stráž pri Gŕajároch. Dňa 15. júna k ve- — Štátna priemyselná škola v Bratí

Zápis a prijímacie zkúšky do I. rof- '
školy strojníckej prijímajú sa do'Kxtenť
hlášky do 30. jútw. Í92.

čera uroháM výrostcl v 200 osôb z

Gajar útok’ na pohraničnú stráž. Sriadenei
vyzývali idn rozísť sa, ale mame, výaxratci
útočili ďalej. Strážmajster Hrdina štyri ra
zy vyssfcreSii v sebaobrane a štyroch útoč
níkov ťažko poranil. Poranených si odvie
zli útočníci na voaocíi. Z oddelenia v (kaja
roca odobnai sa colný výtberčí s jedným
sriadeoicoaii k vyšetreniu veci asi oko i o 10.
veík-r na miesto činu. Keď sa vracah na
rŕVt im bicykli, bula z krovia vypálená ra
na, ktorou bol výberK pcraner.ý na ruke
a prstach. Celá zaJežitosť útoku sa vyše
truje. tčtk.)

— Koľko pokladov sa sobralo v k

loch Ruska. Z Moskvy sa oznamuje:
ústredného výboru pre pomoc hladuj
Vinokurov, oznámi! zástupcom tlače
terajších výsledkoch soieracej akcie
mových pokladov toto; Dľa telegrafie
oznámenia z rôznych miest bolo v *í

. herniach do 25 mája sobrani zlata V

dov, 18 funtov a 05 zolotníKov, sir
11.418 pudov, 39 tnníov a 78 zolotn
briliantov a diamantov 13518 kusov.

3845 kuaov. iných drahokamov 31.28S

-sov, mincí 7118 rubľov v striebre, 7162

tých rubľov, 38 v medi a mnoho i

v Haťoki?„
/- M ad i’idr 17. júna. (Havas.) Zdá ša,

že hxiOh potvrdené správy r, hororo'Stred
nom zastavení vojenských oporách v §pa
rHciakrvm Maroku.

Z B u a s. p e s t i, 18. júna. Kresťansko
sociálne sdiuženie skupina ’ Frn-Pova a
jeanotné krasfnns kú strana skupina
Woifova s;v>ľ!y -a v jednu nový stranu,
pod anenoap. ňtraáa kresťn nsko-tuuáonáL
ílej jednôt r iWfwtoui tejto strany bol

V Pešti zas vešali. HufrlapeStianskýZ D u b ! i n a, 17. júns. ; v gróf
stvach Tippcrary a Watprfotol otíjcwjenci
odvliekli volebných aventn* ne'-ii-

vojen'ský súd odsúdil kadeta aspirairta
Maticsa pre vyzvedučsífcvó dľa stanného

/I AS9

Z poľského snemu.
Americká pôžička Juhoslávii.

Vyplácanie úrokov štátneho predváleč
ného nezaisteného dihw.

-Rekonštrukcia
|mh©siowanskéj

Žiadne výtržnosti v láhrebe.

Návšteva §»®incaréa

Johoslár8nsko.ite5ská doro
zumenie na doferef seste.

Volebrté ,bo|® írski?

Politický prehľad. Janičiari“ prišli do „Slováka“ z Maďarska.
SEvavý liársok „Slováka“ proti armáde a taorthyovský •

časopis „Honvédeiem“.

Svolattie rumunského
parSamentu.

Chýrnlk.

O novef vlád® Maďarsku.

Novs strana.
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Od 20— 22. júna !S22. flj pre deti vhodné!

Trafa muiketýri. Vi. .epocha
Kláštor v Bethune.

Piatok 23. júna 1922:

Láskou k víťazstvu.
_ Drama v 6 jednániach. lea ’Lenkeffu film. |

Začiatok o pol 6..7. aool. 9. h., vneilefn ŕ>Tľpol 6..'7;ipoI.9.h|

17 požiarov aaiofenýsh

Ďalší pokles rak. koruny z 33 na 22, teda o
celú tretinu, a všeobecný chaos pohnuly konečne
vedúcich činiteľov rakúskych, keď už i nie k raž
ným činom, ale aspoň k snahe o nápravu. Vláda
vydala uspokojujúce vyhlásenie a zahájila porady
s bankami. I Československo sa rozhodlo, sledu
júc svoju mierovú líniu, k uvoľneniu ďalších ú
verov Rakúsku., Táto okolnosť spoločne so znač
nými krycími kúpami pomohla rak. korunu vy
hnať s rôznymi variáciami až na 30. Či toto sil
né zpevnenie znamená nastávajúce zlepšenie ho
spodárskych pomerov alebo uľahčenie pred ne
odvratným skonom, nedá sa dnes ešte pred
vídať.

— Vymenovania. Vláda republiky Ce_

skoslovenskej vymenovala inž. Jozefa
ÍB e r g m a n n a stavebným radcom VII.
[hodnostnej triedy,' 4. platového stupňa, pre
štátnu stavebnú službu v Podkarpatskej
Buši. — Minister školstva a národnej osve-

Z Londýna, 17. júna.Z Londýna, 18. júna. Henderson za
hájil dnes konferenciu II. internacionály
predslovom, v ktorom hovoril, že jednota
pracujúcich tried sveta je v mnohých ze
miach ohrozená rudou internacionálou.
Rozpor anglického robotníctva s ruskými
komunistami je rozporom demokracie s

diktatúrou. Komunisti opovrhujú slobo
dou slova, tlače a volieb. Takýmto úto
kom na osobnú slobodu bude sa anglické
robotníctvo Vždy brániť. Teraz je menoví,
té treba jednoty pracujúcich tried, na
priek tomu však pracujúce triedy neboly
nikdy tak rozbité ako práve teraz. Týmto
rozbitým zostaly by ako medzinárodný či
niteľ celkom bez moci. *

Pri návšteve francúzskeho minister,
ského predsedu Poinoarého v Londýne boly
prednesené mnohé prejavy, ktoré sa stály
manifestáciou pre anglo-franeúzske pria
teľstvo. ,Na bankete, usporiadanom dáma
mi britskej spoločnosti pre pomoc spusto
šenému úezmiu francúzskemu, poďakoval
Poihcaré za cit milosrdenstva, ktorým je
naplnený, anglický národ napriek svojej
neprajnej hospodárskej situácii. Prejavil
•svoju radosť nad tým, žn nachádza v Lon
dýne priateľstvo, spojujúce francúzsky a
anglický národ tak srdečne a mocne, ako
nikdy pred tým. — Hostina usporiadaná
anglickou vládou k po'cťé ministerského
predsedu Poincarého stála sa impozant.
nou manifestáciou pre. francúzsko-britské
priateľstvo. Víscount Burnham predniesol
nadšený prípitok, v ktorom ..chválil hrdin
stvo francúzskeho národa a francúzskych
sŕdc. Vzdal hold francúzskym ženám, kto
ré tak skvele splnily. syoj tu povinnosť. Šéf
britského generálného štábu Cavnn vyhlá
sil, že bitva o Verdun zostane nádherným
príkladom obrannej schopnosti francúz
skych vôjsk.

ty vymenoval smluvného dielovedúceho
štátnej, odbornej školy pre zpracovanie
dreva v Spišskej Novej Vsi, Vojtecha
F ai tha, dieľoyedúcim v X. hodnostnej
triedy na tejže škole. Minister školstva a
(národnej osvety vymenoval smluvného V dôsledku toho minulý týždeň blrza zahájila

nevinou .náladou, avšak akonáhle bolo hlásené
katastrofálne klesnutie rak. koruny a panická
haussa na viedenskom trhu, začaly najmä arbi
trážne hodnoty ustupovať, lebo kurzy cenných
papierov na viedenskej burze neboly vstave, ako
obyčajne, svojim vzostupom tak náhle srúteiďe
kurzu rak. koruny, vyrovnať. Poklesy, boly veľmi
značné; Alpinky o 55, Horné a hutné o 30, Ško
da (v ktorých sa rozvinul veľmi čulý obchod),
o 21, Righoffer (ktoré predložily ' svoju súvahu
vykazujúcu 8.2 proti 9.6 mil. 1921 čistého zisku
a vyplácajúce 50 Kčs dividendy) o-15 atď. V sú
hlase s týmito poklusmi klesaly súmerne ai hodno
ty domáce. Len Červenokotelecké, Simerinšké a
Braud sa uhájily. Z bánk zpevnlly naproti tomu
Pozemková o 6, Agrárna o 5, Priemyselná a Živ
no o 1. Poneváč z technických dôvodov bola vie
denská blrza v utorok zatvorená, bolo treba ho
dnotiť kurzy menovite arbitrážnych hodnôt ce
nami predošlého dňa. následkom čoho bol ďalší
pokles. V stredu v súhlase so spevnením rak. ko
runy, zaujala burza vyčkávacie stanovisko, tak
že v kurzoch až na niektoré špeciálné momenty,
nenastaly veľké zmeny. Značne boly postihnuté
Českomoravské, ktoré v posledných dňoch sle
dovaly tendenciu vzostupnú a síce na správy ô
vydaní gratis-účastin. Zdá sa však, že k usku
točneniu nedôjde, ťak že menované hodnoty sa
obrátily retrogradnym smerom, strácajúc pokle
som o Kčs 350 ''svoj zisk. Kolínske petrolejové
zdajú sa. stať tiež centrom rozkladných živlov.

