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Peštiansky parSameatt It ž*
jdávnostneho

zahájenia parlamentu Bethlen a ostatní členovia maď. vlády . FrsnCŠa vvšie zásiuBfOU
V Brat i sláv p on ií. a 1

Horthym opozícia sa nezúčastní. veľmi prízvukujú potrebu občianskeho
i

“PCaV
,v Bi a „ i s 1 a v e, 20. júna. Vladna strana složena z tak rôznych poriadku pre maďarský štát Či to myslia { / rlaagU.

.,
Wera v pondelok zasadnul prvý ma- elementov je predbežne ešte dosť jedno- s týmto poriadkom vážne, to dokáže hu- Z Haagu, 19 júna V dnešnej odné'

darský parlament od prevratu, ktorý m- tná. Avšak už dnes ozývajú sa stesky me- dúchosť. Súdiac však z hlasov maaďrskej ludňaišei schôdzi w™,*-i» ,smemld ocasné Národné shromaždenie. Po dzi roľníckymi člénami tejto .strany, že — opozície a menovite emigrantov v cudzine H1 - J. 1
, .

P právnej komisie vy-,

známych incidentoch, ktoré pred volbami až ná Nagyatádiho — všetci členovia vlá- ťažko čakať zavedenie poriadku od
lasi1 francúzsky delegát Benoist me

á počas volieb vyskytly sa v Maďarsku, dy pochádzajú z bývalej Tiažovej strany ľudí, ktorí stáli v spojení s rôznymi tero-
nom

.
francúzskej vlády, že Francia vyšle

podarilo sa B-ethlenovi a jeho priateľom národnej práce. Ministrom vnútra je Ivan ristickými bandami a ktorým tieto bandy svojich zástupcov k zasadnutiu konferen
takéto výsledky docieliť: Vládna strana-1. Rakovsžky, ktorý pochádza z Turca. Zú- väčšinu zabepečili pri voľbách. Jedon z cle, ktorá započne 26 júna Francúzsky
zv. strana jednotná má 140 poslancov, Ern- častnil sa v Maďarsku veľmi intenzívne emigrantov - soc. demokrat Garanti - vláda však pripomína že ide len o «*a
stova grupa lo, Hexnrichová skupina 2 a bojov za integritu bývalého Uhorska a hovorí o Bethlenovom kabinete, že má je- čírim nHhm. v - , f , 7 '
9 poslancov mimo strán. Títo všetci patria patrí medzi tých ľudí, ku ktorým naši tu- diný cieľ, pživotvoriť bývalú Tiažovú stra- .

m
,°

v ad referandum a ze z

tío t. zv. vládneho Moku. Spolu 166 po- n-a|ší vodcovia maďarských strán často nu, vládu feudálnych veľkostatkárov u-
porady Je vylúčená každá politická otáz-í

slancov. Opozícia je takto rozdelená: Stra- chodievali pre rozum. Táto vzájomnosť pevniť, ako bola pred vojnou a prekaziť ka. Ďalej si francúzska vláda želá zacho
na Andrassyho a Friedricba 12 členov, pre nás Slovákov iste nie je bez význa. pozemkovú reformu a demokratický vý_ vať úplnú voľnosť, aby mohla svojich!
Hallerova skupina 8, skupina Rassayho 8, mu. voj. A to je asi tiež pravda. znalcov kedykoľvek odvolať, zvlášť ke-
Batyanysti 2, Vazsonyisti 4, mimo strán c , . , , . , , , , - .

47, soc. 'demokrati 25. Opozícia má spolu
by postup sovietov zavdal k tomu podnet,

76 mandátov. Dvaja poslanci sa ešte ne- « « m Francúzsky delegát A1 p han a podpo

rozhodii, ku ktorej strané budú. patriť. IPLCl© Silnlial a
roval toto - vyhlásenie a hovoril, že ušnej

(V bývalom Uhorsku bolo 450 poslancov, sonla všeobecnej komisie nemôžu byť ná
teraz je len polovica miest obsadená). Následky ľudackO-nemeCkéh© Spojenectva. úkor ani predošlým, ani budúcim rozhor

Štatistika teda vykazuje pre vládu vy- W U náS platia Zákony? — „Utlaíovailí . . dnutiam vlád. Belgický delegát- CatUeí
l

je'

V

tľe^Hvý-lmd pi'e

1

_ ... .. V Bratislave, 20 júna. na Šchlossbergu a vôbec v bordelooh, prejavil zúiúm S týmto vyhlásením. Pred

väčšinu. Pri tom je ťažko mysliteľné že- ,

e veimi P°učna vec vsimnut si ako ma- a tam medzi prostitútkami nájde štábna seda K a r in e b e c k navrhol, aby pred

by najväčšia opozičná strana — soc
’

de
dara

'
ké> a n&mecké noviny v Bratislave, reč azda uplatnenia. Ináče vraj úradníčky seda všeobecnej komisie a 3 predsedovia)

mokratl - išli s ostatnou opozíciou, o kto= ?
rem®nily sv°j s

ľ.
ô P1“ od tých čias, štátnydh a iných úradov robia im ostrú pod

.komiSlií n4vorili malý vý,boa% kferý bý
rej sa vie,- že laž na Batyányistov a Rassay-

co
>>|lovak>>

prešiel do Bratislavy do ma- konkurenciu, a vraj veľmi mnoho .je v ú- mal jedimť prac,ovn.é nwtodr všeobeJ
ístov stoií na oro-rame kraine Ma-itimi-

darskycn ruk Tukových, stavia sa s ma- radoch »damiciak», známych ináče z oto- . ,

P J

. .
pracovne metoay vseobec-,

stickom t j je za kráľa Habsburga a pi-o- ďars-kýml a nemeckými »Waffenbrúder- škúmych miest... Statočnému Nemcovi nej komisie a podkomisn. Lord Creameí

ti republike Opozícia teda ani v tejto »e-
mÍÄ d'° jednotnej spoločnej fronty. Po bo- je vraj odporno počúvať v Bratislave tú schválil Garnebecfcov postup a navrhoč

ci nie je jednotná, nehľadiac ani k tomu ku »,Slováka» dostala nemeckd- odpornú, nepríjemnú reč, ktorá stala sa jeho menovanie čestným predsedom všej

že je ťažká kooperácia medzi spiatočníci
tlač bratislavská odvahu štvať, miesto maďarskej štátnou rečou. Mestské obecnej komisie. Nie každý predseda moj

kými grófmi, za akých sú v celom svete !
upit > a zneuctovat všetko,

zajupitelstvo,
vymenované ako .pláštik ho] v tak ase dospeť k uspoko.|

TKsnaní Anďrássy a Apponyl a ostatnými
c °

.'
e lepubUkanske, šatne, cesk s

yen_ Micmovej dospocie», ale ked sa predsa
j, | výsledkom Za súhlasu nrítom

onoričnvmi maenátmi Mmlw sri-f An- ske, legionanské atd. Tato tlač si mysli, zc usnesie, aby sa na pr. mestská re-štauraoia l
Ju -Juclm za u hlasu putom-,

ponyi dvaja grófi Czirákovci Jan- fcrýdlaw Slováka, sú dosť široké zadala Nemke za 30.000 K, vtedy opováži
n5rctl bo1 Carnebeck menovaný čestnými

kovich markgróf Pallavicíni nróf Ján a silné na to ’ aby n* 0
'
Ma "vylisvať svoju sa

(!).
ministerstvo toto usnesenie zrušiť, predsedom. Lord Creame oznámil ďalej,'

Ziohy,' gróf Károlyi) — a medzľ maďar- š°ráwktickú nemeckú a maďarskú zlobu, preto, že iný prenájomca núka 41.000 K že každý štát bude vo všeobecnej komisii!;

skými sociálnymi demokratmi, ktorí v aby mohla ulahčovat svojej nenávisti a nájmu. Ako sa vraj opováži minister zrú- zastúpený 2 delegátmi. Súhlasí s myšlen-i
mnohých otázkach lepšie sa porozumejú .

zato > ze
nai^

u n
+
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meste
'

ke usnesenie ked že tento druhý Ŕ& j
.

’
s roľníckou a rolutofcraiickon čiastkou dil pravo a .spravodlivoBt.. Je to az nájomca je— Čech? Či- -vraj pre tých mi-

’

' „ ;
p

vládne 1
strany Preto dnes ešte ťažko si P’1,rat> ako nemecké a maďarské novi- z'emých 11.000 K, o ktoré dáva mestu viac covne metódy, z, uloženia shromazdenych

.predstaviť,' ako sa sgrupuje maďarský ny Okamžite zmenily svoj tón, akonáhle ako nemecká prenájomhíčka? Nech vraj oznámi Kamebeck zajtra telegraficky soj

parlament
’

keď začne pracovať
y

ich Hlinika v známom článku v aMorgen- gazduje inde, veď na pr. dali na prežranie vietovej vláde mená členov všeobecnej!

Nový narlament Maďarska čň sa
z&itungu. vyhlásil za svojich Mtevných (iBefúttemng) francúzskym meistäkým zá- komisie. V stredu zvolí komisia svojho

. . ,

a s
.»

co sa t^-ka bratov. Na pr. z orgánu .pracovnej pospo- stnipcom z Paríža 17.000 K...
S

ra^ir,

a
i

11

h
mmso_ len jednu zmenu:

jitosti nem. strán na Slovensku. Deutsche Týmto tónom ide to do nekonečna v
P J

socianj ci emo n a lov. recl ym, ani
Zeitungu vyvinuje sa v Bratislave oprav- každom čísle, infámia .za infámiiou. To sa

pred vojnou, ani počas vojny, ha am po do .

-izdroj íloby ,
a nenávisti, akému niet volá .obrana spravodlivých práv utláča- "„T™?prevrate - az na krátku eru Karolyho a y republike pánu. Medzi článkami, zpráva- ných (!) Nemcov, v Bratislave. Pri tom

V lOStas^©.

panskí
o omnnis ov ma ais y paila- m -

a poznámkami, poprekladanými zo časopis prináša vyobrazenie redakcie »Slo- Z Paríža, 19. júna. Dľa zprávy o-jmen na re n unaja nevi e soc. emo-
.Slováka.; (č. 18. júna), má celý rad vlast- váfca. po kritickom dni 25. mája, vyvroho- sobitného zprávodajcu »Ag. Havas» mal

a
,.

ie
°.

P°® anca - u es ° v
’

0 le J Pa -
noručných duševných výrobkov, v ktorých ľu'je ľudácku politiku a špiní legionárov, rozhovor Rainoarého s Lloyďom George-;ma 1 si ne emo-ra ov spolu s
gpiní republiku, Čechov i Slovákov, spôso- koľko len vládze, pošklebú'je sa bratislav- om ráz srdečný! Poincaré oznámil, že dej

národnými
menšinami yvixeho JJhoiska bom gkutočne úžasným: .Importovaní ob- skému mimisterstvu takým spôsobom, že legácia francúzska zostane v

Haagu.jza všeobecne volebne pravo, avšak tieto
g ail|a j_ triedy, v Bratislave (Česi a Slo- sa človek s úžasom spýta; Je to vôbec mo- Lloyd George bol týmto rozhodnutím vel’J

boje zlomiiľ sa na odpor© madarskych vác sá vraij 0pravdové kukúlčky v sta- žné? mi uspokojený. Obidvaja štátnici
zahájili]magnátov, ktorých viedli fisza a Andras- točnom nemeckom hniezde, sú votrelci a Kde to vlastne žijeme? Či skutočne vo potom pojednávanie problému reparačnéj

sy. unes soc. demokratická strana ma
y piiiv.an|dr(>T álci. Ich pravé miesto je vraj vlastnom československom štáte? ho, pri čom bol okrem lorda Belfoura prí-,i

madarskom parlamente 2o členov a prvý
ť • .mmmv tiež sir Ttoberf Horne,

raz .zúčastní sa prác parlamentných. Je
charakteristické, že všade tam, kde bolo _ . . . , , . , . h.ii, ba !

tajné volebné právo, víťazila opozícia a S ľUSÍSymi SO«.-rewOfM- a robotníckymi straň síde sa v októbra v Otazka frankO-britSke|
soc. demokracia — to dokazuje, že teror (SÉOaármS. Hambubkú, aby pojednala o obnove medzi- smi&flVSf nebola pOjSdnávanáé
sa výborne uplatnil v iných okresoch - a VÝSll„ch SemaDOva

naradnych hľadísk ktoré by spoply socia

je príznačné -i to, že soc. demokratickí kan-
VySl"Ch Semenova- ksticke a rabotnicke strany v zaujme ©u-

g fr,anko-britskej ncbolá
didáti dostali i mnoho hlasov z Íri: d ne- 2 Viedne, 19. júna.

-
Ako oznamuje ropskej politickej a hospodárskej

p0,jedTlávaná- 0 bode bude sa asií

robotníckych, meštianskych, niekde i zo »Kor. Intel, z Rigy, 18. t. m., bol vypo- o. Konferencia sa zaväzuje ze bude podpo- p
Jnať d druboil polovicou júla. Fram

sedliackych. Na príklad slovenské roľníč- čntý obžalovaný predák sociálnych revo- iovat amsteiodamsku
odboíoyu

interná-
Jariäonent bude odročený ako oby-i

. _ -D M • n , .. .s. . Incinnámv ' Sŕriwnm ktorého oroiaw bn- Cionalu pru jej obrane robotníctva proti i»auoui Ui
.
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bVľ110 k Sej r5-

v ľasC mSeS Senov kapitalizmu. Konečne konferencia schváli- asi do 14. júla, kdezto anglicky
patydemokrata, nezlí vládneho fcandidata. Soc. W cas sou materiam onzaiooy. remeňov ť

.
• míh-,,*™, « lament sa nerozide pred augulstom. Zá

demokracia pri volbách získala viac, než opisuje činnosť ústredného výboru social. w J RiriôrawňniP týchto okolnoistí sa bulde teda môcť Poin4

očakávala, pochodila tedy asi tak, ako soc. uyoh revolucionárovo d rozpustenia ústa.
. ' J ..v J. J „ , caré odobrať do Anglie, kide tiež Lloyd(

demokracia.pri volbách v našej republike, vodarného zhromaždenia a viní ho z lico-
g žiada úsnadneni© odzbŕo-

bulde nútený zastať,

menovite u nás na Slovensku mernej politiky. Ústredný vynor za akcií, nosti riarodov a žiada u sn ad n cnie ottZbio

Kto nemá zastúpenie v maďarskom íeliacjčh proti sovietovej vláde, vydával jovania a organizovanie medzinárodného , .

Paríža
parlamente, to sú národné menšiny dneš. dvojsmysélné -rozkazy, ktorými malo byť rozdeľovania surovín a tovaru k životu POIIICarČ S3 d© PariZa.

;

ného Maďarska, menovite však menšina vodcom vždy umožnené, aby sa týchto ak- naabytne potiebneho.
. Z Londýna, 19.

júna.j
Slovenská. Je to prirodzené. Nie síce pre- cií zriekli. Tiež spojenie ústredného výbo- _

z, nondyna, -0. júna. Aa iKonterencu n. Dneg 0 §_ hodine vrátil sa ministerský

to, že Maďari radi hovorievajú žeby Slo- ru s vyslovene komunistickými organi. internacionály bol prítomný tiež Keren-
predseda do Paríža. Pred tým ešte položili

vákov v dnešnom Maďarsku nebolo, ale záhami, ako ,s Filolenkovou a Ivanovou s-ký, ktorý sa však neujal slova. veniec na hrob neznámeho
,

anglického!

preto, .
lebo

,
maďarská politika nedovolí a prijímanie finančnej podpory od nich, Adhnroväch vojaka vo Westmin&terskom opátstve.

