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. ff flflEMfHU nPNNIK äéLuvciuni ucnnin .
Rožnšfe V. V Braíssfiawe, w stredu 14. Júna (června) 1922. Císflo 133. a

0 vysokú školu lesnícku Brnenský odbor lesnícky sriadený bol
j

návrh, aby sriadená bola vysoká škola No, nádeje všetkých Maďarov a maďa-
M rpnilhliiŕo na- základe zákona Nár. lesnícka v Banskej Štiavnici. Spolková rónov, ktorí sa úfali, že s príchodom ma-
V I CpUmííío. pražský odbor lesného inženierstva jest. %rada usniesla sa predbežne na jednaj vy- ďarských boľševikov na Slovensko zostane

Z Brna, 12. júna. ľu
.^

e do 'P°®Ía,l’ v celom československom sokej škole lesníckej, ktorá by v dohľad- toto i ďalej pod nadvládou Maďarov, sa
v rvarlampnifripi ftwrmpi komisii nre- uvoľní sa roane v lesníctve maxi- nej dobe stačila pre celú republiku. Pre .ftesplnily, lebo boľševici boli o krátky čas

lednávala sa v tvchto dňocb otázka dvoch ?alne aS1
.
175 miest- Československo má Bmo odovzdané bolo 1161. hlasov (73.8

* prinútení zase odtiaľ odisť. Nastaly zase
wsokvch škôl lesníckvch v reoublike ako

dv®vysoké a štyri stredné školy z ktorých prde.), pre Prahu 388 hlasov (24.6 proc.) normálné pomery, ale pán účtovný radca
driev nri prejednávaní štátneho rozpočtu

v yia® toho roko asi 190 absolventov (s vy- je teraz otázka, či dokáže sa nutnosť zostal zase v Kremnici i v úrade šéfa min
ná rok 19" sokoskolským vzdelaním 70, odlŕôku 192:3.' í'dvocb vysokých škôl lesníckych v repu- covnej účtárne. V auguste

.
1919 konečna

r t x j vyjde ich asi 100.) Celková výmera lesov v iblike. Však jestli že sa dokáže potreba sloižil sľub vemosi republike a tá ho za
. . Y,

r®Publlk6 v tomto čase su dve yyso. našej republike činí 4,796.990 ha., z čoho mať dve vyisok!é školy, tak nebude sporné, Í eho »oddanosť» povýšila na hlavného úč-*
ke školy zemedelske a dve vysoké školy na Slovensko a Podkarpatskú Rus pripa. ,.de tó>lfco vvsoká škola má bvť Sme tovného radcu.
lesnícke Vysoká škola zemedelská a les. dá 2,456.000 ha. Je jasné, že pri dnešných:

v
pre svedčení, že k lejto otázke prehovo- Pán hlavný radca však za to ešte donícka v Prahe je pričlenená dya

od- pomeroch dvoch vysokých‘škôl lesníckych-íľi S i 0Vensko, ktoré si bude žiadať vysokú sial’ sa nenaučil štátnej reči a ani nemá'
bory pražskej techniky. Vysoká škola ze- snáď v najbližšej dobe nastala by nadvý- §kolu lesnícku i z prirodzených príčin, že najmenšieho úmyslu, aby tak v dohľadnejme e s \.a rne je samos a s au o. ioba lesníckeho stavu, jakmile Slovensko ma -najviac lesov v republike. Naše stano. dobe urobil. Ostatne on toho nepotrebuje,nomnou právomocou. Brna sriadena na a Podkarpatská Rus budú úplne zaopatre- vis,ko je jasné . Sme za jednu vysokú školu lebo v#etky úradné listiny dáva si od svo
zaklade uznesenia Nar. Shromazdema za. né. Investičný rozpočet pre vysokú školu leSnícku pokiaľ ona stačí k nasýteniu vše- í ich podriadených prekladať do nemčinyonom zo na . ju a s

.
voma o zemedelského a lesného inžinerstva v Pra- tkých československých území, poneváč a naopak všetky prípisy, ktoré má vyho-rmi. s