I trh exotov, na ktorom sa hlavné Brnenské
strojárne hľadaly, bol vo vleku viedenských uda-

dielovedúceho štátnej priemyselnej školy
v Bratislava legionára Jozefa Kašpära
dielovedúcim XI. hodnostnej triedy na
tejže škole.

— Ďs. št. dievčenské reformné reálne tjym-
názinm v Košiciach. Zápis žiačok do I tr.
bude 30. júna a 1. júla v riaditeľni ústavu od

8. do 10 .hod. dopoi. • Žiačky nech prídu s ro

dičmi alebo ich zástupcami, prinesú si krstný
Konferencia sa usniesla jednomyseľ

ne na rezolúcii, v ktorej sa protestuje pro
ti metbode sovietskej vlády voči sociál
nym revoilueionárom a proti spôsobu, a

kým sa proti ním vedie proces. Všetky .ro
botnícke organizácie sa dôrazne vyzývajú,
aby proti každému rozsudku smrti prote
stovalý.

list (výpis z matriky) a ostatné školské svede
ctvo a zaplatia na taxách spolu 23 Kčs. Prijí
macie zkúšky do I. triedy budú v tie isté dni
o 10. hod. dopoi. a musí pri nich každá žiacka
preukázať: 1. v slovenčine známosť správneho
čítania, písania a rozboru vety jednoduchej, 2

v počtovede znalosť štyroch základných poč-
V popoludňajšej schôdzi nemecký zá

stupca Weís vyhlásil, že v Nemecku by
mohla každým okamihom vypuknúť pre
otázku reparácií nová kríza. Francúzsky
delegát Brunet hovoril, že reparácie ne
môžu byť zaistené tým, že by sa Nemec
ko zničilo, ale že sa musí vziať ohľad
tiež- na finančný stav Francie.

výkonov s celými číslami. K zkúške
neoh si , každá prinesie dva hárky liňajkova
nóh.o papieru a pero. Prijímacie zkúšky do

vyšších' tried budú len po prázdninách 1, a 2.

septembra, ale treba sa k nim prihlásiť u ria-

Z Londýna, 18. júna. Londýnske
časopisy srdečne vítajú francúzskeho mi
nisterského predsedu ä jednomyseľne zdô
razňujú svoje krajné priateľstvo k nemu
a k jeho národu.

Poinoaréov pobyt v Londýne, je roz
počítaný na 3. najvýš 4 týždne. Program
britskej spoločnosti pre podporu- • zničené
ho územia bude vyčerpaný v pondelok.

fiitelstva' ústavu do 20. augusta: Do dievčen
ského internátu, ktorý je pri ústave sriadený,
treba podať písomné prihlášky s osvedčením,
že rodičia podrobujú svoje dcéry bez výhrady
internátskemu poriadku. Internátsky poplatok
obriáša 350 Kčs mesačne a platí sa vopred, ale
môže byť usilovným a celkom chudobným
žiačkam buď z polovice alebo úplne odpuste
ný. Prihlášky, o prijatie do internátu, treba, po
dať riaditeľstvu školy najneskoršie do 30. jú-

lostí.
Mlnulý týždeň bol výraaom úplnej odvislosfi

našej burzy od Viedne, a síce tak, že voľky-ne
voľky pociťovala všetky záchvevy hospodárske!
katastrofy rakúskej. Mnohí tvrdia, že nové štá
ty sú na seba odkázané a tak medzí sebou spia
te, že nie je možné, aby sa navzájom odpútaíy.
To isté sa tvrdilo ai o našej konane a predsa sa
len osamotnila. Ze musí prísť aj osamostatnenie
našej burzy, je samozrejmé.

V senáte za rozpravy o janovskej kon
ferencii generál Giardino vyslovil pochyb_
•nosti o výsledku- konferencie. VyMáisil, že
Halia musí ša pridružiť k mocnostiam,
ktoré rešpektujú mierové smluvy a že
musí podporovať zeme, ktoré sú najviac
ohrožehé Rusmi, zvlášť Malou Dohodou,
ktorá môže byť baštou mieru.

Čtk. Zo Žá hrdze, |8. júna. V Bisku
piciach došlo medzi hlasovacou políciou,
ktorá vymenila obecných strážnikov a
malým francúzskym oddielom ku krvavej
isrážke. Väčšina civilistov postavila sa na
stranu hlasovacej polície.' Žatým došlo K
prudkej streľbe, za ktorej boli traja ob
čanii usmrtení a jedon zranený tak ťažko,

na 1922.
— Návštevníkom II, Orientálneho trhu v

Bratislave d.ô pozornosti. Z riaditeľstva štát-
nych dráh bolo vyhlásené, že riaditeľstvp uro-

Viedenská burza.bi všetky opatrenia pre pohodlnú dopravu ná
všteyniíS)v O. T., zviášte' návštev hromadných,
ak o tom bude riaditeľstvo a nástupná stanica

as.— Zmätok následkom strašlivého úpadku
rakúskej koruny- dosiahol minulého týždňa _ví
chola. Priemysel, obchod, špekulácia ív drobné c-'
becenstvo upadly do paniky, platiac za cudzié
valuty priamo fantastické ceny. Vedúcou devízou
bola československá koruna a najmä pred kasa
mi československých bánk vo Viedni tlačily sa
zástupy malého ľudu, ktoré niesly svoje úspory
zameniť za devízu vltavskú. A českostovenská
koruna stúpala prekotme ,až na 450, ale špekuiá
cta ju nechcela vydať, presvedčená, že jtr bode
Vidieť na . 1000 korunách rakúskych.

Táto razantnosf devízneko toto pndMa sa -i

nj trh cenných papierov. Kurzy rástfy 'do irebe
týčnej výšky a chaos stal sa tak ohromným, že
sa burzová komora musela rozhodnúť nechať
burzu v utorok zavretú. Medzitým dala vláda po
domoch rozhadzovať letáky, že situácia Rakúska
nie, je tak zúfalá, a že sa vážne vyjednáva a

pracuje na sanačných prípravách. 1 banky preia
vily ochotu k svojpomoci' a sú vraj ochotné pre
stabilizáciu. koruny priniesť materiátec obete.
Tým botla burza postavená pred novú situádfU,
ktorej sa okamžite prispôsobila snižením kurzov,
najmä hodnôt arbitrážnych; f trh valutový snfžl!
podstatne svoje záznamy.

Vyjednáva sa o sriadenle novej cedukweej
banky, ale to sú len problémy, ktorých vypraco
vanie bude stáť ešte mnoho času ! námahy. Hse
to zostala tendencia rra burze v základe pevná.

že -skoro zomrel.
uvedomená. Riaditeľstvo veľtrhov v Bratislave
(Prístav) žiada všetky korporácie a činiteľov. Čtk.' Z Varšavy, 18. júna. Náčelník

štáu PEsudskí oznámil včera maršálkoviktorí sa chcú zúčastniť O. T. hromadne, aby
o tom čím skôr podali oznámenie. Ubytovaní Čtk. Z Belfastu, 18. júna. Podpa

i-ačí nezostali ani posledného týždňa ne_
činní. Bolo založených 17 požiarov a 4

osoby zatknuté.

snemovne, že šá vzdáva iniciatívy pri u
tvorení novej vlády a očakáva od hlav
ného výboru snémového, že označí fcan-

môžu byť tiež len tí návštevníci, ktorí sa v
čas prihlásia.

— Pozdrav sfazdu francúzskych drnžstsv- ,.
nikov ministrovi Stankovi a 5s, roľníkom. V

cll!aator
-
(>v

-

týchto, dňoch konal sa y Roe-zi (južná Francia)
11. národný kongres francúzskych zeŕnedel
ských clružsfiví v prítomnosti delegátov. 4500
družství a. zástupcov cudzích štátov. Cs. re
publiku zastupoval ataché parížskeho vysla
nectva Prášek, Kongres vypočul správu Mar
cillacovu o jeho ceste Československom a s
nadšením prijal návrh, aby bol zaslaný po
zdravný telegram ministrovi zemedelstva Staň
kovi a,ústredne J jednote hospodárskych druž
ítvi a čs. roľníkom.