žiadneho slovenského prejavu vo svojom vzbudilo u mnohých sociálnych revolucio. • *

štáte. Ako nedovolí, aby Slováci mali svo- “árov veľký odpor a primalo ich, aby OrgaUiZaSE!, DohOdOVé VOjSk© OdiŠlO
je školy, aby mohli vydávať svoje Časb- vystúpili zo strany. Z'Lipska, 19. júna. (Wolff.) XI. sjazd SCatOWÍC.
pisy, .aby mali svojich slovenských úrad- odborových organizácií bol dnes zaháje- v , . , 7
níkov, tak nedovolí ani to, aby Slováci k©g$feľ©fflCÍe ný. Ríšsku vládu zastupoval ríšsky mini- Z Varšavy, 19. júna. ( • a.j a

°.
,

mohli vyslať svojich zástupcov do peštian. gg iniArnationálV ster hospodárstva Schmidt a ríšsky mini- sa oznamuje; Dnes pre po u nim vypi a

ského parlamentu. V tom sú jednotného Pruskú vládu dmlo ďohodove vojsko prvé pásmo
homoj

názoru tak vládni ako i opoziční poiitiko- Z Londýna, 19. júna. Pred skončením zastupoval minister obchodu Siering. Do- sliezskeho územia t. j. mes o a o res

via. Ako sa zachovajú v tejto otázke soc. svojich prác prijala konferencia II. inter- st-avili. sa i mnohí zahraniční zástupci,
tovice. p°ls e o yva e s vo si ecne s

demokrati, to sa uvidí. naciopály túto rezolúciu: 1. Pre nedosta- medz} nimi dvaja z medzinárodného úra. rozlúčilo s ocicha zajucim spojene 'y

Prvému zasadnutiu predsedal gróf Ap- tok verohodnosti III. ktorá du pi>áce v Ženeve. vojskom a uia mi.

ponyi, ako -najstarší člen snemu. Povedal roztrhla medzinárodné socialistické hnu- ... . j
reč, v ktorej sa ohradil proti tomu, že gu_ tie, útočí na socialistickú internacionálu, Up9*8V3 p©l

,

Sk©“ľlSSkýCÍ‘í B©|© S|®8SÍÍ©SOV S pOVSÍ3eC3Hlf
bernátor Horthy zahajuje snem, ako svoj- zrušila, sľub, daný berlínskej konferencii

ÍHlirSlfiäiC, V MSľOlky.
ho času v bývalom Uhorsku kráľ. Upiera o politických procesoch a odvolala bez.

. fT„ . J •

mu toto právo a opozícia tlieskala jeho podmienečný sľub, že predo'stre výboru Z Varšavy, 19. júna, Z Minská sa
j

e 1
'.

n +<_atrvrJ

dôvodom. Jedine soc. demokrati nezúčast- delegátov dokumenty o Gruizinisiku, koníe- oznamuje, -že pol sko-ruská rozhranicovacia znamuje. opam©i>ty_
o

•

le p

nili sa žiadneho prejavu .ani pre ani kon. rencia II. internacionály nemôže už dalej komisia usniesla sa na úprave polsko- boji obsaci ve n®P” a ® Ú° Z1

T

tra. Prvé zhromaždenie charakterizuje to, mať účasť, iía snahách, abý sa došlo k me- ruských hraníc. Poľsko má kompenzácia, o ic y pos upi s "
,

r
-

že ústy Ras.sayiho opozícia oznámila boj dzinárednej úmluVe s III. internacionálou, mi získat vyrovnanie oramíc na i epna e mo i p '

ale len oroti vláde, ale proti Horthymu 2. Všeobecná konferencia socialistických Volyuskm mali 8o mŕtvych a mnoho

J :



P*. .Vavro Šrobár; aspoň 20 hodín týždenne na týchto 344 na
Oko slovenskýh školách. Len náboženstvo,
čítaniu a písaniu sa učily deti asi 2—6
hodín vo svojom materinskom jazyku. Mo
žno s dobrým svedomím tvrdiť, že do pre.
vratu 28. okt. 19]8 celé školstvo na Slo
venska bolo maďarské, maďarizácia rov
nomerne dusila Slovátkov, Nemcov a Ru
sínov.

tr. 42 detí, v V. tr. 30 deti, teda priemerne
na triedu 24 deti.

d) Christianstatská nemecká dievčen
ská päťtriedna obecná škola má v I. tr. 20
detí, v II. tr. 24 detí, v III. tr. 22 detí, v IV.
tr. 27 detí, v V. tr. 30 deti, teda priemerne
na triedu 24 detí.

V Bratislave, 19, júna.
Výkonný výbor republikánskej strany

českoslov. vonkova, Slovenskej národnej
a roľníckej strany, Slovenskej domoviny
a strany maloroľníckeho ľudu svoláva
ríšsky sjazd strany na 28. a 29. júna 1922,
do miestností obecného domu v Prahe.

m.
c) Nemecká chlapčenská obecná päť.

triedna škola na Keilsberku má v I. tr. 21
detí, v H. tr. 24 detí, v III. tr. 32 detí, v IV.
tr. 28 deti, v V. tr. 17 detí, teda priemerne
na triedu 24 deti.

Treba ešte podotknúť aj skutočnosť, že
učiteľstvo stálo pod silným tlakom maga
rizačného úsilia a nemohlo nikde, ani na
týchto formálne slovenských ľudových
školách vyvinúť intenzívnejšiu činnosť
slovenško.kultúrnu a výchovnú. Ký div,
že učiteľstvo slovenského pôvodu behom
posledných 30 rokov, až na veľmi výnim
ky, podľahlo tlaku a vykonávalo službu
aktívne maďarizačnú. Na učiteľských pre
parandiách, na stredných, odborných a
meštianskych, školách vládol duch čisté
maďarský a žiakom bolo prísne zakázané
čítať slovenské, alebo české knihy, hovo.
riť medzi sebou slovensky, spievať sloven
ské piesne atď.

V priemyselnom školstve odbornom a
obchodnom bol za Rakúska stav v Če
chách, na Morave a v Sliezsku ešte ne
priaznivejší ako v školstve strednom a na
Slovensku pre slovenskú mládež Škôl
priemyselných, odbornýh a obchodných
Vôbec nebolo. Ešte dnes je na území Čiech,
Moravy a Sliezska nemeckých štátnych
priemyselných škôl a ústavov príbuzných
83.3 pirO'C. štátnych škôl odborných až 63.4
proc. a špeciálnych 60.9 proc. Pretože tých
to Škôl je nepomems viac k porovnaniu s

počtom obyvateľstva, veľmi mnohým sa
nedarí, nemajú nadostač žiakov a ich za
niknutie je zjavom úplne prirodzeným.

Poriadok: 28. júna 1922.

Predpoludním, 1. Zahájenie sjazdu o
pol 10. hod. 2. Volba komisií legitimačnej,
programovej, organizačnej, návrhovej,
kultúrnej, pre pozem. reformu, pre zále
žitosti berné, pre otázky colné a sociálne
politické. 3. Politická situácia. Popoludní.
Zahájenie o ]4. hod, 1, Zpráva komisie le
gitimačnej, 2. Debata o činnosti strany a
o politickej situácii. Večer schôdza komi
sií.

f) Nemecká škola dievčenská, obecná,
päťtriedna na Keilsberku má v I. tr. 16

detí, v II. tr. 23 detí, v III. tr. 27 deti, v IV.
tr. 21 deti, v V; tr. 23 detí, teda priemerne
na triedu 22 detí.

Takýto je v Liberci stav dnes, k pro
testom niet dôvodov.

Za týchto okolností nemožno ovšem ho.
voriť tiež o tom, žéhy sa jednalo o vedo
mé ničenie nemeckého školstva. V skutoč
nosti ide o potrebné opatrenia pôvaby fi
nančnej a organizačrtej. Skutočná pečli.
vosť o Školstvo dá sa posúdiť až vtedy,
ijestli sa uváži všetko, čo sa v školstve pod
niká a tu treba pripomenúť, že sa podľa
potreby nové nemecké školy tiež sriaďujú.

29. júna 1922. Predpol. Od 8—10. hod,
zasadnutie komisií, o 10, hod, zahájenie
plenárnej schôdze: 1. revízia a doplnenie
spoločného programu strany. 2. Organi
začný poriadok strany. 3. Zprávy komisie
pre pozemkovú reformu, kultúrnej, pre
záležitosti colné a pre sociálne poisťova
nie. Popoludní o 14. hod. 1. Zpráva komi
sie návrhovej, 2. Volba výkonného výboru
strany. 3. Zakľúčenie sjazdu.

Obchodných akadémií majú Nemci
33.33 proc.

Dľa úradnej štatistiky maďarskej by
bolo patrilo Slovákom najmenej 57.22 proc.
ľudových, meštianskych, stredných a od
borných škôl na Slovensku a najmenej
aspoň stolica slovenského jazyka na bra
tislavskej univerzite.

Najväčšou kfivdou trpel českosloven
ský národ za Rakúska v obore školstva
vysokého. Pre všetkých Čechoslovákov z
územia Čiech, Moravy a Sliezska i Sloven
ska bola jediná univerzita v Prahe a Nem
ci mali tiež jednu. Pre Čechoslovákov z to
hože územia boly dve vysoké školy tech
nické, ale aj Nemci mali dve a tento po
mer trvá do dnes. V tom -ohľade bolo po
trebné vykonať pre československé škol
stvo po prevrate najviac práce. Ale, potre
bám vysokého školstva nemeckého pri úč
tovaní 'rozpočtovom a sriaďovaní nových
stolíc a profesorov, — vychodí sa ako mo
žno najviac a

- ústrety podľa potreby vyso
kej školy a vyučovacieho systému.

Dľa 4. par. organizačného poriadku,
skladá sa sjazd strany zo zástupcov poli
tických a odborových organizácií strany,
poslancov, členov ríšskeho , zastupiteľstva,
výkonného výboru a zástupcov- tlače' stra
ny z oblasti republiky Československej.
Každá miestna organizácia má na sjazde
najmenej 1 zástupcu. Okresná organizá
cia, skladajúca sa z 15 —30 miestnych or
ganizácii 2 zástupcov, organizácie, majúce
vyše 30 miestnych organizácii, vysielajú
za každých ďalších 20 organizácií jedného
delegáta.

Pri tomto sriaďovaní potrebných škôl
postupuje zemská školská rada v Čechách
s najväčšou benevolenciou. So súhlasom
zemského správneho výboru sriadila zem.
ská školská rada od prevratu do dnešné
ho dňa 14 nových občianskych škôl ne.
meckých a to:

V skutočnosti roku 1910 holo len 9.55
proc. škôl slovenských ale ani Nemci ne.
mali v Maďarsku ťoľko škôl, koľko by im
podľa počtu obyvateľstva náležalo.

Toľko považoval som za potrebné pove
dať k ilustrácii bývalých pomerov v škol
stve na Slovensku.

1. Občiansku školu chlapčenskú v Bro
de, okres Kaplice, 2. ctílapčenskú v Rozva.
dove, okres Tachov, 3. dievčenskú v Hain
dorfe, okres Frýdland, 4. chlapčenskú s
koeduk v Heinersdorfe, okr. Frýdland, 5.
chlapčenskú s koeduk v Chvalšinách, okr.
Čes. Krumlovo, 6. miešanú v Aberthame,
Okr. Nýdek, 7. miešanú v Háberspirku,
okr. Falknov, 8. miešanú v Pfídme, okr.
Tachov, 9. miešanú v Silberbächu, okr.
Kraslice, 10. s koeduk. v Kynžvarte, okr.
Mar. Lázne, 11. miešanú v Rothave, okr.
Kraslica, 12. miešanú v Dolnom Einsiedlu,
okr. Šluknov, 13. . miešanú v Hroznetíne,
okr. Kartové Vary, 14. miešanú v Dalví
ciach, okr. Kartové Vary.

Bolo hy smutným zjavom, keby obýva-,
íeľstvo na zmenu organizácie svojej školy
vôbec nereagovalo. Ovšem je potrebné, aby
zmena v organizácii a teda tiež v redukcii
škôl holý chápané v tej povahe akú sku.
točne majú, a aby nebôly pokladané úmy
sly, akoby šlo o ničenie, dusenie, alebo dro
benie školstva niektorej, národnosti. Veď
aj za Rakúska 'musely byť nemecké školy
pre nedostatok žiactva zrušené, na pr. v
Hofanoch alebo v Svaíoniciach a inde.

Výkonný výbor Slovenskej národnej a
roľníckej strany J. B rán e c ký, predse
da, výkonný výbor Slovenskej domoviny'a
strany maloroľníckeho ľudu J. gvaj
dlenkä, predseda, výkonný výbor Repu
blikánskej strany čs. vonkova Ä', g v e h-
I a, predseda.

Považujem za potrebné zmieniť sa
Évlaäť o pomeroch školských na Sloven
sku v bývalom Uhorsku.

XS’Stliže české' školstvo trpelo v Če
chách, na Morave a v Sliezsku za Rakús
ka, nespravodlivým pokračovaním, boly
krivdy páchané na mládeži slovenskej
priamo barbarsivom. Na Slovensku boly
meštianske, stredné, odborné, priemyselné,
sernedelské a vysoké školy všetky maďar
ské, nie ton vo vyučovaní jazyka, ale aj
duchom a roztriedením učebnej látky. Z
ľudových škôl holo 3.223 (t. j: 89:65 proc;)
Úplne maďarských a len . na 344 cirkev
ných ľudových školách výučovaly sa nie
ktorú predmety slovensky, ovšem spôso
bom veľmi nedokonalým. Dľa zákonného
článku XXVII. 1907 (lex; Apponyiana),
musela sa maďarčina na všetkých cirkev
ných školách, bez ohľadu na to, či dostá
valy štátnu podporu alebo nie, vyučovať
tak, aby žiak po absolvovaní ľudovej ško
ly t. j. v dvanástom roku vedel maďarsky
(vyslovovať -.svoje myšlienky plynné ústne
taj písomne. §. 20. žiada toto od sloven
ských detí expressie bartois a preto sa mu
selo venovať maďarskému '-ryku. vtorii
vede. maďarským dejinám, zemepisu atď.

Delegáti sjazdu, ktorí žiadajú zaopa
trenie nocľahu, nech pošlú obratom pri
hlášku administrácii sekretáriatu v Pra
he II., Havlíčkovo nám. 10.V svetle skutočnosti vyzerá vec oby

čajne ináč, ako keď ju podávame v zabar
v-ení tendenčnom. Na pr. v nedeľu podľa
zpráy časopisov bola v Liberci manifestá
cia proti domnelému ničeniu nemeckého
školstvá. Potrebné jé z tohoto miesta ohlá
siť, aký je v skutočnosti stav .školstva v
Liberci. Vec má sa takto:

Keby ša jednalo o vedomú ničenie ne
meckého školstva, neboly hy nové školy
sriaďované, zvlášť keď sa jedná o viac
ako. o prosté plnenie predpisov zákona.

Vystavovať!!
kto hodlá pri Brnenských výstavných trhoch, m
môže sa ešte prihlásiť u výkonného výboru

v Brne, Stredová ul. číslo 1, 03281

Zo Sauerbrunna, 19. júna. Celkový vý<
sledok volieb v Burgenlande bude známy
len zajtra predpoludním. Podľa doteraj
ších .výsledkov je možné očakávať, že v o

krese sauenbrunnskom budú vyvolení .3
soc. demokrati, 3. kresť. socialisti, 1 veľko
nemec a 1 poslanec roľníckeho sväizu.
Chýbajú' ešte výsledky zo 6 obcí. Dľa
zpráv, ktoré až doteraz došlý, dostal® soc.
demokrati 49.111, kresť. socialisti 39.132,
roľnícky sväz 21.210 a veľkonemci 16.093,
asi 1.000 hlasov pripadá na občiansku a
roľnícku stranu. ,

a.) Staromestská nemecká chlapčenská
obecná päťtriedna škola má v 1. triede 17

detí, v II. tr. 13 detí, v III. tr. 18 deti, v IV.
tr. 29 detí, v V. tr. 37 detí, teda priemerne
na triedu 22 detí.

b) Staromestská nemecká dievčenská
päťtriedna obecná, škola má v I. tr. 24
deti, v II. tr. 30 detí. v III. tr. 33 detí, v IV.
tr. 31 detí, v V. tr. 33 detí, teda priemerne
na triedu 30 detí.

c) Christianstatská nemecká chlapčen
ská päťtriedna obecná škola má v I. tr. 20
detí, v II. tr. 21 detí, v III. tr. 28 detí, v IV.

W*r'"'~

-»Snáď niečo dobrého rozprávali o

mtoe?», pýtal sa vetor. »Kto to hol?. Vrav
žé rýcihle!)>

»Ach, Bože môj, Bože môj!» nariekala.
»Čo že mám z toho! Nič inšie mi nepozo
stáva, ako hodiť prádlo nazad do koryta.
Parom nech vezme ten naničhodný ví
chor».