°JPO
ars ym a espic ym a . o he činil toho roku úhrnom 8,884.507 Kčs. neprajeme si, aby z lesníckeho stavu bol fovit, nadiktuje najprv nemecky a pomoc

b.yrrocnou dobou trvania štúdia. Naproti tomu novozbudovaná vysoká ško- stav exulantov a žobrákov. (Viď článok ná sila musí diktát preložiť do štátnej re-
V druhom odstavci toho zákona, kto- la zemedelská v Brne v treťom roku jej prof. dr. Hašu: Dve vysoké školy lesnické Či. Pri tom ovšem — čo je nie ani divné —-

rým sa sriaďulje samostatná vysoká škola trvania mala položku na 4,918,789 Kčs. v republice, Lid. Nov.) a pokiaľ za ňu ho- vyskytne sa často mnoho nedorozumení,
zemedelská v Brne, je určené, aby lesníc- My nemôžeme sa miešať do vnútor- voria zdravé rozumové dôvody. V našom ktoré už malý svoje neblahé následky
ke oddelenie, ktoré predbežne holo umie. ných záležitostí oboch vysokých škôl. Pro- slovenskom nacionalizme nepôjdeme tak správné i finančné pre úrad i úradníctvo.
stené pri zemedelskom odbore českej tech. fesorské sbory vydaly o tom patričné pre- ďaleko, aby sme dali prednosť citovým Postavenie pána vrchného účtovného rad
niky v Prahe, bolo počiatkom školného javy. Zaznamenávame stanovisko tľstred- pohnútkam nad sebejasnejšie dôvody roz. cu je veru podivuhodné. Však prevzatí ú
roku 1919.1920 pričlenené k vysokej škole nej Jednoty os. lesníctva, ktoré na schôdzi urnové. Avšak Slovensko bude žiadať radnici mušia sa učiť štátnemu jazyku a
zemedelskej v Brne s prvým, druhým a Spolkovej rady 4. dec. 1921 v tejto pre ce- , druhú vysoká školu lesnícku pre seba, musia sa i po určitej dobe podrobiť zkú
tretim ročníkom, ku ktorým, aby bol pri- ié lesníctvo a lesnícky stav tak dôležitej jestli je potrebná. ške, aby dokázali či sú i čo do rečovej
pojený potom ročník štvrtý. otázke usnieslo sa jednomyseľne Sloven- Jul. Gŕašperík. znalosti schopní účinkovať ako úradníci

Že prečo bola sriadená vysoká škola ski poslanci v Nár. Shromaždení podali Čs.‘republiky. Pre mincovňu všaé ústred
zemedelská v Brne (samozrejme ako sa- WW[iri|rrr.|tl

—inrnrr| ..Til ný úrad štátu, toto neplatí, hoci by to i ti|
mostatná s dvoma odbormi), posvieti nám’ ,

veľmi mnoho úradníkov a zamestnancov
krátky náčrt z dejín českého »selského» ibí v , . , . potrebovalo,
úsilia na Morave o túto vysokú školu, kde ffof $ (NÍkOV M OVSkeftlU píľU MOSlaVie. i veíSiorganizácia hospodárskeho školstva za- » i vetnú dobre uplatnovat svoj viiv pri oxh
sluhou mnoho drobných sedliackych a ná- Z Belehradu, 7. júna. skutočne uznanie a vďaku za ich namá- saďovaní miest v kanceláriách mincovne,
rodných pracovníkov bola položená na ši- havú prácu. A uplatňuje ho vždy v prospech ľudí, kto
roké základy a Morava začínala vynikať PieSajÚca JuSlžOSiávia. 3o smems>vne kráčali sme v dlhom syrie- rí f ,

toh° istéhf zmýšľania ako on.
sietou odborných škôl, hlavne hospodár. Tieto dni i my juhoslovanskí Slováci te- vode po dva a dva. V prvom rade korpo- a -*e °,

z
. ’

ma 5< t za uia m a

gili sme sa s radujúcimi a nie len my. ale rácie miesi; Záhreb, Dubrovník, Zadar, OC- vymenovaný istý poduradmk, ktorý pred
Úsilie Moravy o vysokú školu zemedel- Slovanstvo tešilo sa a dalo prejav ra- ĽuMaň, Split atď. Za korporáciami cas°iň m

_a y Pi e svoje nes ovens -
vy*

sfcú je známe už z dôb šesťdesiatych, destným citom. Po toľkom utrpení svitaul' náš ľud z Petrovca na čele s Michalom zyvaye
c 10 vanie z iermu.ee pre o eny.