— Oprava. ' V nedelňajšo-m čísle Slóv,
Denníka sme uverejnili v chýrniku zpŕá.
vu: »Gobo sa ešte nedočkáme*. Dostali

lekárska veda tieto staré zdravotné pravi
dlá stále viac uplatňuje, a skutočne tiež
vzniká poznatok jednoduchej prírodnej
životosprávy do najširších vrstiev obyva_
teľstva. Čo sa však v meste najviac po_
hrešuje, je voľný pohyb v prírode a častá
chôdza, čoho následok je, že počujeme
stále nariekanie na predčasnú a rýchlu
únavu. Tejto môže byť zabránené len no_
sením kaučukových podpätkov. »'Palima»
ktoré robia chôidzu elástičnou a zabraňujú
telesnej únave pri chôdzi, 020064

— Družstvo československých krajeírot

sme zprávvť že je síce skutočne pravda,,že
novomestský hlavný slúžny Dvoŕálk po
sielal počas svojho letného pobytu . svoje
dietky v Devíne do nemeckej školy, ale
nie z národnostnej vlažnosti,'ale ich chcel
len oblomiť v nemčine, ktorej sa posiaľ
vôbec neučily. Hlavný slúžny je známy
ako dobrý národovec, čo už celým svojím
životom hlavne za vojny dosvedčoval,
vždy sa hlásil k svojej národnosti a tiež

— Lord Norihcliífc nesmie pracovať. »Daily
Mail» oznamuje, že lord Northc.Ufíeovi jeho le
kár zakázal každú prácu. JTverejňovanie
Northcliffových článkov je teda predbežne za
stavené. na Slovensko šiel ako jedon z prvých,

ktorí chceli skutkom preukázať svoje ná
rodnostné cítenie. Gelá jeho rodina je ve
dená v duchu rýdze národnom, čo by sa

• Podobná situácia bola práve pred rokom a «-
kvapenosť stála špekuláciu celé majetky, Daes
je tomu ináče, lebo zkúsenosf robí múdrym, čo
sa jednotlivých efektov týka, tu dá sä hovoriť
predbežne len tých, ktoré môžu koristiť zo-špe
ciálnych mo.mentov. Ostatné pravda podfaMy
nielen 'roizširovaným zprávam, ale I pohybom ra
kúskej koruny. Tak na pr. Rakúske prievozné sa
odporúčajú na veľkú cenu ich parku,
ktorý následkom znehodnotenia koruny stúpnu! z

15 iste na 30 miliárd, tak že 1 účastina tobota
podniku reprezentuje hodnotu najmenej 209JXJO

kôr. rakúskych a potom na novú emisiu, z ktorej
starí akcionári obdržia nové účastiny za_ kate
25.000, ktorú srážku staré iste ľahko doženú. Ďa
lej sa prejavuje záujem pre hodnoty Južnej želez
nice napriek okamžitému poklesu ma dobre vý
sledky konferencie, Silesia na záujem frainttóúž

skyoh podnikov Schneider-Greuzot'Oivýcih, GoM

berger na majorizačné boje. Grafická priemysel
ná ú č. spol. na nadkolkovamie účastín na 1000
kor, rak., čo platí tiež o rakúskych.Zbrojovkách.
Hofherr na americkú účasť, ktorá hodlá prevziať
účastiny menovanej spoločnosti po dvoch dolá
roch, čo by zodpovedalo kurzu asi 30—40.000-kcr.
rak., Košicko-bohuTnínsk'a železnica na záujem
zasvätených kruhav, Štýrsko-ikôflašské na, veľké
uhoľné pole, Štýrsky pivovar na pripravované
rozšírenie, . Krupp na novú ' expanziu podniku.
Stýrska vagónka na nemecké kúpy. '

: Ani trh hodnôt neznamenaných nerobil si z
nových sanačných priprav príliš ťažkú hlavu a
preto ústupy neboly nijako značné.. Značný zá
ujem prejavoval sa pre Štýrske' magnezitové na
pripravovanú koncentráciu v magnezitovom prie
mysle, Štýrske uhoľné,. Vlasteneckú stavebnú
spol., Home, Chemosan a Mraznica.

zapíš, spol. s. r. ohm. v Bratislave, Korunovač
né nám. č. í. Tel. 1370. I-triedny salón pre
krajg> s’vo pánske, vojenské a služobné,
stejnokroje. Moderné anglické a francúzske
dámske krajčícstvo. P. n. 86.

— Veľký výbuch válečnéiio materiálu
v Maďarsku. Z Budapešti, 16. júna. V tá
bore Ostri—A.sszonyfa, kde sa demontuje
vátočný materiál, došlo dnes pri demon
táž! granátov k veľkému výbuchu. 5 ro
botníkov bolo zabitých a 3 ťažko ranení.
Príčina výbuchú sa vyšetruje. •

— Účastníkom učiteľského nostrifikačného
karzu v Trenčíne oznamuje sa, že v uciteT
skrot internáte obdržia za režijný poplatok
byt g stravu. — školský inšpektorát.

— Výčiny irskýcb, povstalcov. Z Lon
dýna oznamujú: Niekoľko ručnicami ,o_
zbrojených mužov prepadlo za svitania
dedinu grófstva Armaghu (Ulster). 4 mu.
zi a i žena,, všetci protestanti, boli vyvliek
nútí z postelí a zastrelení. .Mnohé iné oso.
by boly poranené. Dom týchto obetí bol
pumami zapálený. Mnoho rodín bolo od
vlietonu tých. Ide pravdepodobne o pomstu.
Do Loňdonderry prišiel britský torpedobo.
rec. Ozbrojení muži zastavili vlak idúci
do Donegalu a odvliekli potraviny a iné
zásielky do Londonderry.

s n adn o dalo dokázať.
— Hľadajú sa majitelia z Ameriky došlých

— Zkúste a upime sa presvedčíte, že od.zásielok. U poštovej ohlasovne v Bratísla-ve
ležia nasledujúce nedoručiteľné zásielky z
Ameriky. Uvádzame ich neúplné adresy, ktoré
sa našly: Haberlánd' Gustáv, Bratislavská žu-

stránite plhy, vyrážku, červenosť obličaja
a hosu jedine »Coral krémom*. KeH.
mok mastného alebo suchého krému Kčs
8.— bbdrží'te len v lekárni u Červeného
raka, Bratislava, Michalská uí. 24. P161

pe- — Papík (Rapík?) Anna, H-ohoš, Nitrianska
žujte, — Palovesák , Janomeaák Michale, Zem
plínska župa Ad;aim Sizariský, Spišská župa
—Audy Buleeza szupa , . . zsharad- p. H , . .
ark. Maria Tana s Foencanská Slov — Mezo
Sabavec, Zemplinska žypa — H. Hoímanň,
Cesko-Slov. — Zusana'''Vetverica Jiaivo-nka, Lip
tovská župa —

. Maresa Zamborová, Zeanplin
ska župa — Lorí Brener, Pre&burk — Rev, Ján
Stôtka, Turčianska, župa — Jerey Roeaiko, Če
clio-Slov.,— Anna Ruman, Spisiká župa — Ma
ria Jončík, Zempiíns'ka župa — Lorí Brenner
— Maria Lebaohur,.- Užho.rodská stolica — Šite
pán Jcaron, Vrútky.— Michal Zatko pacta t? EiaSdosra

cieľäkates
m*u*í7 a EíoSq-

Shnarar, Hontianska- župa — Géna Timčak, j

Oraivská župa — Zusa Rossa Hanina Mišovje, j

Liptovská župa — Maria Košík Hvorčík, Zve- !

leneká župa — Geo Fabinyi Zips, Spišská žu

— Nezamestnancsf y 5?uski.i. D ľa »Ru.
dej Gazety» je teraz v Petrohrade okolo
50.000 nezamestnaných, a v Moskve 45.000
I v iných mestách je značný počet neza
mestnaných. Tak jekaíerinoslavské soju
zy pa Ukrajine, rátaijú meúzi svojimi člem
mí okolo 85 proc. nezamestnaných.

ssSáSnefm
oíaehoaSa

k ííQsSasiäu.pa — Barbala, Lola? ýisciskia/'UžhiOírodSká žu- i

pá — John a Mary. Petržalka, Nitrianska žu-
pa, Jozef • Szúrta, Zemplínska župa — Siantdcr
András, Pátra ulica 36, Eigner Airmin, Brati
slavská župa — Henmamia Glamte Bosdos To
nya, Užhorodská župa — Mendel Moskovltz,
Srukalosz P. Soziline, 'Zemplínsfea župa :