»Bol to básnik», pokračovala myš. ».Tu
sedel práve so svojou milenkou a preči
toval jej básne, ktoré o tebe složiľ.ŕ»Ja nemôžem za to!» reval ten.

»Ach, hásnik», vykríkol vetor nahne-:
vane. ®A čo bolo v tej bámi?»V pondelok ráno stál rybár vo svojej

loďke, odpľúvnul do vody a zaklial. stra
šne až sa to ozývalo:

»Osmý deň som už bez práce a. čakám
pa príhodný vetor®, vravel. »Ale deň čo deň
prichodí Iba západný, ryby mi v lodici
zhnijú a ja vyjdem na mizinu. Nuž vetor,
nechceš sa obrátiť?))

V sobotu dozrely semiačka púpavy. »Že si mierny, jemný, ovievaš vraj jeho
líca a pohrávaš si s kaderami.®

Pekne sedely so svojimi padákmi, a ča
kaly, že ich vetor do sveta zanese. Boly
všelijaké a pekné; a púpava mala z nich
radosť

»Aki.ste», vraví vetor. »A najnovšie ma
hanobil, lebo mu barvím nos a rozcuchu
jem1 účes®.»Teší ‘ma, keď mi deťúrence prinesú ra

dosť®, hovorila. »Ja som kvitla, a ony v
mojom lone sa živily. Teraz sa už ale sa
my postarajú o seba. Keby padlý na zem
razom, zadusily by sa. Preto som každému
uvila padák, ktorým sa chvíľu zadržia nad
zemou. Tak sa rozptýlila moja čeľaď a za
ujala zem. Príď že, vetrík milený, a od
nes mi ich. Nežiadam nič, iba malý, letný
vetrík.®

»Ďalej stojí v tej básni, aký isi niekedy
pekný a pyšný, keď celou silou hučíš nad
morom. Hovoril, že nepozná báječnejší
zjav, ako keď honíš vlny, a tie sa penia.®

»Nemôžem», odpovedal zarmútený ve
tor.

»Ty zlý, ošklivý vetor!» zakričal loď
nik.

»Predvčeronľ sa čnkoval®, podotknul ve
tor. ®Potom dostal morskú nemoc a špa
tné ma zniesol. Nie, ani trochu nie je lep
ší, ako ostatní.®

*

V utorok ráno rostvorily sa púčky ja-
btone. »Keďže sú všeci na teba tak rozhneva

ní, akiste nebude niečo s tebou v poriad
ku®, myslela si myš.

»Dnes je pre mňa najdôležitejší deň
kroa®, riekol strom. »Dnes sa rozhodne mo
je šťastie. Drahý, dobrý vetor ... dnes vy
kvitnem a preto pre Boha ťa prosím, ne
vej. Keď mi kvety zveje Š, nebudem mať
jabĺčka.. Len dnes buď ticho, len dnes®.

»Nemožno)>, odvetil vetor a nehnul sa.
Bol ticho, cele ticho.

»Bože môj, Bože môj!® stonal vetor.
»Zlomyseľný vetor®, hlaholilia púpava.

»Včera si hučal, že sa pošpinilo čisté prá
dio pani farárky a dnes nechceš mi deťú
rence povzniesť trochu do vzduchu. Han
bi sa, hanbi sa!»

A pokračoval vo vzdychaní a bedákaní,
až strašne holo počúvať.

»Dôveruj mi!» prehovorila myš. »Tro
chu ti to ohľabčí. ,A ako hovorím, stojím
ti k službám. Proti mne si nikdy nebol
zlý, alebo dobrý.®

, »VďaČne by som to urobil, keby som
nohob, odpovedal vetor.

»Nemožno ináč®, vzdychal vetor.Na to zafučal, a biele kvety lietaly v
povetrí. ®Som najnešťastnejší na svete®, pove

dal opäť vetor. »Každý nm považuje za
mocnára, pýtajú odo mňa to, alebo ono.
Ale .sónľ iba chudobný sluha, ktorý musí
vyplňovať rozkazy pána, a) bez jeho svo
lenia ani prstom nesmiem hnúť®.

» Vetor, ty si veľmi, veľmi zlý®, narie
kala jabloň. ' V nedeľu! ráno ležal vetor za krovím.

Ta sadla práve jedna myš ,a lízala si päty.
»Čo vzdycháš?® riekla vetnú.

V stredu ráno zastal si mlynár pred
Dľlynom -a pozeral na obloku.

Či nesmiem vzdychať?® odvetil vetor.
»Nikío nie je na zemi tak nešťastný, ako
ja1®.»Milý vetrík, pracuj teraz trochu rez

kejšiel® hovoril. »Dnes musíme mleť. Ja
lie som tak hlúpy, ako lodník. Mne je 'to
celkom' ľahostajné, či veješ od severu,
alebo Od juhu, východu, alebo západu,
Vlavn’áfeve-c,. Jednoducho otočím.

»No, no», dodala myš, »0 tom som ani
nevedela®.wTnodiu pheliáňaš!» vravela myš. »Nuž

ale,.... bližšie ťa nepoznám. Som maličká
a pridŕžam' sa zeme, a ty väčšinou beháš
nad mojou hlavou, ýšakuminule -som nie

jffo -močula •n-tebe.® '-

»A predsa je 'to tak. Každý deň ma hre
ší, jestli nevyplním rozkazy.®
..;»Kto je -tvojim pánom®, myší

CDokončeaie zäíiľäJ.

Ríšsky sjazd strany.
Školstvo

v Československej republike.

Ä odborných škôl majú Nemci nepomerue
viac než ím patrí.

Miesto 57 proc. mali sme len 9 proc. škôl.
To isté i pri vysokom školstve.

Ôs. vláda sriadila 14 nových nemeckých
škôl.

Výsledok volieb

Chčate hyf milionárom?
Kúpte s§ lós u predajne
leskosi. triednej Boterie,

Kornela SašplerBka,
Bratislava, Primaciálne nám. 1. Tel. 19«20

sna Slovensku.

Liberecké školy.

v Burgenlande.

BESEDNICA.
,C. Ewald:

etor»

mlynské koleso. Ale keď potom neveješ,
to sa už nahnevám».

)>Tu som, tu som», ševelil vetor, a mlyn
pracoval.

»Statný vetor!» vykríkol radostne mly
nár.

»Ach, teraz musím sa zas uložiť®, rie
kol vetor.

A už ho nebolo, mlyn stál.
»Ošiklivý vetór», žaloval sa mlynár.

Vo štvrtok stá! chorý chlapec za oknom
a díval sa von.

»Vetríčku, odkiaľ že prichodíš ?» pý
tal sa.

»Od východu®, odvetil vetor.
»Milý, dobrý vetrík, ty sa musíš obrá

tiť alebo utíšiť®, hovoril chlapec. »Som
veľmi chorý, a lekár vravel, že pri východ
nom vetre nesmiem von. A ako rád by som
šiel ta von! V tomto roku som ešte nehol
v hôrke a ešte som ani raz nestrieľal svo
jim utešeným lukom, ktorý som dostal na
narodeniny. Milý, milý môj vetrík, všakže
neopovrhneš prosbou chorého decka®.

»Ja ti nemôžem spomôcť®, ševelil ve
tor. «•

Tu chlapček zaplakal, dupal na podla
hu a kričal:

»Ako ťa nenávidím, ty ošklivý vetor!®
*

V piatok ráno vyvesila pani farárka do
za hrady prádlo, aby sa sušilo.

»Veľmi príjemný vetor veje®, hovorila.
®Do obeda všetko uschne. A môžme pove
dať, že sme mali s pradiem šťastie.®

Okolo poludnia sa vetor zmenil na ví
chor.

Kole sa ponúcaly, motúzy poMialy, a*
práttlo popadalo na zem. Pani farárka zú-
faie behala hore-dolu a sbierala.popadanú,

.— bielizeň.



Ako ÍO Viastne bolo S ozbíjaním zemského ho vlivu na dohľad nad pokladnicou. To, že

Úradu Válecných poškodencov.
dr .™ál P

T

° P™'zatí ú radu Piatkom júna
J r žiadal od Jomčks. slozome účtov, urýchlilo

Fingovaná lúpež. — Jcničok deírandovai iste celá záležitosť, dr Kolár na suspeiidova-

seľnosť, že bez revízie a temer bez dohľadu
nechali šafáriť 23-ročného mladého muža v

pokladnici, kde boly stotisíce. Vinníkov ne
bude nik zastávať, ale ani nesmie nik hľadať
príčinu, aby s konštatovaním viny vinníkov,
špinil i nevinných.

Z Berlína, 19. júna. (Wolff.) Dľa úralá
vy o vyprázdnení boly včera o 6. hod. ve
čei; v poľskom Hornom Sliezsku odovzda
né dráhy, pošty, telegrafy a telefóny. No_
v á colná hranica nadobudla dnes platno
sti. ,

viac ako '600.000 Kčs. — Rio jc vlnný? nie nevykonával žiadneho vlivu, len r. 1920

V Bratislave, 19. júna. sa postaral o suspendovanie uväzneného te-

Fiagovaná »lúpežr v Zemskom úrade pre
m* Welngarta. Byt má pridelený v úrade

válečných poškodencov v Brátlelave, ktorú pr« to > lebo ako ’egionar-mvalída s chromou
vlastne sám na sebe nastrojil pokladník úra- “°ho" nemôže dalekp chodiť z mesta do úl

’
a'

du Jeníček, vyvolala veľké rozčúlenie a mno- ’

té zpróvy - viac-menej pravdivé i nepravdi- _ ?d nadriadených orgánov
vé - v bratislavských nemeckých, maďar- Jen 'ckovych to bola

’
llra"7da - veIká lahkomy-

Mnoho tu zavinily aj strannícke ohľady,
ktoré v mnohom sú nešťastím našich úradov,
že pri postavení na dôležité a zodpovedné
miesta rozhoduje často nie skutočná kvalifi
kácia a spoľahlivosť, lež viac legitimácia po
litickej strany.

Z Viedne, 19. júna. (K. K.) Až do 8. hod,
rannej boly v okresoch Železné Mesto,
M-attersdorf, Neusiedel, Oberbullendorf ä
v časti okresu Oberwartského sčítané tie
to hlasy: 38.000 soc dem., 27.000 kresť.
soc., 8000 pre sväz sedliakov, 8000 Veľkú
nemcov a 2000 pre stranu občiansku a, se
dliacku. Z prvého okresu výsledky dosiaľ
nie sú známe. Konečnými výsledkami zo
Železného Mesta zvolené bolo 5 soc. demo
kratov, 3 kresť. soc. a 1 Veľkonemec.

ekýclV a slovenských časopisoch. Získali sme
si o celej veci autentické informácie u poli
cajného riaditeľstva a u revízných orgánov
ministerstva, ktoré vedú teraz vyšetrovanie v
Zemskom úrade pre válecných poškodencov.

Vlastná organizácia pečllvosti o válečných
poškodencov v Zemskom úrade je od hospo
dárskych a finančných veci celkom neodvislá

Z 'Nových Zámkov, 19. júna. hlas pripravili. Novým Zámkom pr-avde-
Hŕistka ľudákov v Nových Zámkoch podobne nedôveroval.

u'ž dávno chystala sa usporiadať ľudác- Schôdza »sIovenských železničiarova
fee verejné shromaždenie, ktoré pôvodne bola preto usporiadaná v »menšom rozsa
malo byť s veľkým krikom a ’na ktoré si hu» vo Wagnerovom hostinci. Na miesto
pozvala i posl. Andreja Hlinku. Shromaž- Hlinku prišiel posl. dr Laba y, ktorý ho
denie bolo oznamované ako schôdza »slo- voril v ' obvyklom téme všetkých ľudác
venských železničiarova. kých rečníkov proti Čecohm, proti vláde

s nemôžu teda všetci úradníci tohoto úradu
byť urobení zodpovednými za neporiadky, po
páchané v pokladnici. Najväčší podiel na de
fraudáciách má pravda pokladník. Jeníček,
ktorý svoje podvodné machinácie prevádzal
už od marca r 1921. Zprvu išlo len o menšie
obnosy a nesprávnosti v knihách. Len roku
1922 dosiahiy jeho defraudácie veľkých roz
merov. Jeníček robil to hlavne tým, že zadr
žoval obnosy poukázané k výplate. Pri tom
rafinovane udržiaval si dôveru u svojich
predstavených a vedúcich úradníkov. Zodpo
vednosť za to, že nebol riadne kontrolovaný,
má hlavne centrálny riaditeľ úradu, riadi
teľstvo pomocných úradov a nepriamo i učtá
reň.

Najväčšiu radosť z toho mali novoza „ a hájil awaffenbriúderstvoa ľudákov s Písali sme už o tejto veci, pri čom sme
spomenuli i Spolok majiteľov domov v
Bratislave. Tento spolok uverejnil y nie.
ktorých bratislavských časopisoch osved
čenie. v ktorom sa hovprí, že byt po pro
fesorovi Bakayovi majiteľ domu Petényi,
sľúbil záväzne istému lekárovi a že poli
cajný riaditeľ dr Sláviček má byt troj
izbový. Oproti tomu konštatujeme) že Pe
tényi síce pred troma rokami sľúbil do_
týčnému lekárovi väčší byt, akonáihle sa
takýto v jeho domoch uprázdni, ale
napriek tomu, keď sa istá pi. Dúhová vy
sťahovala 1. februára t. r. zo 4-izbového
bytu v jeho dome, nedal ho Petényi tomu
lekárovi, ale prenajal ho dr Kolbovi do r.
J 924. Svoj sľub chcel uskutočniť le,n vte
dy, keď dostal byt po Bakayovi štát
ny úradník ako byt služobný. Len vtedy
sa cítil' zaviazaným oným sľubom. Až do
teraz býva policajný - riaditeľ dr Sláviček
v podnájme v 3-izbovom byte, ktorý je
zariadený cudzím náradím, s policajným
inšpektorom Pernerom (predtým ešte i s
riaditeľom Mukárovským) a bola.tu jedi
ná izba jellio pracovňou, kde často koná-,
ly sa aj úradné porady, i jedálňou a pri
jímacou izbou ťa predtým i spálňou, kde
spával so svojou paňou i 17-ročným sy
nom. Tu sa predsa nemôže povedať, že
mal zodpovedajúci byt a keď dnes tvrdí
Spolok majiteľov domov,, že má polica
ný riaditeľ byt, prečo teda tri razy vyzval
verejne l v novinách svojich členov, aby
mu zaopatrili byt? Ale vieme dobre, že
všetci »usad;lí» veľmi peknými sa robia
vždy, keď si myslia, že by im to mohlo j
s.ožiť, ale keď ide o to, aby dali našim úv
radníkom byty, ktorých, je nezbytne k ži
votu treba, tu hneď kričia čosi o »nási
lí». Ostatne čoskoro vstúpi v platnosť zá
kon, 16. júna prijatý snemovňou, o zaiste_-
ní bytov pre štátnych úradníkov, ktorý'
iste majiteľov domov lepšie poučí p idS
povinnostiach., Veru bolo by treba väčšej
energie a starostlivosti našich najvyšších
úradov pri zaisťovaní bytov pre našich
ľudí.

raockí Maďari, ktorí sia veľmi tešili na Maďarmi a Nemcami. Proti nemu hovo-
prichod Slinkov. Vidia v ňom totiž svoju rili železničiari Kašák a Novák, ktorí
jedinú spásu proti Čechoslovákom, ktorí celkom podvrátili jeho útoky. Keď po nich
sú im najväčšou prekážkou v idh práci ujal sa slova ešte sekretár železničiarov
pre návrat maďarského panstva do No- z Bratislavy Kučera, ozval sa dr La_
vých Zámkov. Niekoľko iredentistov vy- ®ay:
dalo dokonca tajné letáky, v ktorých vo- »Kto je Slovák, nech odíde».
lali všetkých Maďarov na toto Hlinkové Na jeho slová odišlo asi 10 ľudí, ktorí
shromaždenie. V letákoch sa hovorí, že ani nie sú železničiarmi. Schôdza ľudák-
ak Hlinka nepomôže Maďarom v ich ťaž- mi svolaná skončila sa zaiým v č©sko®Io
kom položení proti Čechom, sú stratení! venskom s mysle protestom proti všetkým

Avšak Hlinka ich celkom zklamal. Ne- rozvratnikom. Dr Labay neslávne schôdzu
prišiel. Nie snáď preto, že by im nechcel i Nové Zámky opustil. Cestou odtiaľ vraj
»pomôcť», ale netrúfal si do Nových Zám- rozmýšľal o tom, že predsa len tá ľudová
kov. Lebo on trúfa si len tam, kde môže strana všade zapúšťa hlboko svoje ko
s istotou predpokladať, že mu jeho »ver_ rene!