Vtedy moravský zemský výbor zabýval sa krásny doni Nabyié vlaky privážali dele- Sollärom. Potom rôzné spolky, medzi nimi ™ en 0 m f 24
v-.
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otázkou sriadenia podobného účelište. Mo- gátov, korporácie miest a národ zo vše- Sväz Československý s predsedom dx Mi- 00
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an-cu» e ® na

'

z
} f8, naUl 1 8 a

,
ieci

ravský snem prenechal zemskému výboru tkých strán. Zastúpení boli i Slováci a 5e- čátkom-a-hneď sa týmto Ústredný Spolok
s yíiu s 10 ,°.

nic Y0® ni ac ai
.

ci a nern: •

aby »predlozil potrebné návrhy k organi. sí Sväz0
,
m československým V. S. J. S.. S. Žien Č. S. V. JSL. Dve mladé dievčatká v Len on pní™u t

+

oho ’ ze
J®

1 zajbavach
zácu zem.edélského vyučovania na Mora- na gele so svojim predsedom Ľudovítom dolnozemských krojoch niesly košeľu a mmcovfeho robotníctva musia byt na pro
ve vôbec, vysokoškolského zvlášto> V roku Mičáíkcm a podpredsedom dr Frintom. svadobné vystrojený kos s rozmajrinom. g_

ia™l0C 1 1 nra ars'e is a, o i
y

remni
1864. zemskému výborní bolo uložené, aby pod vedením (pre neprítomnosť pxedsed- (Rozmajrin býva na každej srbskej svatke.)
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r,_
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vyjednával s vládou ° spojení projekío- úteky šl. Ľudmily Hurbanovej) pani Dve iné dievčatá v piešťanských krojoch
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vaného vysokého účelišt a
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s technikou y Nováčkovcj a slečny Eržiky Mičáíko- niesly kroj. Hneď za nimi šla predsedníčka proc. emepv. Y P an

Brne, ako samostatného oddelenia. Lež ve j dostalo sa ôeskoslovenskému a me- ad hoc pani Nováková v plzenskom kroji
0 a Y“ spos om vs pr u aEujo

česká vec na Morave bola postavená pred nevite Ústrednému Spolku Žien Česko- so slečnou Mičát&ovon, oblečená v boha- svoju piiazeu vo t m u u i a sa o

tým ťažkým úkolom. Doba 1850 60 bola slovenských veľkého vyznačenia. Boly odo- tom kysáčskom kroji, za nimi p. Šalanská S0^
1
.
a‘ T1 '' emo 1

'
e Í or^aniza 16

dobou absolutizmu. Bachov režim chcel vzdané dary kráľovskému páru. K r á ľ o v- v piešťanskom, p. Jimdrová v kyjevskom y
o a^a sa pomoci soc. em pos ancoy, a y

udusiť všetko, čo doposiaľ pilnou a yytr. ue skvostný vyšívaný trnavský atď. Pohľad na pestrosť krojov tvoril ne- b sk
°T v^menovany ' V

.
era zlslo

/by
.
s

Válou prácou české zastupitel stvá vymo- k r o j, bohaté zdobený zlatom a hodvábom, obyčajne malebný obraz. Bola tu tiež dele- stľínw sHl tnrgi
hly. Celé désatročie javilo sa škvrnou na odovzdaný v utešenom koši okrášlenom páčia ruských žien, vedená dámou aristo- r ,

l
-. ,, „,

S ... b c >

českých zemiach ako i vo vývoji Rakúska, rozmajrinom a našimi národnými stuhami, krátkou vyznačenou (bývalou imperátori-
3

’ leJ niektoré prípady zákulisíRíšsky snem stagnoval, odpočivaly. Kráľovi zase košeľu, ako v po- eou) zlatým odznakom z vojny za svoje za- ného ?jivota kremnickei- mincovne čuduzemské snemy,
verejnyaspolkoyý

život vest i vyšívanú samým strie- sluhy aodznakom červeného kríža. Diev-
jeme Sa však čs. zamestnancom i‘úradníbol omráčený a zastavené boly všetky čes- brom a zlatom, odovzdané v krabici čata — študentky - mesly kráľovné dar: mincovne ktorí skutôčne sú renuké politické časopisy. V školách sa znova upravenej p. Dušanom Jnrkovieom. Slová- cenný obraz Matku Božiu. Za ke verni že

’

mlgia a neupozornia úradyponemcovalo. ci vynasnažili sa dať ten najkrajší dar, delegáciou ruských žien, kracaly Slovmky .
V(er6jn0Sť na tieto veci, ktoré neslúžia