— Jú
lia Plechatý, Majar Slezinger argos Pristarmé

Týždenný prehľad burzový.

as. — Nebolo dosiaľ týždňa, aby sa nevyro
jlly nové a nové povesti o valutových reformách
v_ Rakúsku. Viedeň bola v časoch mieru finanč
ným centrom rozsiahlej ríše a mala. celý rad fi
nančných kapacít. So ztratou politického, finanč
ného i hospodáTskeho významu Viedne zmizly
však i tieto finančné veličiny. Niet sa teda diviť,
že dnes je Rakúsko už hospodársky hotoyé. Úpl
ná neschoprfijsť jeho finančných a hospodárskych
správcov -podryia životaschopnosť posledného
zbytku kedysi mocnej monarchie. .Inflačným ho
spodárstvom snižovala sa kúpna sila rakúskej
koruny, tak že pomaly klesla na úroveň soviet
skeho rubľa-

csi. .: . f.

jamného jazdca* vo filme Obrovský Elmo
3/t S. fcad. weše? sa oznámi v najbližšej dobe. 0130021

— Ľudo bio; 20. a 21. júna Strážny dom
číslo 13. 0130020

!
— Pozor! Obyvatelia z víl a okolia Brati

slayy — dokiaľ si ná ..tržnici nakúpili — ob
držia podrážky dokonáte a lacno u rýchlo
správy v Drevenej ul. č, 1, SPII82

QHn..' mladí, pripadne aj so

Praví viciacisr; je najlepší k pesteniu zubov.

\

Italský gesiepál o Malej
Dohode,

Z Ríma, 18. júna. Krvavá srážka francúzskeho
cjcSdielM Sliezsku.

PIBsudski wzá&J sa utvorenia
vláeS^.

— Svetlo, vzduch, voda a pohyb. Nová

iSárodfič hospodárstvo.
yariété AR1D8A Pražská burza.

Od 8. hod. večer. Od S, hosk večer.

Úplne nový varietný program. — Stohovanie o ceny z uhádnutia »Tá-

veľké grécko-rímske zápasy.

Francúzsky min. predseda
Poincaré Londýne.

Konferencia II. internacionály
v Londýne.

v Srsku.

ODOI



Do pozornosti všetkým hospodárskym
družstvám na Slovensku! štátna podpora
na sriaďovanie melasovfch nádržiek. Mi.

čs. koruna v New. Yorku, 17. júna:
H

r
1.92.

Druhý medzinárodný "Východný veletrhn '

vo Lvove bude od 5. do 15. septembra 1922. SfO®Íliká fOVOS
Prospekty a prihlášky možno obdržaf v ob- Ra, $ n
chodnej a priemyselnej komore v Bratislave

j

SĽJSS-, _ « ÍMIá f

moriadne pomery v poľnohospodárstve
spôsobené nedostatkom dažďov, vynucu
jú si opatrenie, aby bola zemedelcom po
skytnutá možnosť rýchleho zaopatrenia
krmív v dobe zimného suchého kŕmenia.
Najdôležitejším predmetom pre naznače.
né ciele Je zelená melasa, ktorej množstvo,
dosiahnuté pri výrobe cukru, predstavu,
je rezervu krmiva, ktoré v podstate môže
nedostatok krmív zmierniť. Že upotrebe.
nie melasy ku kŕmeniu dosiaľ nebolo v

dostatočnej miere rozšírené, okrem nezna
losti kŕmnej hodnoty melasy zapríčinila
to tá okolnosť, že expedícia melasy z cu
krovarov bola spojená z prekážkami,
zvlášť pri zásielkach v malých sudoch.
Týmto cieľom už lanského roku holý vy
zvané družstevné organizácie zemedelské,
aby zariaďovaly nádržky na melasu pri
svojich hospodárskych budovách, čim by
bola umožnená expedícia zásielok v čiast
kach celovagonových. okrem toho by bola
daná možnosť, aby roľníci v menšom
množstve mali príležitosť svoju potrebu
kedykoľvek doplniť najbližším hospo
dárskym družstvom. Na zariadenie týchto
nádržiek na melasu, (ktoré môžu byť be
tónové, železné atď.) čo najintenzívnejšie
holo ešte behom tohoto roku prevádzané,
ministerstvo zemedelstva je ochotné pri.
speť na ich zariadenie nasledujúcim spô
sobom: I. O štátnu podporu môžu sa u
chádzať všetky hospodárske družstvá
skladištné, vnliekarské a llchovarské, kto
rých objekty sa nachádzajú pri železnici,
alebo sú só železnicou spojené vlečkou. II.
Žiadosti treba predkladať prostredníc
tvom Slovenskej Zemedelskej Rady a k
žiadostiam musí byť priložený: a) jedno
duchý plán tej nádržky, ktorá má byť
opatrená strieškou, b) rozpočtom staveb
ného nákladu, c) podrobným údajom
vzdialenosti podniku od železnice a ná
držky od koľajníc, d) reverzom, že-ná
držka bude vystavená najneskoršie do
konca mesiaca októbra 192-2 a počas 10
rokov udržovaná v stave scliopnom na
wk 1 adanie melasy. ITT. Podpora bude da
ná v obnose dľa veľkosti skladného prie
storu nádržky.,Za základný obnos sa vez
me Kčs "500. — na 100 q melasy a celková
podpora nemôže prekročiť 50 proc. sta.
vebného nákladu, t.- j. obnos Kčs 3.000.—

(prevyšujúci (nádržka na 600 q melasy).
TV) Rozhodnutie o štátnom príspevku ä
jeho výške bude ‘ sdelené žiadateľom naj
neskoršie do 15. augusta 1922 a prísluš
ná podpora' bude vyplatená po predložení
zprávy zemedclskou radou, že stavba bo
la, do konca októbra 1922 dokončená. —
Ministerstvo zemedelstva očakáva, že zo
strany družstevných organizácií bude sa
tejto akcii venovať čo najväčšia pozor
nosť. Žiadosti takto doložené musia byť
predložené Zemedelskej Rade pre Slo
vensko najneskoršie do 15. júla 1922.

pod č. 5353-1922.

M v* v !
čísío 5-

S P O k Ti
j práve vyšly a

P. T, E.—Pac 1—1. Majstrovský zápas,
! SÚ k dostaľliuku ktorému P. T E. nenastúpilo komplet- v , , r ,

né. Zápas bol hraný ostro; ťažisko hry v
,

U VSCtkýCí!
prvom polčase prenášalo sa s jednej na

; ]<’ íl í h k 11 n P O tidruhú polovicu hriäťa. Na obidvoch tea-
j ,

F
m o ch bola patrná snaha po víťazstve, čo hí D j 6 d n a vky vy
obidve strany len podporovalo v založe- baví tiež admi-
nejšíoh útekoch. — V druhom polčase P. strácia, Bratislava.
T. E. holo vo veľkej prevahe, lež strelec-

, Ružová ul. 12 íssokou nepoliotovoisťou nemohlo ju vyja- 1

~ r

"s. C. Ligeti—Amaíeur 6—2. Tunajší,
posiaľ najlepší klub maďarský S. C. Lige- ’ _

' v*

ti (pozn.: Od Š. K. Bratislavy porazená f t

3—0) nenašiel v prvotriednom(l) klube
Amateure rovnocenného súpera. — Score
6 —2 tohoto majstrovského zápasu odpove
dá prevahe Ligeti.

Znova sriadená kuchyňa, Mäsové raňajky
držková polievka, obedy, večere, lobté pivo
víno: len na Dunajskej ulici číslo 22. Reštau>
ráčia u "Zlatého hrozna". Každú stredu, :sobo-

Gemy „äírajbaaýcla ossarnov14.

tu a nedeľu milé pobavenie pri koncerte.
Umelé iiahrae, kvočny, ameiické kruniky, hnie
zda, napájače, znamenacie krúžky a alluminiové
i celjuloidové o všetky drúbežnícke potreby dodá
Družstvo „Hospodár“, továreň umelých liahni i

úľov, Milotice n. Bečvou, (Morava). Cenník proti
7'50 Kčs v známkach. Pil 1083

Zápas Holič dohráva o 10 hráčoch.
Jugoslavia—Československo, medzištát

ny match bude 26. júna v Záhrebe.
I. Čs, Š. S. Bratislava utká sa 25. júna

s Moravskou Slaviou v Brne. Bude to od
vetný match, v ktorom má Š. K. Bratisla
va odčiniť porážku 2—3 utrpenú v tohto
ročnej sezóne. — 29. júna bude Š. K. Brati
slava hostiť hanácké prvotriedne mužstvo
Š. K. Prostéjov.