Riaditeľ dr Braxatoris mal 1. júna opustiť
tento úrad a prejsť do penzijnej poisťovne.
Vtedy prevzal vedenie úradu dosavá.dny per
sonálny referent dr Kolár (legionár-invalída),
dotiaľ zodpovedný len za organizačné práce.
Keď sa ujal vedenia úradu, požiadal Jeníčka,
aby mu vydal účty zo svojho šafárenia a mal
tiež úmysel previesť náhlu revíziu. Jeníček
nemohol sa dlho odhodlať k tomu, hoci bol
trikrát upomenutý o složenie účtov. Ešte 20
minút pred oným riúpežným napadnutím»
kategoricky mu rozkázal dr Kolár, aby mu
predložil pokladničné knihy. Toho sa Jení
ček ľakmil a ringová 1 onú známu lúpež. Prav
depodobne mu pri nej pomáhal i niekto dru
hý. Či to bol jeho spoločník Weingart, ukáže
tlaisie vyšetrovanie. Keď Jeníčka našli v bez
povedomí a v krvi na zemi ležiaceho, zavolali
dvoch lekárov, ktorí konštatovali, že bol za
chvátený srdcovými kfčami a že sa pri páde
uderil do hlavy. Na základe tohoto lekárske
ho dobrozdania boli všetci uspokojení a pred
nosta úradu dal rozkaz, aby miestnosť po
kladníka bola uvedená do poriadku a umy
tá dlážka. (Teda nie preto, aby boly zahlade
né všetky stopy).

ní» všetku slávu' a bezpodmienečný sú-

Z Varšavy, 19. júna. Hlavný výbor sne
mu vo svojej včerajšej schôdzi designoval
na miesto ministerského predsedu Štefa
na P r z a n o w s,k é h o. Jeho kandidatú.
ra bola prijatá 299' hlasmi proti 98 hla
som. Zástupe! národne - d ernokra t i ck c j

strany navrhovali Školského alebo po
slanca Korfantyhó. Školskí však odmietol
prijatie a proti Koríantymu vyslovili sa
ľudáci a socialisti. Przovvski si vy_
hradil prijatie kandidatúry lehotou do
zajtrajška. (Przaúovvski bol vo vláde Vi
tošovej ministrom obchodu a priemyslu.)
V hlavnom výbore snemu má každý de_
legát určitý počet hlasov . dľa počtu po
slancov svojej strany v sneme.

Z Budapešti, 19. júna Dnes o pol 11.
hod. predpoludním konala sa prvá scbô_
dza novo zvoleného Národného shromaž
denia v prítomnosti temer všetkých po
slancov a všetkých ministrov. Predsed
níctva Ujal sa gr. Apponyi ako najstarší
poslanec. Keď išiel k predsedníckej - tri
búne, bol sprevádzaný hlučným volaním
na slávu z radov opozície. Gr. Apponyi s
napnutím očakávaný politický prejav -ne
urobil a uspokojil sa len s krátkym pre_
javom o svojej pôsobnosti predsedu dľa
veku a žiadal božie požehnanie pre práce
Národného shromaždenia v prospech vla
sti a národa. Počas tohoto prejavu gr. Ap
ponyiho prišli do zasedacej siene sociálne
demokratickí poslanci temer nezbadaní a
ozdobení červenými klinčekami. Po usta
novení zapisovateľov bol prečítaný prípis
ministerského predsedu o zajtrajšom za
hájení Národného shromaždenia správ
com krajiny. Gr. Apponyi odôvodňoval
svoje ústavné presvedčenie,-ktoré nedosro.
ľuje mu, aby Sa zúčastnil právne neodô
vodneného slávnostného zahájenia. Gr.
Bethlen snažil sa dokázať zákonnosť
slávnostného zahájenia za hlučného sú
hlasu vládnej strany. Keď ešte i poslanec
PiO-ssay vyhlásil, že opozícia prikloňuje
sa k názorom predsedu dľa veku, svolal
gr. Apponyi ďalšiu schôdzu na utorok na
13. hodinu, takže slávnostné zahájenie
Národného shromaždenia, ktoré sa koná
v utorok o 12. hodine, ziratí oficielný ráz.
Ža reči poslanca Bassayho sa už zdalo, že
dôjde k výbuchom nespokojnosti vládnej
strany. K srážke však nedošlo a gr. Appo
nyi vyhlásil, že politické prejavy nie sni
prípustné.

V nemocnici, kam bol Jeníček odvezený,
oznámil, že ho napadol neznámy muž. Po
zatknutí niekoľkých Tudí a po konfrontovaní
ich s Janíčkom, čo bolo bezvýsledné, dostala
sa však celá vec do celkom iného svetla. Zi
stilo sa, že neide o 110.000 Kčs, ako pôvodne
niektorí svedkovia udávali, ale že v pokladni
ci chýba viac ako G00.000. Kčs a že aj v kni
hách, ktoré Jeníček viedol, sú veľké neporiad
ky. Podozrenie obrátilo sa proti Janíčkovi,
ktorý fingovanou lúpežou chcel zničiť všetky
stopy svojej defraudácie. Podozrenie bolo ešte
rosilnené- nepatrným Jeníčkovým zranením.
Na zákljide toho bola celá záležitosť oznáme
ná štátnemu zastupiteľstvu a súčasne, bolo
nariadené úradné preskúmanie pokladnič
ných kníh. Výsluchom rôznych osôb, domo
vými prehliadkami a lek -kym dobrozda
ním súdneho lekára pro-f. dr Prokopa bol na
sbroma.ždený materiál, na základe ktorého
bol hneď . zatknutý Weingart, bývalý úradník
Zemského úradu, teraz majiteľ firmy »Agra»,
ktorej.hol Jeníček tichým spoločníkom. Wein
garta,nedávno pred onou udalosťou tiež vide
li na chodbe Zemského úradu .Jeníček prijí
maj účty »Agry», z ktorých časť i vyplatil. Fa
»Agra» aa medzitým stala insolventnou. Hrad
ná kontrola v Zemskom úrade nepochybne zi
stila. Janíčkovu vinu, preto bol Jeníček po pre
pustení zo Štátnej nemocnice uväznený.
Pri vypočúvaní tajil svoju vinu. Weingart vo
>ä*en> pokúsil sa prerezať si pri obede žily,
ale spôsobil si len malú ranu, ktorú mu v ne
mocme! obviazali a Woiagarla znovu odo
vzdal: polícii.

Z Varšavy, 19: júna. (P. t. a.) Przanow
•ski oznámil po porade s jednotlivými vod
cami strán predsedovi snemu, žc je o

chotný utvoriť novú vládu. čo predseda
snemu sdelil náčelníkovi štátu Pilsud
skónui. Časopisy, tvrdia, že v obsadení jed
notlivých kresiel nedôjde k väčším zme_
nám.

(Štefan Przanowski, ktorý bol označe
ný hlavným výborom poľského snemu za kan
didáta na miesto ministerského predsedu, 'je
vynikajúcim členom , poľského veľkopriemy
šltť a spolumajiteľom varšavskej firmy »Prza
nowski, Ghrzaňowski a spol.». Bol ministrom
obchodu za nemeckej okupácie v kabinete
Kucharzowského roku 1918 a ministrom toho
že oboru v kabinete Witoša do roku 1920. Nie
je žiadnym vysloveným politickým stranní
kom, kloní sa vraj však so svojimi sympatia
mi ku Školského Strane stredu, známej pod
menom »Sjeďndténie n'á.rodne-ľudovéw, ako i k

druhej skupine stredu »sjednotonie hiešťan
ské», na ktorého čele stojí poslanec B. Ros

set).

Devízy. Z Curychu, 19. ióna 1922. (Čík.)
Praha 10-15, Berlín 1-595, Viedeň —-03V«,

Holandsko 204 -50,New-York 5'275, Londýn 23'35,
Paríž 45"30, Milan 25‘62, Brusel 43 -25, Kodaň
113-25, Štokholm 135-50, Kristiania 90-44. Madrid
82-40, Buencs Aires 188 —, Budapešť —-54, Zá
hreb 1-775, Bukurešt 3'.50, Varšava —-12', Viedeň
kolk. —-03-50, Sofia 3 -50.

— Sjazd slovanských študentov v Pa*
riži bude zahájený 21. jťtna za. predsedníc
tva rektora, Apne!a.

Nové kovové peniaze nebudú stia.
hnuté. »Slcrvcnský Týždeňnik» prináša
zprávu, že vraj naše nové kovové penia
ze (20 a 50 haliemtky a koniny) basc.ú

stiahnuté, lebo je vraj na aicií vyraa»r.é
chyba. Informovali sme sa o tejto veci a

zistili sme, že táto zpráva je celkom pe»
podstatná a nepravdivá.

Z Budapešti, 19. júna. (M. t. k.) Na
-dnešnom jubilejnom bankete Sväzu ma
ďarských priemyselníkov min. predseda
Bethlen vyhlásil, že parlamentné prenik
nutie sociálnych demokratov hb. nézastra.
šuje. Ak. bude sociálna demokracia bojo
vať za hospodárske a sociálne záujmy ro
botníctva, potom i u vlády i u .zamestná
vateľov nájde otvorené dvere, lebo i štát
i priemysel sú si vedomí svojich sociálnych
povinností k robotníctvu. Ak sa bude so
ciálna demokracia honiť za ideálnymi
ilúziami, potom bude úkolom občianskej
spoločnosti a vlády, aby sa pustila s ňou
do zápasu, na duševnom poli a aby i na
robotníctvo pôsobila presvedčením. Keby
však sociálna demokracia okrem očaká
vania postavila do popredia otázku moci.
potom narazí ma jednotný občiansky od.

Z Haagu, 19. júna. Do poludnia ohlá
silo 22 štátov, ako oznamuje aprávodajca
Havasovej kancelárie, svoju účasť na ne
ru-skej komisii, Belgiu v to počítajúc. Dľa
znenia, protokolu z Janova môže komisia
teraz, kedi je obOslamá väčSinou štátov,
zapooaď so sveriirni prácami.

— Kradol listy. Poštový úradník František.
Kafka pridelený na hlavné nádražie v Brati
slave bol zatknutý, leto ukradol 600 listov, i
ktorých tušil peniaze a vystavil si na ne fa

lošné potvrdenky. Listy sa potom našly v ja
ho byte i v úra-dnom stolíku, kde ich ukladal
i s potvrdenkami. Zlodejský úradník sa pri
znal, že si prisvojil mnoho dolárov. Celkoví
škoda však nebola dosial zistená. Okrorn

týchto zpreneveril Kafka i peniaze odovodál
vané mu súkromne ľuďmi na rozličné riela

Jeníček žil nad svoje pomery. Trovil mno
ho peňazí v nočných lokáloch, hlavne s Weia
gartMn. Pravdepodolme v najbližších hodi
nách hudú nasledovať ešte ďalšie- zatknutia.

Pri opisovaní tejto veci vyskytly sa v nie
ktorých časopisocb tendenčné zprávy, ktoré
nemohly byť ani celkom pravdivé, lebo pod
statná časí vyšetrovania bola až dnes ukon
čená. Pri týchto tendenčných /.právach, kto
rýsb . .niiytetoré časopisy použily: k protičeskej
agitácii, padlo neprávom nepriaznivé svetlo
na temer váetkýoJi vedúcich ťira.dníkoy 7em
«kébo úrodu. V záujme pravdy konštatujeme,
íe HntlicA je vedúcim úradníkom pozernkové-
Kci oddei., a členom licenčnej komisie, účtov
ný radca Kukla je vediirim vymeriavajúceho
oddelenia, účt. radca Jedlička vedúcim iikvi
daxnúry a dr Kolár boi personálnym referen
tom, a okrom fobo od februára 3 a pol mesia-

Z Londýna,’ 19. júna. O konferencii
Lloyda Georgea s Poincaréom bolo úrad
ne oznámené, že reparačná komisia vy
šetrí, ako by bolo možná uviesť nemecké
financie opäť do poriadku. Poincaré vrá
ti sa pravdepodobne koncom júla opäť do

Anglie, aby pojednal o zpráve komisie. Do
Tohoto času nepomýšľa sa na trestné opa.
trenia proti Nemecku.

— Opitý kočiš prešiel s vozom ženn, N#

Uhorskej ceste v Bratislave šiel 17. júna ko
čiš Budolf Jordán s vozom, do ktorého bol za
priaímutý jedon kôň. Jordán bol opilý a bna
svojho koňa tak divoko, že srazil ženu Anto
nína Domonkoša a prešiel ju svojim vozom
Domonkošová sa práve po ťažkej operácf
vracala domov z nemocnice. Po nešťastí bob
skonávajúca žena prevezená opäť do štátna
nemocnice. Opilého kočiša polícia zatkla,

por. Minister financií Kállay vyhlásil, že
ie jeho snahou, aby zaistil životnú schop
nosť kapitalistického poriadku a aby po
riadkom v štátnom hospodárstve odstrá
nil príčiny poklesu valuty. Minister ob
chodu Valko zdôraznil, že chce dbať toho,
aby rozvojom domáceho priemyslu sníže
ný bol dovoz cudzích priemyselných vý-

Z Viedne, 19. júna. Dnes popoludní bo

lo vyjednávanie o obchodnej smluve me

dzi Rakúskom a Maďarsko.m opäť zahá-dt na dovolenej, títo teda nemali nič rh, či- dzi I
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— Učiteľstva všetkých kategórii a kňa
zom všetkých cirkví Ba Slovensku ozná- 0ta slohy dňu.,
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— Ešte Prievidza. Píšu nám z Prievidze:
»Na riaditeľa gymnázia Fr. Paulusa napí
saj »Slovák» už toľko hany a toľko neprávd,
že pokladáme za potrebné verejnosti objek
tívne celú záležitosť osvetliť. Najväčšia chyba
riaditeľa je tá, že' ako neľudák stará -sa v
medziach platných zákonov o to, aby žiac
tvu gymnázia, pokiaľ možné, zprijemnil ne
zdravý pobyt v miestnostiach kláštora poby
tom v botanickej záhrade pri budove, pone
váč gymnázium nemá žiadneho dvora, ani
Iírišťa, kde by žiaci mohli v prestávke z níz
kych a tmavých tried a. chodieb vyjsť na
čerstvý vzduch. Zahranie miestností pre gym
názium prevedené bolo slúžnovským úradom
na rozkaz županského iiradu už za bývalého
riaditeľa, ale predsa sa stále v »Slováku» za
to- obviňuje terajší riaditeľ. Paulus. Bývalý
riad. piarista S z e g e s s viac rázy sa vyjadril,
že piaristi, nemohli by gymnázium ďalej viesť
pre naprostý nedostatok piaristov — profe
sorov a pre nedostatok • peňazí. V podobnej
situácii sú a holý by všetky cirkevné stredné
školy. Ale preto predsa Hlinka kričí, o krá
deži škôl. Štát platí viac ako 1.0.000 K nájom
ného piaristom v Prievidzi za miestnosti,
ktoré mu pred tým nič neniesly. V kláštore
žijúci dvaja piaristi (tretí dochádza iba la
nedelu) majú v kláštore okrem hospodár
skych Stavieb ešte 22 miestností, ohromnú
zahradu, (z ktorej len štvrť bola zahraná há
botanickú, zahradu pre gymnázium), 27 kat.
jutár rolí a. dôchodok z omší. Tedy pokojný,
život majú zaistený.- Zahraním štvrť zahrady
výživa ; piaristov ani -v najmenšom nie je o

hrožená a naproti tomu, akú radosť, • aké o

svieženie majú žiaci a profesori z toho, žé
pri tom vlhko-m a nezdravom kláštore majú
aspoň malú oázu zdravého vzduchu malú
botanickú záhradu. - Riadite' Paulus zariadil
v gymnáziu nocľaháreň pre študentov a tu
ristov. (Podľa )>Slováka» nočný herberg). Pri
študentskej slávnosti vyzískal 13.000 K na
žiacku knižnicu. (Dľa Slováka hol krčmárom
a profesori kelner-mi). Podporuje štedre všet
ky kultúrne spolky, pohosťuje svoj účet
študentských výletníkov z cudzích škôl, pia
tim chudobným študentom umožnil návštevu
Prahy ateľ., a za to je u vlivných činiteľov
ohováraný ľudákmi, že je chamtivec a pod.
Posledný článok v >>Slovákovi», plný najťaž
ších urážok je podpísaný miestnym farárom
M i š š u t h o m. Že uráža v ňom mužov, za
to si. zodpovie azda pred súdom. Že. však cel
kom bezdôvodne zatiahol do článku i. pi Vi

toulovú, za to zasluhuje odsúdenia celej ve

rejnosti.
—. '• Odskočil. Dr Ľudevít. Bazovský poslal

clo,'Národných Novín osvedčenie, v ktorom sa’
vzdáva kandidatúry za dištriktuálneho in
špektora, píšuc doslovne; »Keď porada novo
hradských pp. ev. a. v. cirkevných inšpekto
rov a pp. farárov uzavrela, že . ma nebude
odporúčať akd kandidáta na hodnosť dištrik
tu á Iného inšpektora, myslel som, že to. urobí
len novohradský seniorát, čim bude ukojená
ubolestnenosť niektorých našich novohrad
ských cirkevných činiteľov nad tým, že ich
mienka predbežne bola- negligôvaná a na ni
jaký pád som. nemyslel na to, že by som túto
hodnosť aj prijal. Keďže som sa však medzi
časom dozvedel, že aj v iných seniorátoch
niektoré cirkevné sbory na mňa chcú odo

vzdať hlasy a toto pokračovanie sa už cel
kom prieči mojim intenciám, lebo pri, prípad
nej rozličnosti mienok by toto mohlo ohrožo
vať výsledok: preto poďakujúc sa za dôveru
mne preukázanú, týmto sa osvedčujem, že

spomenutú hodnosť cirkevnú by som za ni

jakých okolností neprijal a* prosím; aby usuc
senie porady v Trenč. Tepliciach, na ktorú
Som ja pre chorobu nemohol prísť, doslovne
rešpektované bolo».