M keď Bach odišiel a prevzal po ňom čomu prispeli hlavne naše vyšívačky Druž- z fcnmane v maleonych krojoch a niesly _ ifak niincovmi ku cti s i neibeznečnÄ
ministerstvo Goluchowski, skoro celé dva Etva pre ľudový priemysel v SkaHci. Nád- skvostné album a striebornú čipku, na kto-

a*a mincovni ku cu su i nebezpečnú,

roky uplynulý než po tme nadchádzalo herný obraz poskytovali,7 naše Juhoslovan- reí sa pracovalo sto rokov. Za týmito šly
opäť brieždenie v zemi. Na Morave začína ské ženy vo svojich národných krojoch. So Horvatky tiež so svojimi darmi. Svoje dary Wávrhu zákonov Klubu remiblikánskei
sa s voľnejším oddychom i veľmi čulá in. všetkých strán boly búrlivé pozdravované odovzdávaly sme v prijímacej sieni, kde a-nnrnHnai n rnľnfrboi cíi-anv
tenzívna činnosť hospodárska, základy or- a vítané, Slováci a Srbi usporiadali výsta- belasme viackrát fotografovaní, tiež filmo- > S

gapizácie hospodárskej práce zakotvujú, vu v školskej budove ptičinlivosťon našich vani. Kráľ a kráľovná prijímali vo veľkej — rk — Z Prahy, 13. jún&
A v tejto dobe, keď moravské hospodár- ochotných dám, a pomocou maliara p. si®m a odmeňovali nás za naše dary bon- (Tel.) Parlamentárka k’uhu republ. a>

ske školstvo a celý vonkov český nádobu. Petra. Vystavené boly všetky naše krásné tonami, v krásnych krabičkách, viazanými národnej a roľníckej strany jednala o inij
da značnajšieho vlivu, Morava vysokú výšivky, dclnozemská posteľ bohaté vy- náhodnou stuhou. E. M. ciatívnych návrhoch, ktoré majú byť poj
školu zemedelskú nedostala, leho snem v strojená atď. Usporiadatelia zasluhujú dané stranou v tomto a čiastočne i v hu
tejto otázke, nedal viac hovoriť, proti če-

„ ľ |||rTrinn.TimiiiniM[TTr-1B ||ih||||| dúcom zasadnutí snemu. Medzi- iným ide
skému požiadavku Nemci sriadili vo

i
o to, aby bol podaný novelizačný návrh

Viedni nemeckú vysokú školu zemedelskú
m B

’

zákona o dávke z majetku, návrh redukcie
pre celé Rakúsko. úrokov v predpísaných daniach, návrh ne

Bolo samozrejmým logickým vývodom . . , jäbs,s .... odpis dane pozemkovej a autonomnýcl^
tdo Drév-rate žs v pri.r9.z0k, n9/Vrli zmsGnis. cl9. ns. H3/kl3.dii

i
f

Só™ í žiadala vyaokú Tkolu žľmaľel- reš. - Za kU'iSňaml. - WIÍWBý pán radca. automobile a traktory, na žruä.nio cla i
skú v Brne ošacovacích potrieb a niektorých zeme.

Univ. prof. Weyr vo svojom článku Z Kremnice> 12 - i*0*- dôstojnosť, aby složil sľúb vernosti Česko- de lskýcb produktov, ďalej návrh na zave<

)>Dvč vysoké školy lesnické v naši repu. Naša štátna mincovňa v Kremnici, kde slovenskej republike. denie refakcií železničných tarifov cieľom
biice» (Lid. Nov.) charakterizuje nasle- sa razia .naše nov,é kovové mince, stala sa No, do Maďarska neodišiel, zostal v zlacnenia dovozu krmív a konečne rtávrlj
dovne spor v tejto otázke fe Prahou: »Pro po celej republike veľmi dobre známou. Kremnici a. zostal tiež v mincovni, kde ú- zákona o zoelovaní pozemkov. Ďalej bol(
právnika je vec zcela jasná Vúli zákono- Mnohé Časopisy písaly už o nej, ako je pek- radoval ako šéf úlčtáme a po 8 mesiacov zaujaté stanovisko proti sriadeniu konzm
darcovou jest, aby byla jen jediná, vysoká ne zariadená, ako usilovne pracuje, ale za zdráhal sa složiť sľub republike. mentných rád v tona prípade, keby kott
škola lesbická, a že v Brne. Nepatrím síce kulisňaml tohto veľmi dôležitého štátneho V júni 1.919, keď vpadli boľševici na zumentnej rade malý byť predostieraní
jinak, jak známo, k zvláštním jeho podi. úradu to nevyzerá práve utešene. Ešte i Slovensko a ohrozovali i Kremnicu, boli návrhy zákonov a keby sa trvalo na sria*