M, L. Sz.—čs, S. F., medzisvä;zové u
ťkanie (maďarský sväz — český sväz) je
proponované na 25. júna. Zápas sa má ko
nať v Bratislave. .

v

tí.

a módne latky pre pánov aj dámy
uUKIlni bavlnený a ľanový tovar zasiela

firma Prekop Skorkovský a
syn, Humpolet, cechy. Vzorky na požiadanie

Pohlavná slabosť Ä.&,ľíS
vat. lieči vyzkúš. naj!, raodei. raeth, dr, Linhart,
Praha i,, Celetná 553, u námestí. Ord. celý d efí
aj v nedeľu. r>134

Majiteľ prvotriedneho rsit~-.rantu, 29 ročný,
pekný muž, hľadá za účelom sňatku driečne
inteligentné, bohaté a kresťanské dievča od
18.—20 rokov. Podrobné nabidky s fotografiou
na sňatkovú kanceláriu Jacques Múller, Bra
tislava. Mýtoyá ulica 32. 2812

Slobodný, vzdelaný pán so zaistenou existenciou
a so značným majetkom praje si urobiť’Známosť
s, peknou, inteligentnou dámou. Veno nerozhoduje.
Nabidky, pokiaľ možno s podobenkou, ktorá sa
vráti, pod zn.: 'Merkúr* do adm. t. . 2821

Číslo 47150-1-1923.Š, K. Bratislava—š. K. Hradec Králové
2—5. Hrané v Hradci Král

Čs. S. F,—D. F. B. 3— 6- Hrané v Pra
he- Municipalným výborom mesta Bratislavy vyhft

tovené pravidlo v záležitosti iednotného regulo
vania obchodnej záverečnej hodiny možno uozret
odo dna 20. t. m. do 5. júla t. r. v I. odd. rady,
Primaciálny palác, mezanín, a po ten istý čas 113
tom samom mieste môže sa napadnúť “appelácioi;
adresovanou ná ministerstvo.

Čs. S. F—židovský S. F. 5 — 1. Hrané v
Brne.

33M11

Salónne kvartetto hľadá eňgagement do kúpeľov
alebo letnej reštaurácie. Zn.: -»Kvartetto» do tl
strednej predajne novín. Mor. Ostrava. 03388

sláve. 23. den (nedeľa) mal tieto výsledky:
Utkanie U r b a c h—H a u s e n zostalo po
30. min. nerozhodnuté. V odvetnom zápa
se K i s c h—V a r g a zvíťazil Varga po
ťažkom 38 minútovom boji. Š-m e j kal
porazil L u p p u v americkom zápase už
za 4 a pol min. a dokázal tým svoju vyso
kú triedu vo voľnom štýle. Dnes v utorok
bude mať Bratislava príležitosť v-ideť vo
ľačo celkom nového, totiž japonský Džiu-
Džľtsu zápas medzi Hansenom a jedným
tunajším športovcom, ktorý chce vydobyť
prémiu 2000 Kčs, vypísanú Hansenom pre
toho, kto by mu mohol 5 min. vzdorovať.
Okrem tohto tu posiaľ nevídaného zápasu
utkajú sa v rámci súťaže Š m e j k a 1 s
U r b a c h o m a v rozhodujúcom zápase
K i s c h s L u p p o m.

Súšasne upozorňujeme zainteresovaných, alw
do toho času, kým toto nové pravidlo nie je mi
nistersky odobrené, pravidlo číslo 48341-1-192]
ostane v dispozičnej platnosti a obchody násled
kom toho v nedeľu neslobodno otvárať.

Cestujúci, navštevujúci súkromníkov s textil
ným tovarom, môžu pribraním malei kolekcie
matracových.'a roletových erádlov docieliť znač
ného vedľajšieho zárobku. Nab. prijíma Fr. Pech.

V Bratislave, dna 16. júna 1922.
112001 Mestská rada.

tkálcovňa. L. Bčlohrad. P 167

Odpredávačov na dedinách pre rozpredaj rodin
ných a vreckových- kalendárov, na dobrú pro
víziu príjme Vydavateľské Družstvo, Bratislava,

a všetky olejové výrobky, benzín,
petrolej, íažké oleje, cylindrové oleje,
destiláty, strojové rafinované oleje
za nejnižžích denných cien účtované
dodáva zo sklatíišťa nádražie

Ružnyá_12, 03361

Cestujúcich, kto-rí boli v stál. styku s odberateľ
mi olejov a mazadiel, prijme pre jednotlivé župy
prvotriedna továreň. Nabidky pod zn.: >-01ejé a
tukv* do adm. t . č. 03.389

Promptné a exaktné obslúženie hospodárov.

Išndrich veľkoobchod
minerálnymi olejami, P> ä E Š t R M Y.
Sklady prvotrieoných rafinérií. N" žiaoosf
zašlem vzorky a cenníky, 03195

Zariadenú izbu hľadá slobodný pán. Läsk. nab.
do adm. t. č. pod zn. "Čistý*.Doprava poštových balíkov do Juhoslávia,

Bulharska a Grécka cez Maďarsko, Obchodná Číslo 56121-IXz-1922.
komora sdeľu.le interesenfom, že dla zprávy
ministerstva post a telegrafov je od teraz do
volené zasielať poštové balíky i dopravnou ce
stou cez Maďarsko. Výplatné je za každých 5

kg váhy 10 centimov (Kčs 1.20) lacnejšie, ako
pri pre-prave cez Rakúsko.

Lacno odpredám tieto zachovalé stroje; Par
né mláťacie garnitúry 4. 6. 8, benzínové gar
nitúry 3. i. 6. 8. tiež samotné lokomobile. ale
bo mláťačky, “levňtnrv. Naftové a plynové
motory 10, 15. 20, 25. 40, 60 HP vodné turbíny,
mlynské stroje, gatry 4-5. 55, 65. 70. Ján Peli
kán, tecii, kancelária. Šašfín. Nitr. ž. P TT 149

|!k zf3 s hospodárskymi prístavbami,
É ]| PWr *4 honov zeme, je na predaj.i E dopýtaniu v Leviciach,
tatszf.&ts’ZTs.j Kotiari ul. 77. 2808

11. júna t. r. v našom meste jedon bežný
pes pohrýzol/viac osôb.

Poneváč / pri vyšetrovaní bezpochybne sa
ustálilo, že tento pes bol besný, aby rozšírenie
besnoti zamedzené bolo, na základe zák. č.lán.
VII. z roku 1888 a min. nariad. min. zemed.
číslo 2943-III. A-3 z roku 1916.

Číslo Pk. 1270-3-exek. 1921.

* Pražská 5ji!P2a„ 19. júna 1922. ťCtk.)
Ajkcie bánk; Česká agrárna 490’—, Stavebná
411’—, Bohemia 460’—,, Česká banka 456'—,
Česká Union 419'—, Česká eskomtná 399'—,
Česká priemyselná 458"—, Hospodárska úverná
653'—, Mor. agrárna 580'—, Mor. eskomptná 522'—
Moravsko - Sliezska 504'—, Pozemková 518'—,
Pražská úverná 750'—, Prvá česká zaist. —•—,
Prvá pražská zastavárna —•—. Koruna, poisť, na
život Slovenská banka 234 —, Živnostenská
banka 413 50. juhesiovanká 82'—.

Podpísaný súdny exekútor v smysle 102. §•
u LX. zák. čl. z roku 1881, poťažne 19. §-u XLÍ
zák. čl. z roku 1906 týmto verejne oznamuje
že následkom výroku staroďalanského okresné
ho, súdu číslo Pk. 3261-2-1920 k dobru Jozefa
Harcsaiho, zastupovaného skrze pravofára dr?
Móritza Trcbitscha do výšky 935 Kčs a priši
cestou uhradzovacej exekúcie pre-cdenej dňa
2. mája 1922 zhabané a na 3000 Kčs odhadnuté
nasledovné movitosti. a to: 1. červenostrakafs
krava, 1. poľosivý kôň a 1. 13. riadkový sia
cí stroj na verejnej licitácii sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vý.rokť
staroďalanského okresného súdu číslo Pk
3261-2-1920, Pk. 1270-2-1921.. Pk. 1270-3-1921 d«
výšky 935 Kčs požiadavky na kapitále, a útra
ty doposiaľ v 470 Kčs 20 halieroch ustálené
určená je čo lehota 10. hodina dopoludnia dfq
24. júna 1922 v obce Udvard a prípadní kupé
sa pozývajú s podotknutím toho, že sa žmie
nené movitošti v smysle 107. a 108. §-u TX
zák. čl; z roku 1881 pri platení hotovýfni naj
viac sľubujúcemu, v páde potreby aj pod oď
hadnou cenou rozpredajú.