muije referát ministerstva školstva a ná_
rodnej osvety v Bratislave, že už k 1. jú
lu budú dosfiívat’ svoje platy, dosiaľ po
ukazované bernými, úradmi, priamo do
svojho pôspbišťa šekovn. záujemníci urý_
ebliia iste tento pre nich priaznivý pre
chod k tomuto modernému spôsobu Štát.
nych výplalt a oznámia ťtetámi referátu
ministerstvá školstva a národnej osvety
v Bratislave, Tôniková ul. 2, v prípade
nedošlých platobných pouká-zok okamžite
svojho pôsobišťa šekom. Záujemníci urý
nle školy), presné meno a priezvisko, slu
žobný chárakter á poslednú poštu listov,
aú a výplatnú. K docielením rýchlej ná_
pravý, urobia tak najlepšie do vlastných
KÚlť prednostu učtárne hlavného účtovné
ho radcu' Hermana; ... .

Pokračovanie v Tiszovej politike. Ko.
nec; zase len fiasko.

Dozvedáme áa, žs sla najbližšom výborovom
zasadnutí Spolku sv. Vojtecha budú navrhnu
tí ta členov: pražský univerzitný profesor dr
Kaífka a poslanec Jozef Széniiványi: Bolo by
dobré vedieť, kto týchto dvech gentlemanov
navrhuje sa členov slovenského katolíckeho
spolku.

Redaktor »B. Z. am Ábend» prináša
zaujímavý rozhovor s Ernestom Garamim,
vodcom sociálnej demokracie, teraz vo
Viedni. Garami takto charakterizuje Beth
lenovu politiku:

Bethlen sleduje len jedon cieľ: žilovú
oživotvoriť stranu práce. K tomuto cieľu
obmedzil volebné právo a snažil sa pri.
vržencom Tiszovej strany pri voľbe vše
tkým možným úsilím ku mandátom do.
pomôcť, aby svoj kabinet z radov týchto
strán mohol rekonštruovať. Jeho cieľ je
jasný: Pozdvihnúť moc veľkostatkárov na
výšku, na akej stáli pred vojnou a zhatiť
pozemkovú reformu ako 1 demokratický
vývin štátu. Avšak to sa mu nepodarí, le
bo pomery,' ktoré p-a-novalý počas- Tiszovej
doby, dnes v Maďarskú viac nenájdeme.
Za Bethlenom nestojí žiadna dynastia a
ani dynastická armáda; nľet nacionálnych
menšín, ktoré možno na seba podhúckať.
Bethlen nachodí sa v krajine, ktorá už o
kúsila demokraciu, a ktoré sa jej nikdy
nezriekne. Ale-i z iných dôvodov sa mu to
nepodarí: Nemôže sa striasť vrahov a zboj
híkov, ktorí-, mu boli -na pomoci i-stojí
pred nimi bez moci. A keby aj objektívne
predpoklady k oživotvoreniu strany práce
holý položené, čo sa však nestane, predsa
nemôže sa podariť úmysel Bethlena, mi
nulosť ktorého je tak nečistá. Jeho úmy
sel má rozhodne zahraničnopolitický vý.
znám, lebo neslobodno zabudnúť, že stra
na práce má nielen istý vňútorňppolitický
smer, ale i zahraničný, .Strana totiž- naj
ostrejšie zpomedzi všetkých -strap - napo
máha imperialistickú a militaristickú po
litiku smeru bývalej Habsburgskej monar
chii, ktorá v-poslednom čase celú Európu
priviedla do vojny. Táto strana chcela v
záujme maďarských veľkostatkárov Srb
sko zničiť, táto strana žiadala čo najdô.
ráznejšie potrestanie Srbska, táto strana
žiadala najužšie spojenie s. nemeckými
imperialistami, táto strana bola najväčšou
prekážkou skorého ukončenia vojny. Táto
strana stála neúprosne proti riešeniu ná.
ro-d-no sinej otázky v demokratickom du
chu, zkrátka táto strana je za všetky hrie
chy bývalého Uhorska zodpovedná, ona je
pôvodom hroznej vojny. Z tohoto všetké
ho súdim, že Bethlen so svojou celou-stra
nou‘práce zase prepadne. •

Včera ssa mali chyba v óvadni&u. Sadzač
vysádzal: •- nĽafiŕ.ckym vodcom často 'záleží
na slovenčina.)) Malo stáť dľa rukopisu: »JA
'dáckysa vodcom čerta záleží na slovenčine.))
Keby im na naj záležalo, bili by sa o ňu s Ma
ďarmi, Nemcami a maďavtmmi a nenadávali
by ľuďom, ktorí- sa o slovanský jazyk, o slo
venské školstvo a o administrovanie v sloven
„sksEj, jazyku

-
starali a starajú. Ľudáckym kňa

zom f.f.0 o “štvanie a .'rozvadenie bratov, lebo ve
dia, že. srpžijsydam Slávové» sú najlepším ma
teriálom prs opajiovanie».

— Literárny súfeeh. Právnická Jednota
na Slovensku (Bratislava, Michalská ul.
č. 3), vypisuje tri literárne cenv v čiast_
íkach Kčs 3000.—, Kčs 2000.— a Kčs 1000.—
na themata: 1. Základy práva silničnéhp,
platného na Slovensku. 2. Urbárske a prí
buzné právne pomery na Slovensku, 3.
VrchnoStehská samospráva v Uhrách,
zvlášťé na Slovensku a jej pomer, k zá
konu ;a sriadení župných a okresných ú
rado'V v republike Československej. Prá_
cc nech obsahujú i—7 tlačových hárkov
formátu »Právneho Obzoru» a nech sú po_
dané so zapečatenou heslovou obálkou ob
sahujúcou adresu autorovu Právnickej
To d noty $ Bratislave (Michalská ul. č. 3),
najneskôr do. 31. januára (ledna) 1923, O
nadaní cien rozhodne do 31. marca, (bre
ma) 1923 jury, určená výborom Právnic
kej Jednoty, ktorá si vyhradzuje výlučné
nakladateľské právo diel cenou pocte,
ných. Okrem priznanej ceny vyplatený bú
äé pó-cfenýrŕi autorom hárkový honorár
Kčs 300'.— ,za tlačový hárok formátu

Obzorto). Rukopisy cenou ne

póctené Sa autorom vrátia. Z výborovej
schôdze Právnickej Jednoty na Slovensku
dňa 16. júna 1992. — -Br B á r i n k a v. r.,
jedna loľ. Dr Fajn o r v. r., predseda.

Úradné ša oznamuje: Oficielné ozna
čovanie Československý a jeho častí je dľa
platných noriem nasledujúce:

Republika Československá — La Repu
blíqu-e Tchésasähvaqae — Gzechoslovat
Retpublic.

•Československo ’
— La Tchécoslevaquie

Gsechfflsiffivakie,
Morava — La Moravia — Moravia.
Sľežsko —' Ba'Silésie — Silesia.
Slovensko — Iíe Síovaqaie — Slovakia.
Podkarpatská Ŕús — La Ru-sie Sons.

carpathique — Carpathian Ruthenia.
Viťorazsko — Le territorie de Vitoraz~ Territory of Vitóráz.

, Ualčicko — Le térritoire de Valčice
Territory of Valčice.

Hlučjnsko -— Le territoire de Hlučiň
Territory of Hlučin.

t—'Medzinárodná socialistická kpMc
renoiä . v kärlovýck Varoch. Z. Bernu . o_
mamujú: Kancelária . socialistického . pra.
eovného, súručensíva svoláva medzinárod
nú, konferenciu, na 16. septembra do Kar
lových Varov.

SO -svlástnym dStazeM ' poukazuje sa
Ea ío, že výraz Československo a všetky
e-d toho odvoíízsaé slová vr všetkých ja.
zykoch |e jedno-slovo a žs je preto napro
ste neprípustné'vkladať medzi časti toho
ío slova roždeltvacie znamienko (Česko.
Slovensko).

— Vyhláška o imatrikulácii v letnom
semestri 1922. Zákonom je nariadené, aby
každý riadupý , poslucháč .univerzitný sľú
bil, že dľa akademických"zákonov bude sá
riadne, chovať . a. úradom .akademickým
vždy poslušnosť a úctu prejavovať. Prelo
rektorát Komen&kého univerzity v Brat;..
plavé povoláva všetkých novo zapísaných
riadnych poslucháčov, všetkých fakúlt
(právnickej, lekárskej a filozofickej),, kto
rí pri zápise predložili všetky predpísané
dokumenty, aby sa vo štvrtok, dna 22. jú
na- o -10,. hodine predpoludním, dostavili' k
vykonaniu sľubu do univerzitnej sály v

Kapitulskej ul. č. -L..Po .vykonaní akade
mického sľubu obdržia. poslucháči ima
trikulačný, list, musia však so sebou pri
niesť a vrátiť, dočasný prijímací list a
riadne, svoju indentitu preukázať. Za tým
ŕúčelom nech prinesú so sebou aj index s

fotografiou, alebo legitimáciu. Posluchá
či. ktorí dosiaľ nepredložili všetky pred
písané dokumenty, nebudú imatrikulova..
ní. Kto nebude imatriklovaný. ztratí- se

mester..

— Exkurzia obchod, akadémie z Brali.— Čukáläa II. íŕiedy v Giíeri.
Ľudové' Novíny» ' nápadíy pred nedávnom
prednostu staóičé ČiTer K. Kutila preto, že
nie jd čakálňa, IĽ tť. na nádraží otvorená a-že

‘ J • - /
sa. v nej robily prípravy pre sokolské divadel
ňó predstavenie. Prednosta Kutil nám posie
la túto odpoveď i »čakálňa II. tr. v Ciferi nie
je, dosial, a, to- nie mojou vinou, zariadená. Jé
v nej iba jedná stará lavica. Čakálňa H. tr.
jé zatvorená pré-tof lébo niék-oľkorát bola zvie
racím' spôsobom znečistená- na lavici i na že
nil. Čakálňa otvorí sa každému, kto majúc lí
stok II. triedy, o to požiada, ale vždy otvorená
byť nemôže. Z. tých pánov, ktorí inšpirovali
zprávu o mne v »Slovenskýcb. Ľudových No

vinách)) uverejnenú, nik o otvorenie tejto ča
kárni nepožiadal; 2c sme ja., moja žena 1 nie
ktorí tunajší železniční sriádenci členmi »So

ko'la)>, je naše prešvedčénie, a nedáme si v
tom nič Od nikoho diktovať. JeStľi sme urobili
v čákárni TI. tr. niečo pre vzdelávacie účely,
nebolo to iste verejnosti na škodu, leb sa . to
dialo V-čase; ’keď osobné vlaky nechodily a
účinkujúci boli lén železniční zamestrid.nci. To

je pravda o §ákáíni IT. triedy v Ciferi a .žiad
ne pvpikrucovauie TSlnvenskýcih 'Ľudových
Noyfó» ju nemôže zmeniť.» — Ovšem Tomah
kovsko-Jurigo'vskej nenávisti je. všetko dobré,
keď len môže. na Čechov a Sokolov brýžgaf.

slávy do Bavor a Soľmohradu. Žláei .čs. št.
obeh. akadémie v Bratislave za vedenia
prof. Heýda ’a Špatha podnikli- výpravu do
Bavor. Na hlavnom" nádraží v Mníchove
boli uvítaní ,gen. konzulom Benegom a ú
radníkmi nášho konzulátu. Počas svojho
pobýtu v*Mníchove navštívili popredné
obrazárric, kultúrne podniky a rozsiahle
múzea, z ktorých Zol. Deutäches Museum
-sbierkami remesel. priemyslovými a obeh.
dopravnými upútalo pozornosť nášho žiac
tva. Mali príležitosť shliadnuť vo výstav
nom parku práve zahájenú »Gewerbe
sehau». . Konzulát Č,S.R: •vymohol exikurizíi
prehliadku jedného z najpreidnejších závo
dov pivovaru »L5wenbräu». Na.zpiatočnej
ceste obzrela si výprava kúpele Reichem.
halí, klimatické miesto Berchtesgaden,
centrum turistiky, Kráľovské jazero a ú
päťie Watemann. Od Kônigsee exkurzia
sa vrátil aelektrickou dráhou do Soľno
hradu, kde pre'sjazd huršiako-v bol nám
ďalší pobyt znemožnený a preto neskôr
večer opuM-ili s m-o Soľnohrad a cez Linec
snie sa vrátili do Viedne. Obrovský pokles
rak. koruny zdržal žiakov vo Viedni a ač
ko'ľvek boli značne unavení, vrátili sa
ešte nočným vlakom do Bratislavy. Vše
tky orgány ako rakúiske, taik nemecké v
cudzine vyšly výprave- v ústrety, ale me
novite náš konzulát v Mníchove nešetril
námahy a. dľa možnosti snažil-sa účastní
kom pobyt v hlavnom meste Bavorska
spríjemniť.

Medzinárodná kosuerencia YWCY v

Saläaimergutt. 10—16. t. m. sa odbývala vo

Wolígangu na Wolfgangskom jazero v Solz

kammergute medzinárodná konferencia Kre

sťanského Sdruženia Mladých žien,' ktorého
odbočkou je »Obrodné hnutie mladých žien
v československej republike)). -Zastúpené ho

lý tieto štáty: Spojené Štáty Severoamerické,
Angliá, Taliansko, Rumunsko, Portugalsko,
Turecko, Nemecko. Kaukazsko, Českosloven
sko, Beľgia, Francia, Maďarsko, l-dia,
Fínsko, švédsku, Nórsko, Latwía, Poľsko,
Dánsko, Austrália, Bulharsko, Kanada, Egypt,
Estonško, Hollandsko, ' Južná Amerika, Švai

f
ciarsko. Československá delegácia pozostávala
:* 10 členov. Podobné konferencie YWCY ko

najú sa každé' dva roky.
— Vďaka hlastajúcich Rusov za česko

slovenskú.. pomoc. Zástupe?, sovietpvé-j u

krajinskej. republiky v Prahe Leyický tlu
močil včera, vláde československej , repu
bliky prostredníctvom ministerstva zahra
ničia; tento prejav; »Úsír2(hiý výbor po
moci, hladujúcim pri všeukrajínskom ú

stred.nom výbore, potvrďuje, že, došlý na
Iľkrajinn 2 vlaky s potravinami pre hla
dujúcich.a m-eno-in hladujúceho obyvateľ,
stv-a vyslovuje hlboké vďaky darcom, t; j.

československej vláde,, legionárom a Čer
venému Krížu. Všetky potraviny boly roz
delené za účasti čs.. zástupcu hla dujúcim
v melitopolskbm újezde y, gubernii zá.po
í’úžskej,.Hladujúce obyvateľstvo navždy
zachová -v., svojich srdciach vrelé . uznanie
za ppeukázanú bratskú pomoc»;, ,

— Kurz telesnej výchovy pre učiteľstvo
škôl obecných a meštian. a pre cvičiteľov jed’
nôt. So súhlasom min. škôl. a nár. osvety
min. zdravotníctva a zemed. usporiadaný bu

de na začiatku prázdnin od 3. do 12. júla- \
telocvični št. reál. gymn. v Bratisiarve, Grôss

ling-avá 40, 10-deimý telocvičný kurz pre uči
teľstvo (účitelia a učiteľky) a c'vičiteľstvo ria

dený prof. r. gymn. J. Procházk-om, ktorý prijí
rna tiež prihlášky. Prednosť majú učitelia s

— Sápiá do dievčenskej odbornej školy ro
dinnej v Banskej Bystrici a do päťmesačného
gá-zdinského kurzu, pri nej sriadeného, bude
od 26. do 30. júna a od 1. clo 4. septembra
1922 v budove školy Lazovná ulica. Prijímajú
sa dievčaťa najmenej, 14 ročné, ktoré vyoho
dily meštiansku, prípadne ľudovú školu. Vy

učuje sa šitiu bielizne a šiat, kreslenie stri
hov, vareniu zaváranín, ovocia, domácemu
hospodárstvu, náuke o potravinách, sloven
čine, vlastivede, .zdi’avovecle, počtom, yycho
vateľstvu ateľ. Zápisné 20 Kčs,, príspevok na
učebné pomôcky 2Q Kčs treba platiť pri zá

pise. Školský, pjat 100 Kčs na pol roka. Chu
dobné žiačky rnqžu žiadať o slávu. Škola ro
dinná dáva vzdelanie všeobecné, potrebné v

dnešnej dobo každej žene, pripravuje pre sa
mostatnú živnosť a je prípravnou školou pre
učiteľky ručných prác. .

učtel-ky ľud. škôl, ďalej tí, ktorí vyučujú u?

ľadových školách hospodárskych a potom cvi

čitelia tel. spolkov a šport, kluhotv. Cestovní
do 50 Kčs sa kúrzistom hradí. P-ekračpvamf
toho-to kurzu bude 2-denný kurz zdravotný r

Prahe, do ktorého budú vyhraní tí najlepší
ktorým bude hradená cesta do Prahy n, zpät
Účastníkom kurzu bude vydané svedectvo s

návšteve. Pracovný program rozoslaný budí

všetkým prihláseným členom kurzu.

— Nezamestnanosť v Ďsskoslovenskej re
publike za mesiac máj 1922. Z ministerstva
sociálnej pečlivosti. V polovici mesiaca mája
1922 bolo dľa štatistiky ministerstva sociálnej
pečlivosti podporovaných v Československej
republike v celku 30.300 osôb v nezamestnano
sti a to 22.100 mužov a 8.200 žien, potom 29.200

príslušníkov domácnosti. Z toho pripadá na
Čechy 17.300, Moravu a Sliezsko 8.700, na Slo
vensko a Podkarpatskú . Rús 4,300. Okrem
toho podporované bolo prostredníctvom pod
nikov 24,800 čiastočne nezamestnaných s

12.700 príslušníkmi domácnosti. Počet osôb
nezamestnaných a podporovaných priamo sa
podstatne vzhľadom k predchádzajúcemu me

siacu nezmenil.

— Sovietske vyznamenanie. )>Trud» v 121

čísle oznamuje, že ústredná rada odborovýcl
-organizácií, keď sa informovala o obetavej
činnosti lekára Ignateva, usniéslä ša ho od

meniť — dvoma plástmi a párom bôt.
— Pravidelné 'poštové spojenie vzduchom

medzi Ženevou ,a Moskvou. Z Bernu, 18. júna.
(Švajc. tel. ag.) 1. júla bude zavedené dva
razy- týždenne-pravidelné vzduchové., poštové
spojenie medzi Ženevou a Moskvou. Let zo

Ženevy do Moskvy bude vyžadovať 36 hodín.

Robotníci zabili nemeckých inžinierom

»Izvies4ia» oznamujú, že v Ivano-yoznesenskon
rajóne v Rusku robotníci, nespokojní s pri
chodom cudzincov do ruského priemyslu, za

bili dvoch nemeckých inžinierov, ktorí ne
dávno prišli do Ruska.

— Anarchistický útok na arcibiskupa v

ľToivíe—Videu. Z. Monte—Videa v juhoameric
kom štáte Uruguay oznamuje Havas: Riaditeľ
anarchistického časopisu »Bastilla» vypálil 5

rán z revolveru na arcibiskupa, ktorý sa mo

dlil v katedrále. Arcibiskup bol ľahko ranený.
Obecenstvo sa pokúsilo útočníka menom He

reru linchovať. Niekoľko anarchistov bolo

— Z. riaditeľstva eis, štátnych železníc v
— Nové protižídovské progromy v Ruska

Dľa slov béžencov z Ukrajiny oznamuje »Ku

rier Polski», že začaly nové židovské pogro

my. V mnohých miestach boly vyvraždení
celé židovské rodiny nevynímajúc dieto.fc.

Košiciach, Zastávka Cergov, ležiaca na trati
Košice—Slovenské; Nové Mesto medzi stani
cami Legiňa Michalany a Slovenské Nové Me

sto, otvára sa s-okamžitou platnosťou ako ná-

— Dôležité pre vinohradníkov. Spolok bra
tislavských vinohradníkov oznamuje, že voda
k striekaniu viníc bude sa vydávať od 22. do

pred katedrálou zatknutých.kladište pre celovozňové zásielky.88. júna na obvyklých miestach.

.'Ofí-cíelné. ozíiažovanie Československa
a fshp' častí.



Láskou k víťazstvu.
Drama v 6 iedr.ániach. ica Lankeffu film.

dánske krajčirstvo. P. li, 85.

— Ľttdo bio: 20. a 21. júna Strážny dom
číslo 13. 0130020

— Sjazd Sväzn československých miest
koná sa v Bratislave 1. a 2. júla s týmto
programom; 1. júla večer porada sväzo
yých pracovníkov a slovenských zástup,
rov. 2. júla o 9. hodine zahájenie sjazdu
ministrom pre správu Slovenska. Referá.
ly; »Samosprávné pomery obcí a miest na
Slovensku* (župan dr K á 11 a y, šéf admi
nistrácie), »Finančná a hospodárska poli
tika miest*, »Kultúrné a sociálne úkoly
miest*, »Organizácia a program Sväzu če_
Skoslovenských miest» (podajú zástupci
SVäzu z Prahy). »Organizácia sekcie slo.
venských miest pri Sväzu* (podajú sloven
skí zástupci).

Zemská úradovňa Všeobecného penzijného
ústavu v Bratislave sriadená zákonom zo 21.

IV. Beh na 400 m. U štartu 5 študentov, t,
Líška (Trnava) 58 vt. 2. Skácel 60.2 vt. 3, May
ka (m, r, g.) 61.2 vt .decembra 1921 č. 484 sb. zák. a nar., k prevá- k

dzaniu obligatórneho poistenia súkromných a
niektorých verejných zamestnancov dľa pen- d

zijnóho zákona, započala už čiastočne úrado- 2
vaí v provizórnych úradných miestnostiach v
Kempelenovej ulice 5. V úradných hodinách d

pre stránky od 9. do 12. hodiny udeľujú sa r.

informácie a pokyny stránkam a prijímajú sa
prihlášky. Taktiež dotazy písomné a telefonic- š*

ké (čís. tel, 2032, budú dľa možnosti vybavo- v

vané. Pravidelné úradovanie za.počne 1.
júla 1922. /'

— Drnžstvo československých krajčírov
zapíš. spol. s. r. ohm. v Bratislave, Korunovač
né nám. č. i. Tel. 1370. I-írlodny salcn pre
krajčŕ-stvo pánske, vojenské a služobné,
stejnokroje. Moderné anglické a francúzske

V. Beh na 800 m. U štartu opát len 6 štu
dentov. 1. Há.jek (čs. o. a.) v peknom čase

:I5:6 min. 2. Cseka (m, r, g.) 2:25:0 min.
VI. Skok ďaleký s miesia. U štartu 7 Stu-

dentov. 1. Slezák (Trnava) 290 cm. 2.- Ráth (čs.
r. g.) 281 cm, 3, Liška (Trnava) 274 cm.

VII. Vrh míča s pútkom. Zúčastnilo sa 7
študentov. 1. Bélko (Trnava). 2. Behan (Trna
va). 3. Danihel >(Cs. r, g,)

Divadlo.
Program Slovenského Národného divadla v

VIII. Skok vysoký s rozbehom. 1. Ungar
(Trnava) 142.5 cm. 2. Nadaski (Trnava) 142.5
cm.Prípravy k remeselníckej výstave 9—16. jú

la zdarné, pokračujú. Výstava budí veľký zá
ujem a už doteraz prišlo mnoho prihlášok.
Vystavovatelia budú zariadení dľa jednotli
vých oborov. Došlé prihlášky obsahujú všetky
obory, tak že výstava podá celkový obraz slo
venského remeselníckeho priemyslu.

Družstvo čs. reálneho gymnázia: Kuhlek
137.5. Zimmer 136.5, Krajčik 131.5, Balcar
131.5, Jandera 121.5, Mrázek 121.5 cm.Hospodársky úrad oznamuje: V okrese

(Trnava bolo predpísané 75 veľkostatká.
rom, ktorí neodviedli predpísaný koňtitt.
gent, náhrady v úhrnnej čiastke Kčs
10,639.680.—.

Družstvo čs. gymnázia Trnava (staršie):
Ungar 142.5, Nadaski 142.5, Fabat 136.5, Fur
che 131.5, Dusík 131.5, Kormut 131.5 cm.

V nedeľu, dňa 25. t. m. je druhé pred
stavenie v stálom prírodnom divadle od.
bočky čs. dôstojníkov v črmélskom údo
lí. kde malo predstavenie opery »Preda
nej nevesty* ohromný úspech. Hrať sa
hudú opery »Sedliak gavalier* od Mas.
cogniho a *Komedianti» od Leoncavalla.

Záhrebský vzorkový veľtrh, Z Belehradu,
18. júna. Časopisy sa s uspokojením vyslovujú
o hospodárskom úspechu, ktorého dosiahnu!
Záhreb usporiadaním vzorkového trhu, ktorý
tiež z cudziny je hodne oboslaný. V zpráve o
včerajšom zahájení trhu, kde tiež zástupca
pražskej mestskej rady priemyselník Chmel
povedal pozdravný prívet, zdôrazňuje sa me
novite, že zahraničný priemysel na trhu naj
viac je zastúpený československým priemy
slom textilným. Trh je oboslaný 650 tuzem
skými a. 150 zahraničnými firmami.

Družstvo Trnava (mladšie): Šneidr 125.5,

Pressburger 125.5, Hallas 125.5, Baxa 125.5,
Letocha 125.5, Nadaski 121.5 cm.Pri plaveckej slávnosti v Dúrrenburgu

(Nemecko) prevrhla sa následkom jedno
stranného zaťaženia lávka položená cez
pontony. Asi 100 divákov padlo do vody.
Dosiaľ vytiahli 5 mŕtvol. Počet utope.
ných nie je dosiaľ zistený.

IX. Vrh guľou: U štartu 14 študentov. 1.

Bélko (Trnava) 11.82 m. 2, Líška (Trnava). 3.
Kondel (Modra).

X. Vrh oštepom. Štartovalo 12 študentov,
1. Zoubek (Modra) 37.10 m. 2. Pullmann (Tr
nava) 36.45 m. 3. Bélko (Trnava) 34.90 m.Trafa myšketýri.

Kláštor v Bethune.
— Zápis a prijímacie zkúšky do I. roč. uči

lel. ústavu v Prsšove konajú sa dňa 27. júna
1922 o 8. hod. ráno v budove starého kolégia
|wTI. poschodí. K zápisu treba doniesť: 1. krst
ný list (rodný list), 2. ostatné svedectvo zo IV.
poč. mešt. školy alebo strednej školy, 3. svede
ctvo úradného lekára o teles. a dušev. zdatno
sti, 4. písomné práse krasopisné a výkresy.
Podmienkou- prijatia je dokončený 15. rok ve
ku. Dišpens najviac 6 mesiacov z totooto pred
písaného veku povolí školský referát v Brati
sía/ve na žiadosť u riaditeľstva podanú. Pri
ésfcave je internát, v ktorom môžu byť chovan-
Cf-íúiStavu umiestení. Mesačný poplatok je
250..— Kčs. Nemajetní obdržia slevu. Keď sa

neprihlási v označený deň dostatočný počet,
žiakov, budú prijímacie zkúšky konané tiež
po prázdninách, 1. septembra. Tiež do vyšších
ročníkov môže byť niekoľko žiakov ešte prija
té. — Riaditeľstvo.

XI. Vrh diskom. Štartovalo 11 študentov,
1. Bélko (Trnava) 29.72 m. 2. Masár (Modra)
26,64 m. 3. Černek (Modra) 26.15 m.

XII, Skok vysoký s rozbehom. Zúčastnilo
sa 8 študentov. 1. Mok (m, r, g.) 160 cm, 2. To
máška (čs. r. g.) 160 cm, 3, Ecksteiu (Trnava)
155 cm.

Železničná smluva poľsko-ukrajinská.
Dňa 19. júna bola vo Varšave podpísaná
železničná smluva poľsko-ukrajinská, v
ktorej sa upravuje železničné spojenie o_
sobné a nákladné medzi pohraničnými
stanicami Podvoločiskou na strane poľ
skej a 'Voloči-kou na strane ukrajin
skej.

Začiatok o nol 6., 7. a ool. 9. h., v nedeľu o 4.. pol 6., 7 n pol. 9.h
. ii m mul hihi i mi n im i au imrmnni 11 "i

Etaidom
XIII. Štaíéíy. U štartu 4. štafety.delikates

ňom a kc!o
ssláiaom
obehede

4X58 m. 1. Trnava 25 vt. 2. maď. r. g.- 26 vt
3. čs. r. g. 26.8 vt.

4X200 m. 1, Trnava 1.4.4 min. 2, macľ. r. g
1,45.5 min. 3. čs. r. g. 1.49 min.k dosSaniu.

sláve. Súťaž ide pomaly ku koncu. Len
ešte niekoľko dní a poznáme, komu pri
padne palma víťazstva. Záujem obecen
stva rastie, lebo každý deň prináša nové
dôležité rozhodnutia. Dnes, v stredu padne
rozhodnutie medzi Urbachom a Vargora
v rozhodujúcom zápase. Taktiež zápas
Šmejkala s Hausenom má veľký význam.
Okrem týchto sa utká Kisch s Hausenom
v japonskom džiu.džiísu za najťažších
podmienok, lebo Kisch si chce použiť vše.
tkých prostriedkov (boxovania, kopania
atď.). Bude preto dnešný zápas veľmi na
pínavý.

Pra’iská burza- 29, júna 1922. (Čtk.)
Akcie bánk: Česká agrárna 490‘—, Stavebná
410'—, Bohemia 460'—, , Česká banka 456'—,
Česká Unirn 419'—, Česká eskomtná 399'—,
Česká priemyselná 455'—, Hospodárska úverná
643'—, Mor. agrárna 584'—, Mor. eskomptná 523'—
Moravsko - Sliezska 504'—, Pozemková 518'—,
Pražská úverná 745'—, Prvá česká zaist. —•—,
Prvá nražská zastavárna —'—, Koruna, pusť. na
živo(670'—. Slovenská banka 234'—, Živnostenská
banka 413'50, Juhoslovanká 79’—.