Nakoľko by dražbe určené movitosti už aí
iní holi sekvestrovali a na ne ubŕadzovacii
právo obdržali, iéto dražba sa v smysle 20 §-1
XLI. zák. čl. z roku 1908 aj k dobru týchto na
riaďuje.

od dnešného dňa počínajúc v meste a v
chotári tohoto nariaďujem 90 dňový zálvor
psov. \

Túto dobu trebo všetkých psov doma pri
viazaných držať, na ulici však vo dne i v noci
pre zamedzenie pohryznutia náhubníkom o
patrif a na povrázku viesť.

Tých psov, ktorí budú tomuto nariadeniu
oproti slobodne chodiť, hoci aj budú mať ná
h-ubnik a známku, šarha pochytá a vyplieni,
majitelia psov však v smysle zák. Clán. VIL,
z roku 1888 budú potrestaní.

Bratislava, dňa 16. júna 1922.
112008 Mešťanosta.

Príležitostný predaj. Vila s iô izbami, zaria
dená na penzionát, sa s okamžitým odovzda
ním predá; Vilme kúpeľ, Slovensko. 2818
Vila novostavba so štvorizbovým voľným by
tom v Petržalke, lacno sa predá. Adresa v
adm. t. č. 2818Akcie priemyslových podnikov: Če

ská cukorná spol. 1200-—, Čhorv.-slav. cukorná
spol. 735'—, Nestomická cukorná raf. 985-
Česká cuk. spol. Modrany ——, Kolben ——,
Atnylon —, Brosche 845'—, Déli 540'—, Hno
jiva Kolín 732'—, Kávová náhr. A 800'—, Káv.
nahražka B 400'—. Kolfnska petrolejka 480'—,
Maršner —•—, Medica —*—, Mliečna akc.
spol. 470'—, Pivovar Budejovice ——, Pivovar
Moravia — •

—, Nuselský pivovar —•—, Plzenský
pivovar (Svetovar) — •—, C, plzeňský pivovar—, Brnenský pivovar —•—, Kráiodvorská ce
mentáreň 730'—, Podolská cemenáreň —•—,
Sedlické kaol. - •—, Západočeské kaol, 1215'—,
Breitfeld a Danek 368"—, Českomoravská strojá
reň 4300'—, Laurin a Klement 296'—. Melichar
—•—, Novák a jahn —

•—, Kovafik a Wichlerle
—•—, Ringhoffer 750-—, Ruston —•—, Ašské
krajky —'—, Vinársky priemysel v Brne —•—,
Česká obchodná spol. 820'—. Alpinky 420'—,
Libšice —' —, Česká med’áreň 1050 - —, Poldi
385’—, Pražské železo 895'—, Smaltovna Bude
jovice 1015—, Škodové závody 439'—, Bergmann
— —, (irúnfeld 500’—, inwald 1000 -—, Olšany
papier 555'—, Pražský papier 310'—. Nálada
zdrženlivá.

Hostinec hodiaci sa tiež pre obchod potravi
nami, železom alebo 8devou, sa verejne predá.
Hlásiť sa treba do 30. júna t. r. Adresa Pavel
Holič. Šandorf. číslo 22.. Nitrians’-ä župa. 2817

Nový dom v Karlove! Vsi. 3 izby. kuchyňa, ko
mora, maštaľ, veľký d-revpik, studňa v dvore, po
tok ored domom tečie, 3 a pol horia zeme s ovoc-
nými stromami ori dome. je na oredai. 2822

na dodávku hovädzieho mäsa pre vojsko na
dobu od 1. júla do 31. septembra 1922. V úva
hu prichádza táto približná mesačná spotreba
mäsa:

KsItW? ÚD

Bšsyssk-e Plcfefikw raekasssu|5a skoršie, kým ste
neprezreli moje výklady a ceny. GROSS-FI8CHER
dámske klobúky a príoravv pre modistky vo veľ
kom aj v malom, Bratislava. Veníúrska ul. 15,

čs. peši pluk číslo 39 6000 kg
čs. peší puk číslo 23 4500 kg
čs. ženijný pluk číslo 4 4500 kg
čs. vozotajský prápor číslo 4. 1900 kg
čs. ľahký delostrelecký pluk tislo 54 9000 kg
čs. vodný prápor (námorníci) 2400 kg
čs. divizná nemocnica 1300 tóg

V sobotu zatvorené. P, 17 a

sa kaučukové jednoriadkové do 8
cm Kčs 8*—, dvojriadkové Kčs

12'-, trojriadkové Kčs 16'— atď. Obie a v rámoch
Kčs 20'—, so znakom Kčs 24'— bez nríslušenstva.
Veľkú ssací poištár Kčs 7'—, barva Kčs 3'—, veľká
plechová krahicH Kčs 3'60, zašle sozárukou do
bierkou- A. FRYCKOVA, PLZEŇ' Úradom bez
dobierky. Obchod, sleva. Pečatitka od Kčs i o —.
Prvotriedne prevedenie 108010

Hno t»n b 9AazFžarôiI
každý nákupom koží. Píšte hneď firme; B. Kru*
pitka, Weim. Žechy. 01718
© nesveEsSräom <aíc©wä, synovi, bratovi z války
a zo zajatia, kedy a kde zomrel a je pochovaný,
sdeli „informácia Merkúr“ Užhorod. 03085

Stará Ďala, dňa 11. júna 1922.

Karol Borháth v. >r., súdny exekútor
wa.ľ'-1 i s. . m. j.c-i:: íxtczt.mxcan;—mr-rng- trirtrr**

Žiadape všade
Denník1

Lehota pre podanie len písomných nabi
dok konči dňom 26. júna 1922 o 9- hodine ran
nej. Ofertné riadenie koná sa dňa 26. júna
1922 o 10. hodine dopoludnia u veliteľstva me
novaných útvarov. Podrobné podmienky pre
podanie nabídok a dodacích podmienok sú k
nahliadnutiu u posádkového veliteľstva a pro
viantných dôstojníkov menovaných útvarov.

Ústne nabidky sa neprijímajú. Výška vadia
činí 3 proc. rozpočtovej ceny dodávky za
smluvnó obdobie. Vysvedčenie o schopnosti a
výkonnosti musí si . aopatrif každý oferant
sám a priložiť bo k nabídke. Posádkové veli
teľstvo dôrazne upozorňuje na to, že nabidky
musia byť podané do určenej lehoty tomu ve
liteľstvu, o ktorého dodávku sa jedná. O na
bídkach rozhoduje príslušné veliteľstvo meno
vaných Útv.

Devízy. Z Prahy, 19. júna 1922. (Ctk.)
Amsterodam 2021'—, Berlín 15'85, Curych 988‘—,
Kristiania 895'50, Kodaň 1130'50 Štokholm 134750,
Rím 254-25, Paríž 450'50, Londýn 23P50, New-
Ycrk 5P975,Brusel 426'—, Madrid 820 50, Belehrad
71'—, Bukurešt —•—, Sofia 34-10, Carihrad
33'35, Viedeň —'3625, Varšava 1'09, Záhreb
——, Budapešt 5'30. Bankovky: Holand
ské 2017'-, nemecké 15'85, švajčiarske 983'—,
nórske 89L50, dánske 1126'50, švédske 1343'30.
italské 25L25, ftancúzske 44750, anglické 23050,
229'50, americké 51 '80, 51 30, belgické 423'—,
juhoslovanské 71'-, rumunské —'—. bulharské
34'10, rakúske —'3625, polske L09, maďarské
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v staniole alebo v sáčkoch. Továreň „SANTOSA“
Praia, Vinohrady 1573. prv vl. FR. MARŠNER L
dedič. la známka ! Rabatty Iä'30.
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$osie kaučukové
podpaikya podrážky

Oznámenie.

Vorwärts Bfeclava—Holič homh. 5—2.

Grécko-rímske zápasy v Aréne v Erati-

MINERÁLNE OLfli

Pieitars^.

Zálvor psov.

ilcltačný oznam.

»Posákové veliteľstvo y Bratislava vypisuje

Yefiliú súťaž

Šumiaco Síiií®hy

Oznam.