Akcie priemyslových podnikov: Če
ská cukorna spol. 1215'—, Chorv.-slav. cukorná
spol. 740'—, Nestomickä cukorná raf. 980'—,
Česká cuk. snob Modrany —•—, Kolben ——,
Amvlon . Brosche 860'—, Déli 540'—, Hno
jiva Kolín 735'—, Kávová náhr. A 800'—, Káv.
nahražka B 400'—. Kolínska petrolejka 520'—,
Maršner —. Medica — •—. Mliečna akc.
spol. 470'—, Pivovar Budejovicé 1260'—, Pivovar
Moravia —

• —, Nuselskv pivovar —•—. Plzenský
pivovar (Svetovar) íl 10'—, C. plzeňský pivovar
—'—, Brnenský pivovar —'—, Králodvorská ce
mentáreň 725’—. Podolská cemsnáreň —•—,
Sedlické kaol. 1620'—, Západočeské kaol. 1210—>

Breitfeld a Danek 360'—. Českomoravská strojá
reň ——, Laurin a Klement 305'—, Melicbar
——, Novák a |ahn —' —, Kovarik a Wichterle
445'—, Ringiioffer 795'—, Ruston —•—, Ašské
krajky —•—, Vinársky priemysel v Brne —•—.
Česká obchodná spol. 835'-—, Alpinky 430'—,
Libšice —'—. Česká med’áreň 1050 - —. Poldi
3S4 - —

, Pražské železo 895*—. Smaltovna Bude
jovice 1025 -

, Škodové závody 445'—, Bergmann
565‘—, (Jriinfeld 500 -—, Invvald 1015"—, Olšany
papier 555'—, Pražský papier 320'—, Nálada
nepravidelná.

Obeh šiátoviek. Dňa 15. júna 1922 bol
najvyšší prípustný obeh štátoviek
10,311.576.213.63 Kčs, skutočný obeh
9,389.539.562,80 Kčs, je teda skutočný obeh
proti prípustnej najvyššej hranici menši o

929,036.650.83 Kčs, t. j. proti predchádzajú
cemu výkazu plus 210,014.978,98 Kčs.

— Prijatie chovancov do Učiteľského inter
nátu v Trenčíne. Do učiteľského internátu v
Trenčíne prijme sa na hudúci školský rok
pieTom ubytovania a stravovania 80 stredo
školských žiakov. Učiteľskí synovia a doteraj
ší chovanci majú prednosť. Mesačný popla
|tok ustáli a nad prijatím rozhoduje výbor.
Prihlášky s pripojením odpisu posledného
polročného vysvedčenia sa majú poslať na
(Správu ústavu do 2. júla 1922. (Prihláška a
pdpis vysvedčenia je kolka prostý). Prospekt
pa požiadanie a pri pripojení 3 Kčs zašle
Správa.

Konzulát Čs. republiky v Galaci sdeľu
je, že firma L. Lúrssen a spol., Galac, žia
da za menovanie firiem, valebo konsortia,
ktoré by malý záujem pre explatáciu lesa
v okolí Bužau. Bližšie dáta podá obchod
ná a priemyselná komora s odvolaním sa
na č. 5571.192.

Poliaci proti hospodárskemu bojkotu
Nemeckom, Varšavská »Rzecz Pospolitá*
oznamuje z Berlína, že poľský vyslanec
Madeyski zakročil v nemeckom zahranič
nom ministerstve proti hospodárskemu
bojkotu Poľska. Nemeckom a žiadal o do

volenie, aby do Poľska mohlo byť vyveze
ných v Nemecku zakúpených 40 lokomo
tív, lekárske potreby a telefonné a tele.
grafné aparáty. Konečne upozornil vysla
nec smerodajných nemeckých činiteľov
na ťažké pomery a ohrozenie životov poľ
ského obyvateľstva vo východnom Prus.
ku.

publíky s plnou mocou pre správu Slo
venska oznamuje: Novostavba železoba
tonového mostu čis. 75 v km. 38.4-5 štát
nej silnice Michalovce — Humenné —

Sniná v župe zemplínskej, zadaná bola
ýäádnym referentom pre verejné práce v
Bratislave firme Ferrobeton, spol. s r. o.
jsi Bratislave. Poľovné právo v obci -Jánošovce, na prie

store asi 450 kat. juta r, sa bude dňa 28. júna
1922. o 3. hodine odpoludnia, na verejnej draž
be u rychtára v JúnpSovciach, na dobu 6 ro

kov, t. j. od 1. februára 1922 do- 31. januára
1928, do prenájmu dávať.

— Prv ako odcestujete do Viedne za
tSčeľom nákupu, navštívte obchodný dom
fFauský, Hurbanovo nám. č. 10. a presved
číte sa, že zrovná tak lacno u nás nakú
pite, pri čom ušetríte cestovnú námahu,
'do a cestovné trovy ako a.j Vaše nákupy
iVáis nepreťažia. U nás nájdete veľký vý
jbcr dámskej konfekcie aj íoalet: domáce
šaty a šaty do zahrady už od 100 Kčs.
[Nádherné etaminové šaty od Kčs 150. —,
[vyše, platené šaty Kčs 140.—. Foulardové
gaty Kčs 800.—, Creppe de Chinové šaty
iKčs 1000.—, panama šosy Kčs 60.—, šaty z

JátoOi Kčs 400. —, Creppe Georgete, Foular
’te modele z Grepu Maroque, plášte, ko_

kabátky, blúzy v báječnom výbere
za veľmi nápadne levné ceny. 0120050

— »AíeIier—Pitlíka, I. čs. písmomaliar
a natieračský' závod, Bratislava, Roy

jtova 7. Telefón 19—16, dovoľuje si upo_
romiť na rozšírenie svojho závodu, vlast.
qtým vynálezom pre podklad sklenených
Kriem v rôznych farbách a veľkostiach,
psMamných firiem, štítov, nápisov atď.
Okrem toho rozšíril svoj atelier oborom
umeleckých slohových náterov, pre pre
pychové domy. — Antonín Pití í k, ma

fiteT závodu. O 3392

©eulsy. Z Prahy, 20. júna 1922. (Ctk.)
Amsterodam 2018'—, Berlín 16'20, Curych 911‘—,
Kristiania 891'—, Kodaň 1123'—, Štokholm 1342 50,
Rím 252'50, Paríž 448'—, Londýn 23050, New-
Ycrk 52'275,Brusel 430'—, Madrid 815 50, Belehrad
69'—, Bukurešt —•—, Sofia 34 -

10, Carihrad
33 -35, Viedeň —-3050, Varšava t'0950, Záhreb
—•—, Budapešt 5'50. Bankovky: Holand
ské 2014' , nemecké 16'25, švajčiarske 986 —,
nórske 887'—, dánske 1119'—, švédske 1338-50,
italské 249'25, franenzske 445' —, anglické 229'50,
228'50, americké 52'05, 51 '55, belgické 427'—,
juhoslovanské 59' - , rumunské ——. bulharské
34T0, rakúske —'3050, polske 1'0950, maďarské
5'50.

Zemská banka v Prahe (prv Zemská ban-
ka kráľ. českého) bude vyplácať dľa zákona
označené júlové kupóny čie. 3. svojich 4 a pol
proc. základných úpisov bez srážok, počnúc
28. júna t. r. vo všedné dni u pokladnice v

Prahe a u platebných miest v Amerike a vo

Švajčiarsku.

Každý, kto sa chce dražby zúčastniť, je po

vinný složiť Kčs 1265.—, ako vádiurn.
Ostatné podmienky poľovačky sa môžu v

notárskom úrade v Kráľovej pri Sond prezrieť.
Bratislavské odúčtovacie sdružsme. Ban-

V Jánošovciach, dňa 16. júna 1922.

Eugen Bielek v. r., Jozeí Takács'v. r.,
okr. notár. rychtár.

Číslo 352-exek.-1922.

Podpisai ý súdny exekútor v zmysle J č
ľ §-

u LX. zák. čl. z roku 1881, pofažne 19. §-u XL1,
zák. čl. z roku 1908, týmto verejne oznamuje,
že následkom výroku bratislavského okrasné
ho súdu čislo 8.159-1922 k dobru Jozefa Drozda
zastupovaného skrze pravotára dra Júna čal
1", do výšky 468 Kčs a prísl. cestou uhrau- ,va

cej exekúcie prevedenej dňa 22. decembra .1921

zh Hrané a na 2.300 Kčs odhadnuté náshúcvué
movitosč, a to; obchodné zariadenie a rozlič
ný tovar na verejnej licitácii sa vypredajú v

Br- 'sláve,' Vajnorská cesta 1, (in'mo mýta).

Celoštátna prehliadka mliekarských vý
robkov v Prahe. Na základe výsledku prvej
zemskej prehliadky mliékarských výrobkov,
konanej dňa 15. apríla v Bratislave, holý pod
niky s výbornými výrobkami doporučené k
účasti na celoštátnej prehliadke, odbývanej
dňa 12. mája t. r. v Prahe. Výsledok prehliad
ky bol pre podniky éo Slovenska veľmi pekný.
Štátny diplom ministerstva zemedelstva ob

držalo za výborné výsledky desať podnikov
v tomto poriadku: Syráreň Eislera a Nagela,
Veľ. Fedýmeš dostala na ementálsky syr 99

bodov, Ján Galbavý,, Detva; na bryndzu 98,

na syr trapistský 90 a na syr edamský 89 bo

dov, Spojené bryndziarne, Zvolen; na syr á
la Roquefort 97, na trapistský kravský 95, na
trapistský ovčí 94, na bryndzu 95, na edam

ský 90 a na tylžský 88 hodov, Peto Chudák,
Halič: na bryndzu 96 hodov, Gustáv Kosučský,
Nem. Lupča, 94, Sarnuel Grušbach, Ružom
berok 94 a Hospodárska syráreň Štub. Teplice
92 bodov, na ovčí syr trapist 89 bodov. — Ma

slo z mliekárne D. Krausz, Bratislava dosia
hlo 91 bodov a z družstevnej mliekárne, Zar

ječ 90 bodov. Za veľmi dobré bolo uznané
maslo zo súkromnej mliekárne v Chynora
noch. Mimo štátneho diplomu obdrž í personál
vyznamenaných podnikov .1 ministerstva ze

medelstva odmenu Kčs 350.,

Ľahká aílstika:
Stredoškolské závody, usporiadané 15. jú

na na hrišti P. T. E. slovenským okrskom Čs

Amateurskej Atletickej Únie v Bratislave, zí

skaly k štartu teamy nasledujúcich škô.:
1. Čs. reálne gymnázium.
2. Čs. obchodná akadémia,

Na prevedenie licitácie následkom výroku
bratislavského okresného súdu číslo Pk. 17.378-

1922 do výšky 468 Kčs požiadavky ua kapitále,
fejže 6 procentové úroky odo dňa 7. júna 1921

počítané a útraty doposiaľ v 169 Kčs 85 halie
roch ustálené, určená je čo lehota pol 1. ho

dina dopoludnia dňa 28. júna 1922 a pripadni
kupci sa vyzývajú s podotknutim toho, zo sa
zmienené movitosti, v mysle u)7. a 108. §-u
LX. zák. čl. z roku 1881, pri platení hotovými
najviac sľubujúcemu, v páde. potreby, aj pod
odhadnou cenou rozpredajú. :

Nakoľko by dražbe určené movitosti-už s]
iní boli sekvestrovali. ä na ne uhradzovacia

3. Maďarské reálné gymnázium,
4. Nemecká obchodná akadémia.

—i PozorI Obyvatelia z vil a okolia Brati
slavy — dokiaľ ,si na tržnici nakúpili — ob
držia podrážky dokonále a lacno u rýchlo
správy v Drevenej ul. č. 1. PII82 7j vonkovských škôl zúčastnilo sa meetin

gu len čs. reálné gymnázium z Trnavy. —

Na týchto závodoch nebol utvorený žiadon

rekord, ale bolo celkom docielené veľmi pek
ných výsledkov.

— »Legie», výrobné, nákupné a predaj
né družstvo čs. legionárov v Bratislave
vyhotovuje za konkurenčné ceny pánske a
dámske odevy, detské oblečky, strejnokro
jo a čapice všetkých druhov. Obchod a
salón na Dobytčom tržišti číslo 8. Kon
fekčné dielne Kopáčska ul. č. 21. Predaj
bielime, galantérneho tovaru, stejnokro
jo.vých potrieb, gumových plášťov, obuvi
atď. Telefón č. 15—59. P II 135a

I, Beh na 50 m pre žiakov ďo 15 rokov: L

Adler (maď. reál. gymn.) v čase 7:1 vt. 2. Šu

rán (Trnava) 7.3 vt. 3. Nadaski (Trnava) 7.5

vt. Celkom sa zúčastnilo behu 13. študentov.
II Beh nä 100 m pre závodníkov na 15 ro

kov. Zúčastnilo sa 18 študentov. 1. Ráth (čs.
r. g.) v čase 12 vt. ( o vterinu horší čes. rekor
du. 2. Ková'cs (m. r, g,) 12:4 vt. 3. Špaček (Tr
nava) 12.6 vt.

právo obdržali, táto dražba sa v smysle 20. §-u

XLI. zák. čl. z roku 1908 aj k dobru týchto na'-

riaďujé.
V Bratislave, dňa 11. Júna 1922.

— Nebezpečie nákazy nemocí po vojne
bie je ešte odstránené. Najviac nákazli
vých chorôb prenášajú’ muchy, k ich vy
hubeniu je iba jediný osvedčený prostrie
dtíJj ‘pMicholajgka »Unio». P 154a

III. Skok ďaleký s rozbehom. Štartovalo 13

študentov. 1. Tomáška (čs. r. g.) 5,50 m. 2. Pa

uer (m, r, g,) 5.50 m. Slezák (Trnava) 5.43 m. J. Herfcsth v, c “A

/) j/// y

Košiciach:
V stredu, 21. júna štolhova veselohra

»’Morská pamna».
Vo štvrtok, 22. júna Bizetova opera

,Carm'en» so sl. Sehna.lovou v titulnej ú
lohe.

— Pokutovaní trnavskí veľkostatkári.

— Nešťastie na plaveckej slávnosti.

I]74 KINO U KlWffl
Od 20 22. júna 1922. Aj pre deti vhodné!

Čs. koruna v Amerike: New-York. 19.
júna; Praha 1.33. Grécko,rímsk0 zápasy v Aréne v Bratí,

národná hospodárstvo.

— Prestavba mostu. Vládny referát
pre verejné práce pri ministerstve Čs re- @ 3

; 4 9. hod. wečer

veľkí grécko-rímske zápasy.

PreSH|§H ftOl’OVkY
obce Jáuošovcs.

Liiliičit
M. T. K. versus I. Ďs, š. K. Bratislava

utkajú sa dnes, 21. júna na hríští v Petr
žalke. Oba teamy nastúpia v kompletnom
sostavení.

kovy úrad ministerstva financií v Bratislave
sdeluje:; Ku vzájomnej výmene podané zmen

ky, šeky. poukážky atď. 8. júna 1922 Kčs
2,934.733.99, 9. júna 1922 Kčs 2,601.876.14, 10.

júna 1922 Kčs 6,343.343.61, 12. júna 1922 Kčs

4,464. 163.85, 13. júna 1922 Kčs 7,805.050.89, 14.

júna 1922 Kčs 5,687.093,61, Spolu Kčs

29,836.262.09. Súhrn všetkých podaní od 2. ja
nuára 1922 Kčs 482,971.292.62.

VariéSé
©d S, 5-sosE. we«er, >tä -!?, toť. ueief.

Úplne nový varietný program.

ŠPORT.

Piatok 23. júna 1922;



y Uiv.t.j.ave. — /.u r: • vater.-: o Fíí. voTRJJEÄ* — Slove*ijiteľ ... . .>u.:iky tiskáľí;.