Československé posádkové vslitelstvo
*• BiatlslavOr

’Uo I',: 1 adú práca, piati za slove 30 &a!-,
V nadeľo „ „40 bal.,v naoei-n ., „ 40 bal.,iaáč iazsľáiy stoja s!ovo 50 hí\l.,
v nodeľu 70 hal.
Tačnó slovo ráta sa dvojnásobne.Drobné oznamy treba pktít vopred, ináč sa neuverejnia.Kto sa na vol’ačo spytaje, musí priloží! 60 bal. známka

na odpoveď. Ináč nn dotaz neodpovedáme.



•híís k/ y. Bratislave. — Za v:' vater-ľ.vo FK. VUTRUBA, — Slpveus.vi. . ojaraň Bratislave*

j
Za 300*— Kčs poistného v hodnote. Za 303*— Kčs v hodnote.- -5^

lOO’OOO'- Kčs poistíme Vám byt, proti škodám krádeže, vlámaním, požiarovým a povinného ručenia.

„GARANCIA . poisťujúca úcastinná spoločnosť, Bratislava, Sienkiewiczova ulica číslo
12.j

Všetky kúpy a predaje >iprojektyI 'ifmmí lekári ,

Sľ?3&SSKSr i É**® l IŤ EI K T M i f f syphilis ass?íŠÄ 1le 3 VaiŠie gdSdOVStVäy j || b raáÉSSS ra fc dÉfe fi H h|b % Í
chron. kapavku a kožné lieči DR. KAFKA, \

UÍle, kavlspra©, 1 H * iSK ä! |g| . . i Palisádova ul. čís. 61, no blíž kaviarne Štefánia,
hostince,obcbody.sBita- | MlMM I I »«'»!= <* 9-u.. .-4. ho,. odpoi. u p

.
dliťa, dielne, pozemky i |Ä I Íl riadenie a financovanie zavedie | E~ J~TT~atď. kulantne a rýcňte «3245

j
E j|Lrg~HK I 1 Technická stavebná akciová spo- I Pohlavné IWIIIOCe, SyphlílS |sprostredkníe f |g&, lloínost v Brne, Česká ulica 6. | SÄÄ?* Ä)Haallfno O M \ i 5S[ Sklad: Kräl. Pc!a, Ugartova ul. 6.1 lekár DR. TRENKLER, Šafárikovo n. č. 2. (blfželicamsicj a HUIBBIOIUSIOB || J| jj|jjTel. 2S11. Telegr.; Technostavba, Brno. | mostu), od 1-3.pre pánov, od3-4. hod. pre dámy.

KBntHdna, menu Mlliur, smocinIiovíUum ali® vi«J Choroby ústrojov mocovych

Bratislava, Loreneova 10. taiifDžBSCiiíSPOLc
'

*
ERE9IMI3PRAW. UJkUtiiiiia 2-i/24. dámy V.4-4. hod. odpoi. U12!

„ , , . ŕkin íjti? in.1057 Mestský zastupiteľský sbor na valnom shro- ..............«UUuhUU- ,„ -
Reštaurácia U Trnavy vo vel mi dob- ,'' maždemí, radržavanom dňa 12. t. m., pod rozhod- VYTRIÍ šnecial. methodou lieči MUDr. J. J.
10m chode’, denná navsteva, mnoho cudzincov, 1W'®JVfei |!iäíS®ií?' l5Í!S nútim horeuvederiým číslom do prenájmu dal po- * * SOUHRADA, Bratislava Michalská
sostáva 20 dvoch vel kých miestnosti hos -

W lovicu stáje čís. I. býv. vojenskej, barakovej osa- ul- (Brána) 11, Ordin. pre ženské nemoce od
ských, jedálne. 4 izieb pre hosťov, 1 bytu, I dv tunaišiemu poštovému a telegrafnému riadi- 1.—4. hod. Telefón číslo 735 111001
bytu pre sluzebne, mimo toho 2 izby poDocne, s Zastupiteľský sbor mesta Bratislavy vo svo- teľstvu
veľké skladište veľká maštaľ je ako skladiste I }om dňa413. a pokračujúc 13. júna t. r. vydržiava- proti tomuto rozhodnutiu behom 15 dní ráta- ZufeSlVÍBlcár MUDľ. A. VítOVSkf,prenajatá. Mastal pro chov prasiat, kôlne, | llonl valnom sliromazďom nariadilo zmenu osnovy ííc oci dnešného dňa môže sa anelovaf „ . ’* *

. , ,

”
, J?

pivnica a dreváreň všetko najlepšom poriadku, y dlhopisov SO.OOO.áOO-kbrunovej ,6-proc. obecnej y Rra+i siave dňa 13 iúna 19’2 Bratislava, Šáncová ul. cis. 2 (orl nádtazí).
U reštaurácie nachádza sa pekná zahrada s j pôžič|| z rok

’
u 19i0 .

‘

w . Telefón 1604 ‘ Ordinujeod 10-12. hod. dopol.
verandou, dráha veľmi blízko. Cena 500 00Q Kcs^|| Výnos tento je od 16. ina t. r., poonúc za 15 j

1,2006 Mesíská rada-

J | a od 1-4. hod. odpoi- P 11 102 j.........n
—

-
’

....—..ii dnf ccz úradné hodiny k verejnému nahliadnutiu -m . „„ —
HOStlW©S v Bratislave, pozostáva zo dvoch | v daňovom oddelení (I. posch., dv. 49) vyložený. a Dúšky nt íoriiiŕira
hostinských miestností, troch obytných miest-| Pripadne apeiacie na ministra s plnou mocou pre vlastná výroba a pô- é-míJIIJ icíldi ÍVIUUI • UL. iCUlilrHCl,
nostf, 2 kuchýň, 1 prádelňe, 1 tanečný sál, 1 S správu Slovenska majú sa tiež behom tejto i e- k vodne angl kohutky a univerzitný asistent, ordinuje denne od V32.
maštaľ na 6 kusov dobytka, svinské chlievy, I hofy v podateľni mestskej rady podať. hamerles

**

guľovnice, do l/,5. hod. odpoi. v Grosslingovej íilld. čís.
kolkáreň, .ovocná zahrada. V bytoch a hostín-S V Bratislave, dňa 15. iúna 1932. browningy flobertky á 20/III. posch. poblfž mestských kúpelov. 11154

sáých miestnostiach -áznvé osvetlenie. Cena | 112007 Mestská rada. všetko strelivo dodá —-——
260,r°° : rs ———«—i oooooocoooooaooaocoooooooocooooooo , m°de™é puškarstvo internistaProf.Or.M.Netoušek
Veľkostatok vo Zvolenskej župe, 'u |

1 Praha-Vlnohrady j ordinuje 14-lShod. Bratislava, Doby č trh 14a.
Modrého Kameňa oOO uhorských honov, z toho I H g jw Wm čSS H P SS8 ,

íungmanowa tvíeaa (ISI9 «»•
. (proti štátnej nemocnici). 8

dve tretiny, ornej pôdy a *1, lesa a pastvísk. HLe Z, i i ll i G i M Novy cenník zbraní a streliva zašlem za obnos
p Pn!i t roíí non Kčq

”
v&Ssw M Sa m Sa m 2áa m KS vopred zaslaný Kčs 4*—. Zásielky poštou vyba- « D r r « r .—' — „Montana“ slov. uhoľ. spol. bude odbývať dňa P°8kytUÍ8 mierne p!atebné podÄ][ Zubfilý lekáľSky B. tBCllíl. USÍBV

Dom v Biatislave úplne nový, 2 partaje, 1 27. júna 1922 I. riadné valné shromaždenie za Dr. RUDOLF MACHEK, býv. demonštrátor na
byt je dvojizbový, druhý 1 izbový, pekný dvor, r0k 1921 D ri ktorom bude navrhnuté zisk per fj

zubnom univerzitnom ústave vo Viedni a
všetky okná do ulice. Cena 120.000 Kčs. Kčs U 19.65

P
preniesť na novy účet. 03360 | 9NPR?-) DVORAK, na pražskej univerzite

. .... ......» k n j B // w \\%4 \\\ e zkušany a koncesovany zubný technik, Brati-
DOWB v Bratislave Tehelné pole, pozostával | Í*

V % | slava, Schôndorfská 2. Ord. 8-5. Pil 110a

z 3 bytov, 1 obchodu. Vchod do dvora, hodiaci jj j m „ m K „ __ J | j I |
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| j jjTTTj-™^
predá se 375 účastín spólečnostl palnej JUllUS MEINLw.SR.Pl.

j ÍS:'ÍLM M M N ä«jÍM)K^S^ÄS.
kruhovej Tehelne, ktorá yeľml dobre pro- FÍB. Bratislava, LBUfinSká 7. I JÄM ÄRVäY, stolár v Žiline ul. Cepíel čisló 155
speruje. Nachadza se v blízkosti Bratislavy. s~s -.„„„„iiiíj, P J—
Účastiny piedávajú se za príčinou prevžatia | ACUS©!? Kos S

IvtvetlenfľiSľv I li P ffi chla- S
- - WKs»n«>va,ulica 8. j i

'"F H JaÄií d5?: 53721-111-1922.
' •Automob I osobný 18-21 HP značka | oblečky. IfmvIhlInfljSlAustro Daymler. sestsedadlovv. Otvorená iB _ _ c . „ _ „ .

zatvorená kamseria. Automobil je po

generál-j

Bratialawa.Stafáykoua SA Tcvámexeiiv SfiiieMs bp i

. .. non valnom shromaždení uzavrel sriaďenie fili-

BrilfSSiaff'iP SHÍÍHIb álky pražskej mestskej poisťovne.
_ .W 5í..,- ... . Vynos tento je od 16. júna t. r. pocnuc za 15

Mestskc_ valne, shromaždenie, vydržiavané ona dní cez úradné hodiny k verejnému nahliadnutiu
na štátne hudobné a dramatické konzervatória 8._ a pokračujúc 9. a 10. mája 1922. prijalo úprav- v daňovom oddelení (í. posch., dv. 49) vyložený.
v Brno konajú sa pred prázdninami 30. júna a 1lé nariadenie o vyberaní obecnej dávky zo šam- Prípadné apelácie na ministra s plnou mocou pre I

i ,.i j9 _ panského vina, od ktorého sa moze behom 15 dm správu Slovenska majú sa tiež behom tejto le- , SSSfSSSSBt.
J"

to. (od 19.. júna do 3. júla) v Hľa odd. pre obecne' hotv v podateľni mestskej rady podať. Bedŕich Schulz m!, spol. s r. O., Ústí n./L.
„'30. iúna, dopol. od S. hod. pre klavírny obor. dávky nahliadnuť.-

_ . V Bratislave, dňa 15. júna 1922.' Zástupca a sklad: »Beniáí Kôrb!, Bratislava. Lo
odpoi. od 2. hod. pre obor smyčcový a decho- Pripadne reklamácie adresovane na minister- t j7005 Mestská rada rencová brána 7». 011001
vvdi nástrniov a ohm- harfnvv’ stvo s P |nou 'nocol sa majú v tejto dobe u mest- —= a um. :—" —”?Ä irÄ «*» «H-». n dna i,.„a ,p?j . yWWMWIMWMHWIHHIMIt
skladateľný a dirigentský; odpoi..od 2. hod. pre H2009 Mestská rada. Inserujte w | | H “

H „n,H „ mjtil.unuii n A
pevecký a dtamatický odbor. x —— J°“

e"skom | | | §Koíkované žiadosti 2 Kčs, doložené krstným I @ r
listom a preukazom o absolvovaní nižšej stred- K **

'
I ® poff2ýlsa|á C8010 @

nej. alebo meštianskej školy, treba adresovať na I ® -- w @
riaditeľstvo štátneho hudobného a dramatického I ® R@ÍS“ ®S5Ä Ä ”

I %rm ff .. | »erk, O. Resenberg. Oiemúc21
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© Automatické rošty! vysoká výkonnosť! |_ I? g trsaiia.Masanfliowa » ffŕatMn* 'V&žáír w “a .I uuca čísio si. XS/

]
É pSS a | filiálka s Senica, Kudová ocíewňa, I - i

.
*Sg& P — SS B —j 5™i

ot®pi© .od | Oceľové roiéiy-$kládacie mrela
i

L
| j Sfoeini plachtí/ P162

—
ä Kníhílačiarski áčastinársky spolok fr

r®^y
í ||jašiiggr( J| _ _

- i raáS m v Turčianskom Sv. Maríme
rska ul. 16-, | lp ( | K||fľ odporúča svojím nákladom vydané:
inbm ir®- |i braitae»ísier líttl m

m m s pmw cymv a {9 ff lis I S v ä z o k 21. Pokuta za hriech. Veselohra v 3 dejstvách. — O polnoci. Dramatický žart v
] dejstve. Kffijq

I | p*
bíílfeO - V C.VERÍA UL.

j
Mam a klam alebo Falošné diamanty. Veselohra v i aejstve od Fr. Urbánka. H. vydanie, btrán So

f W ll íľ i 1 U G. techniky. T. 1660, I S dráma vo dejstvách. Napísala Frant. Svobodovä-Goldmanová. II. vydanie' H
íriecäy i — *

pS Svä_z
r

ol|Í Hrob
S
lásl{y. Dráma z ludu v 3 dejstvách s premenou. Napísal Frant. II. vydanie.

gH
J i I ®®aS®t®BMBŕ»«8aiŕ®S®tffil®«gS®®ffiSá4M®®gBB® Sv äzo

á
k 3s.’ Uí sä všetci v jednom vreci alebo Prevrátený svet. Veselohra v jednom dejstve. — H

ľj V '1
g

R „ R H| Kamenný chodníček. Veselohra so snevml v troch dejstvách. Napísal Fr. Urbánek. I. vydanie. StraňS6. H
ä"— 52”— | w S Siraáidlo. Ľudová veselohra so spevmi v 3 dejstvách 8 premenou od Fr. Urbánka, U. vydanie H
Ikýela cenných í m ň 3 SK U ll nl S v 8ľo k «. Z*a|ae. Fraška v 3 dejstvách od 1. (. Mlasnlckého. Poslovenčil Metod Bodický. Strán 74.
časSíft a mest* I i « s S M S Za Kčs 2-40. c . ...
s eb i I . .

0 WM S Väzok 43. Naši íuriantí. Obraz z dedinského života v 4 dejstvách. Napísal Ladislav Stroupezmcky, »
rariK I i Vre ky’y ,neselne h pukove h g preložil Metod bodický. Strán 6?. Za Kčs 2-10. D . , . C4 H

- gtforfžo g suspensena. dobre pnlieh. pasy Á fSa !
S v äzok 44. Za Živa v nebi. Veselohra v jednom dejstve. — Bojom ku, spáse. Scéna vo dvoch dejstvách. Ih.

SSSSSIISSSSS ffl f. -iíw!li Itrušne Drc d 4 u v niitlčochva * SS Bph času. Alegorická scéna. Napísal Fr. Urbánek. Strán 80. Za Kcs 5'6D.

.

—
„- t.

[
v ý. i i VMfflflf

trusne l.a V, puilcocnya g S vSio k 45. Diabol v raji manželskom. Veselohra v jednom dejstve. - Ztrateny život. Romantický HtA
? -1 ui\ tTj. pre Kre. z.ti\, íít>?OvnS“ obraz vo dvoch dejstvách s premenou. — Sen o šíastí. Fantázia v jednom dejstve s premenou od m

v v ! päy g vscSe a Oľlh, šraurovačky p Fr. Urbánka. Strán 80. Za Kčs 10,

ílŠ/YnP ííúfpŕľiú Ííphlíl W D h ä nre skrivene nátere. Umelé § p : Czambcl S. dr, Rukovät spisovr-ej reči slovenskí’. Tretie vydanie. Obsah : Z náuky o hláskach. Z náuky
k/ ífCf vUKVv v

Cý tSsí'ilrj/f S n I j 2ias4k« tpln a bnndA ; e z;iž- (0 o tvorení kmeňov. Z nánkv o ohýbaní kmeňov. Z náuky o význame slov a ich viazaní. náuky o ve- Bt
_ nl-', S ra “ ,,, .r,,-,,-, ' i> <ňn (i tách a Ich skladaní. O pravopise. O Fubozvuku. Brožlrovaný výtlsk za Kčs 18-— . &

prostý OUCBÍSí iJtífííCl ítÚľ)Q/ E ra “
Kohút Jozef, cvičebník. Príručná kniha pre hasičov. Strán 152 8. Za Kčs 6’—.

1 i ÍS Ä Pppl/a hanfl’azi'íía v PrflllP II (á r“ Občianske plenarné decisie uhorskej kurie a občianske deeisie ub. kuriálnych senátov právnej
MOn m -- i J WrtiiUvlZlolrt V 1 Irtlie H. M jednoty, z maďarčiny Preložil dr, Z. Strán 40 8. Za Kčs 9--. E 122 _ I

OSÍ^f§ŕ§fSpJ% §6, 1 íungmanova Sj-ierfa c. 30 tr.
g |Sj„jnmMum ĽŽLf^BB——i
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Hlavný a zodpovedný redaktor KAROL II0u ,í\ — ,Vi.ajií.ur .... podniky* tiskársiic «.