1 Amer. chladiame a ľadnice
• pre mäsiarov, údenárov a hostince
iCeaay „Oroämý.ch = 3 s úsporou 60% ľadu vyrába

TSg Jíndr. Schlosser, Brno, Orlia 12.

l!Ä«o ráta « dvojná^bn..
7 “ haU

f Všetky ľadnice obyčajných systémov, pre

fnový vynález úspory ľadu sriadi. osi76
tn oípovcií. Ináč na dolaz no®apov©dám®#

Odpredávačov na dedinách pre rozpredaj rodin
ných a vreckových kalendárov, na dobrú pro
víziu príjme Vydavateľské Družstvo. Bratislava,
Ružová 12. 03361

Lacno odpredám tieto zachovalé stroje; Par
ná mláfacie garnitúry 6. 8, benzínové gar
nitúry 3, 4, 6, 8, tiež samotné lokomobile. ale
hn mláťačky, elevátory. Naftové a. plynové
motory 10, 15. 20, 25. 40. 00 HP. vodné turbíny,
mlynské stroje, gatry 45. 55, 65. 70. Ján Peli
kán, t.ech. kancelária. Saštíru Nitr. ž. P II 149

Príležitostný predaj. Vila s 10 izbami, zaria
dená na penzionát, sa s okamžitým odovzda-
ním predá. Vilme kúpeľ, »Elvira vi!la» Slo
vensko. • 2S1S

Vila. novostavba so štvorizbovým voľným by
tom v Petržalke, lacno sa predá. Adresa v
atirn. t. č.

, _ 2818

Npvý dom v Karlovej Vsi. 2 izby. kuchyňa, ko
mora, -maštaľ, veľký drevník. studňa v dvore, po
tok ored domom tečie, 2 a pol hona zeme s ovoc
nými stromami nri dome. ie na predaj. 2823

r*.

H>*jn3 ,r« Wofeôky nchupujte skoršie, Kun ste
neprezreli moje výklady a ceny. GROSS-F1SCHER
dámske klobúky a príoravv pre modistky vo veľ
kom ai v malom, Bratislava, Ventúrska ul. 15,
V: cobntn zaívorené. P. 17 a
Kývkaučukové jednoriadkové do 8

Cm Kčs 8 - —, dvojriadkové Kčs
12- —. frojriadkové Kčs 16-— atď. Oblé a v rámoch
Kčs 20’—, so znakom Kčs 24'— bez príslušenstvá.
Veľkú ssací polštár Kčs 7-—, barva Kčs 3‘—, veľká
pif chová krabica J<čs 3'60„ zašle, sozárukou do
bierkou: A. FRYCKOVA, PLZEŇ- Úradom bez
dobierky. Obchod, sleva. Pečafitka od Kčs 15’—.
Prvotriedne prevedenie, 108010

mmäWmMzl zarobí
každý nákupom koži. Píšte hneď firme; R. Kru*
gjíäška, Menu. Šäcessílorf. Siatiny. 01718
O áôzirésžnum oieovä, synovi, bratovi z války
a zo zajatia, kedy a kde zomrel a je pochovaný,
sdeľí „informácia Merkúr“ Užhorod. 03085
v- .

„LUKA“ v staniole, veľke, sladké, prvotr. akosti
Obchodníkom vzorky zdarma.
Oh j orij. t. „LUKA“ SLANÝ. P 1/2

01flátäMÍ®a
Znova sriadená kuchyňa. Mäsové raňajky,

irSková polievka, obedy, večere, ’.obľé, piva,
víno: len na Dunajskej ulici číslo 22. Reštau
rácia u »SIavého hroznaa. Každú stredu, sobo
tu a ned e ľu_m i 1é_pobavenie pri koncer te.
Včelári. Oly. všetkých sústav, tnedomety, lisyna medzisteny, medzisteny, samočinné ’ kurá
ky, mezerníky a všrtky včelár, “potreby dodá
známa firma Druž.stvo »Hospodár», továreňn
melých liahní a iľlov Milotice n. Bečvou. Píšte
si o obrázkový cenník. PH 108a

Nahídiiuť inozno na jednu alebo viac sku

pín;
Nabídky majú byť podané najpozdsjšio do

25. júla 1922 do 10. hodiňy predpoludním pod
písanému' lesnému riaditeľstvu.

Nabídkôvé formuláre obsahujúce súčasne
aj všeobecné podmienky odpredaju a vyhláš
ku s podrobným výkazom k odpredaju urče
xiô'-o dreva zasiela.-na-požiadanie- a-po rasiani
Kés 10. výpravňa-podpísaného riaditelstva.

Kiatíiícifci'VO leS’O^

/ v Banskej Bystrici (Slovensko). Bi

SOSUVÍSÉ SLNEČNÉ OCEtOVŽ- f! Z fm MŠ* SJÄ'ÄaÄSí
gEZE

i,-,
Pi- AC

,
MTY ľ ŽAI-U2IE

, I pMIlfWif -

Hjttttf Wftti) I WwW&lk mmŠŠ S?S'Š‘Ä&Ä M? kachle a sporáky, ao

[M| -J M f . vír dŕ SP Sr vr » w \&sr am obostranne glazovam
! ij | -

:m pTVWwfnf i ,!Í! H
j
W i kameninu (rúry atu.). zvo-

m.E55ä|m|awaľ teóri Mfailia i i * /a , ..... . nivky (pilierovkv) a tehly
v s/níBA i

-r .-- „a || J ľ. Q., j'VQijCl, f)(IVllCÍlOVQ U, 2$ šamoíové. lei. 1532. 381q€2 T OMA R f 3ÔH AT . 6127ŕŕie.89VSLOVA UU.23.; fil. - —U—

Hlavný a zodpovedný redaktor KAROL HÚ S En.

liiiiice lon ten %

! Lekári
RUdOif J» SS9B*y CVpUlI IQ (vyšetrenie mikroskop, krvné.

vl hnľQknm HnriUfl O I r salvarsan) nemoce pohlavné,vuiiuiäivuaiimieuiiMi chron> kapavku a kožné Heči DR_ kafka,
Palisádova ul. čís. 61, no blíž kaviarne atefánia,
ordinuje od 9—11. a 1—4. hod. odpol. 11 P

meslí a
r0

domácnosf. PohlSVIlé 06811006, SypSlHÍSi— velocipédy a americké (krvné vyšetrenie, salvarsan, tnirion) starú
|raaWBaM|B®» , plsMíc stroje. kapavku, slabosť a kožné choroby lieči českýIMIMHlín Automobilové .a velo- lekár DR. TRENKLER, Šafárikovo n. č. 2. (bllže

. , , _ .„ cip. pneumaukr na mostu), od 1-3. pre pánov, od 3-4. hod. pre dámy.
Na os. štátnom učitelskOm ústave v Spíš- sklade. Najväčší od- „äSÄÄi.’ÄS Choroby ústrojov močových

písomné zkúšky prijímacie zo slovenčiny, poc- *mmm ch®! llľ'páS
tovedy, odpoludnia z hudobného sluchu a ust- . - . ii .nn.rio 2-‘/34. dámy V,4-4. hod. odpol. 11121

ne zkúšky zo slovenčiny a počtov;
Každý si musí doniesť: krstný alebo rodný -

'
” VfYTíW šr,ecia'- mefhodou lieči MUDr. J. J.

list, svedectvo zo IV. triedy meštianskej alebo Íl % Ís'l 1 <sr™, A . , R .
, SOUHRADA, Bratislava Michalská

tretonl školy, doa.ov.Ui ii.t, „kiosk. a očko- IULIUS HBlHUP-Sfa »M8,ana) „nské némocéad

vacie svedectvo. Okrem toho výkresy, ukážky p|| B LaursnS&a 7. — — ~
krasopisu, dievčence tiež ukážky ženských Kálra, a|, eokolátia, marmeláda Zubný lekár OTDr.Ä.VÍÍOVSký,
ručných prác — uhodnovemenie riaditeľstvom —— ľ ľ~~ . ' ' Bratislava, Šäncová ul. čis. 2 (pri nádraží).
školy. M ER J® llk íiMk ** .

S* Telefón 1604. Ordinujeod 10—12. hod. dopol.
Potrebný vek k zápisu je 15 rokov do 1. ||iis|| J|j| wMm JlJl, kimono - del- a od 1—4. hod, odpol. P H 102

septembra. Dišpenz 6 mesiacov môžu deť len Q slké oblečky. ''''' 1

M|™

referát ministerstva školstva a nár., osvety v iratislawa, Štefánikova 84 Továrne gemy ZUBílý ISlCSf StSODl*. Ot. JGQlíČkSj
Bratislave na predostrétú kolkovanú žiadosť s . ....'""i wi» univerzitný asistent, ordinuje denne od %2.
pripojeným krstným listom a svedectvom škôl- referát verejných pr c

•
do V a 5, hod, odpol. v Grôsslingovej ulici. čís.

ským za 1. polrok. • vypisuje 20/111. posch. pobliž mestských kúpelov. 11154

Zápis do I. ročníka a vyšších, koná sa po gT-r1”"??—*—-*?*"—"-r—r* ... '

prázdninách, 2. septembra o 8. hodine ráno. WHÍH|ii V S™®11
. i Precízne

Žiaci z Čiech, Moravy a Sliezska, pokiaľ ne- na prevedenie elektrického rozvodu a dodanie *
íSRŽSaftliP&JifHíW

bývajú na Slovensku, prijímajú sa len po motorov pre štátnu nemocnicu v Košiciach. | MHB Jf
prázdninách, keď je ešte miesto. Lehota podania nabídok končí 10. júla 1923, o B a 11155

V internáte sa platí 250-300 Kčs mesačne. 10. hodine dopoludnia. Zvláštne podmienky,
| SHAPINKY i

Len najlepší a najchudobnejší žiaci mozu byť vysvetlenie a výkazy prac možno obdizať u H

oslobodení celkom alebo od polovice internát- výše, uvedeného referátu za Kčs 50. Bližšie v K 1$ '4. vyrába špeciálna tov.

neho platu. súradných Novinách*.
_ _ - i Fr. WaWSPka

03390 Riaditeľstvo. 03393 Vládny referát verejných prác. g v Lipníku, Morava.

|Kníhtlačíarsky úč, spolok Zacherol
V*lj II tlQl'COfTl SV- iVl.3ITXtiri0 Zaručene osvedčený prostriedok proti všeíi ili WrAdi.HofV17111 * lf

, kému hmyzu. Gen. sklad: OTT® STEIN
doporučuje svojim nákladom vydané: A SP®L., veľkoobchod materiálnym tovarom

! „ , . , i j _ _ -„okoinokf z domu. a drogami PRAHA, Biskupská čfslo 7. «20067
Rázus Martin; Hana. Dráma. Strán 64.8 fol. 1

— Tesíma do domu — cpoHojnost z uomu. a —
Kčs 9.—. Slovenský divadelný ochotník. III. vydanie. Za Kcs 4.80. ,

S v ä z o k 8. Strídža zpod hája. Obraz zo živo- S®fa®ll®Vé kr«3Í3SC6 ©L8Í Sté.
S vážok 1. Láska zdolá všetko alebo Skro- so Sp evmi a s notami v 3 dejstvách od S# »

tená divoška. Veselohra v 4. dejstvách podlá Fr_ Urbánka. IV. vydanie. Strán 80. Za potlačené a nepotlačené v
Shakespearea. — Prevrhnutá slanička. Ve- j-g‘g g elegantnej úprave ako aj
selohra v 1 dejstve od Gôrnera. — Amanda. ", nt,ra7 7n íivota slo- __ _ _
Veselphra v 1 dejstve od Mikuláša Milana. SvaZíí.„' =ri „novmi v 4 deistách od pgfill
Štvrté vydanie. Strán 96. Za Kčs 4.50. Frľurhánka. Na dramatickom súbehu »Ná-

S v ä z o k 2. Pán Tomáš alebo Čože ma už nik- rodných Novín* stozlatovou odmenou odme- dodáva P r i veľkom odbere za výhodných pod
to nepozná? Veselohra v 1 dejstve. — Sto nená práca. IV. vydanie. Strán 104. Za mienok z vlastnej továrne pľachových obalov j

wLá

níľ vľ Kč
V
i 50

J KCs 6 -60
‘ i z BedrSek Sshulz ml., sp. s r. o. Ústí n. L. j

S
vydanie - st, 'in Za KCi> 4

-
50

- ls vážok 10. Radúz a Hahnliena. Slovenská „.J
j S v ä z o k 3. Kubo. Veselohra v 3 dejstvách. poviedka v 4 dejstvách od Jul. Zeyera, pre- —" 11— ———mmmmm—m

| Napísal Jozef Hollý. Strán 88. Za Kčs 4.50.
(

fožii Andrej Halaša. II. vydanie. Za Kčs 4.50. ii» gj | r
Sväzok 4 Márnotratný syn. Dráma v 5 dej-ig ä 70k 12. Bludár. Obraz z Tudu slovenské- líSfížSílf ICUDlf S.stvácb. Napísal Jozef Hollý. Strán 88. Za

!

Z
3 dejstvách od Prant. Urbánka. II. vy- SUW&S»| gďB

KCS 4
'
50 '

! danie. Strán 72. Za Kčs 3.60. MaSväzok 5. Povinnosti. Obraz zo života v 4 gväzok 17 Mariša. Dráma v 5 dejstvách od iwwäEľíí®, m»jfíaSf,pB«y, ma
dejstvách od Maríny Olpy Horvátovej'. Strán », ý Rírštíka. II. vydanie. Strán 72. Za lé a WäŽŠI©
64. Za Kčs 4.20. Ká 2.io.

’

, vile, kauiame,Sväzok 6. Slovenská sirota. Obraz zo života Sväzok 19. Škriatok. Obraz z Tudu sloven- hffiSíiMfi®' OlsellOSlV Sklav 4. dejstvách. Od Mariny Olgy Horvátovej. ského v 3 dejstvách s premenou a so spevmi rfiolno nmváisibwIV. vydanie. Za Kčs 3.-. od Fr. Urbánka. II. vydanie. Strán 72. Za «« a’fSväzok 7 Strýko. Veselohra v 3 dejstvách. Kčs 3.60. &SSÍcinSffil@ 3 FyfihSô

! jgL.
' Realitná a komisionárska

§
” W '**Qír3 Íil0!á w w _ Ry b S JB H I Pi R

kanceiana, Michal Andor,

rofeľl Bratislava, Lorencova 10.
* I PÍdf2Íí2dj B Reštaurácia u Trnävy vo veľmi dob-

I II rom chode’, denná návšteva, ijinoho cudzincov,

I!

B -

. '

i sosláva zo dvoch veľkých miestností hostin-
IMIľl Í9 I &0lA ! ských. jedálne, 4 izieb pre hosfov. 1 bytu, z
cú® 1% Ew® S® WBi 1 nk® || tftpnn | bytu pre služebné, mimo toho 2 izby pobočné.w®

| | 'UľílO | veľké skladište, veľká maštaľ je ako skladiste
j I sl

trh 10 1 1 prenajatá. Maštaľ pro chov prasiat, kôlne,
; W W S § | pivnica a dreváreň všetko najlepšom poriadku.

' , p n, n n | y , e§taurácie nachádza _sa pekná s

l,os dnskýc h rtiiestnošu, troch
obytných

mlest

ských miestnostiach gázové osvetlenie. Cena

A TOVÁQEN NA KRYCIU LEPENKU. |i| ,H UfeS’kOStatOk vo Zvolenskej župe, u
Modrého Kameňa 500 uhorských honov, z toho

NSE
j
dve tretiny ornej pôdy a l

|3
lesa a pastvísk.

,
SFALTO VA PS 1 E! |P| j

Cena 1,600.000 Kčs.
RÝVAľSIB STRIECH. |

•PS í I v Bratislave úplne noyý, 2 partaje, 1

_ _ —. HM i | byt je dvojizbový, druhý 1 izbový,, pekný dvor,

T i isa ; |
Všetky okná do ulice. Cena 120.000 Kčs.

i v Bratislave Tehelné pole, pozostáva
S i-

1frthľT/i z 3 bytov, 1 obchodu. Vchod do dvora, hodiaci
I sa pre autogaráž, pekná zahrada s ovocnými

uvo1 nl sa l e d°b byt. Cena I

/č&i'ir*' f 43 ** orevádzr j
I preäa se 375' účastľn parnej'l

M AQ& /SMjíS,USľ-rt® Mm.\ vkrtUť 9i kruhovej tehelne, ktorá veľmi dobre pro-B
%rmST áľÉf WW WmW W W&mM í™,' 9 i | speruje. Nachádza se v blízkosti Bratislavy, i
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smrekováha a jedľového úžitkového dreva.
V obvode, podpísaného lesného riaditeľstva

odpredá sa písomnou dražbou v 111 skupinách
ležiacich 72288.11 m3 smrekového a jedľového
úžitkového dreva. — Skupiny ležia pri lesných
dráhach,
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