vovatelúm, ale v tomto prípade rozhodí za- tam buijí maďarónstvo, ktoré je nedôstoj- j úradníci nášho štátu a mnohí roduvemí dení obvodných konzumentných rád.
isté večné ’a nestranne. Za to právni pod- né. tohto ústredného úradu republiky a Slováci prinútení z Kremnice odísť. Tento rf„Q$n p5 cphňrirp nnQlanprlífti
klad dalšího trvání pražského odboru les. ktoré by sa nám mohlo stať veľmi nebež- p4n účtovný radca sa však nielen Maďa- rr®» 1 dm ai,e»nel H c J

nického je mnohem pochybnéjší. Že zde pecným. rov nebál, ale požiadal dokonca vtedajšie- SnemOVIie.

rozbodovaly ryže osobní záujmy a po- Keď naše vojsko v r. 1919 obsadilo po ho správcu mincovne o písomné poťvrde- — rk — Z Prahy, 13. júna
stranní vlivy politické, možno míti za pro- úteku Maďarov, ktorí odvliekli sebou do nie, že nehol čs. úradníkom a že odoprel (Tel.) Dnešná schôdza sna
kázáno. Nedokáže.li se nám zbytečnost Pešti všetky zariadenia mincovne, a zabra- složiť sľub vernosti republike. Tieto faktá, movne má na programe zrušenie
nebo prímo nebiožnost dalšího trvání br- lo mincovňu, odišli tiež mnohí maďarskí dokazujúce maďarofilské a protirepubli- pre zásobovanie ľudu, vyplácanie štátne
nenského odboru lesníckeho, pak musela úradníci, ktorí nechceli slúžiť nášmu stá- kánske smýšľanie tohto úradníka, sú dolo- ho predválečného nezúročiteľného dlhú (

by býti dokázána nezbytnost dvou vyso- tu. Medzi nimi boľ tiež istý účtovný rad- žené v aktoch mincovne a môžu byť úrad- zmenu zákona o colnom sadzobníku (ú

kých škôl lesnických.>ŕ ca. ktorý vyhlásil, že by to, bolo pod jeho ničivom i rwhoíníctvom dosvedčené, horský zákonný čl. z r. 1803$



Ihnou
Sviežosťou dýcha i »No poíoku» a

»Medzi brezami*. Radosť leta, šum hôr,
. vôňa lúk, spokojnosť, opojenie, a veľká.
J nekonečná radosť zo života. »V Pezin-

Večer usporiadal Spolok slovenských
umelcov pri spolnčinnosti martinského
Spevokolu umelecký večierok s hudobný
mi i recitačnými číslami.

nu, ktorého v Gbeloch mesačne do vzdu
chu uniklo približne za 4,000.000 Kčs. \
ďalšej časti svojej prednášky upozornil
že nemecká technika v Brne je úplne zby
točná, že treba prikročiť k intenzívnemu

nášho zprávodajcu.)
— yks — Z Lučenca, 11. júna.

ských hodoch». sa Mallý ukazuje v inom
žiare nie menej šťastne. Chlapci zur.

Dnes o 11. hodine predpoludním vo
veľkej dvorane mestského domu bola za
hájená V. výstavka Spolku Slovenských
umelcov. Nie je náhodou, že usporiadate,
lia zvolili si práve Lučenec, toto skrz-na
skrz pomaďarčené a zčiastky i maďar
ské mesto na najexponovanejšom mie.
ste Československej republiky. Tejto,
chvalabohu, už knísať sa počínajúcej
bašte nepriateľského Maďarska bolo tre
ba okrem národnej sebávedôniosti uká
zať i kúsok našej kultúry, kúsok nášho
slovenského umenia, zaiste nie podceňo.
vaniahodného. Vieme sícé, že psychóza
maďarskej duše j e ľahšie prístupnejšia
argumentom príchuti pästnej, čiže hma
tateľnej — veď celý maďarský virtuš
sem vybieha, — avšak náš statočný de
mokratizmus radšej volí cestu priateľ
ského sblíženia a tu v Očiach ňepredpo.
jatého Európana by znamenite poslúžilo
umenie‘v svojom medzinárodnom pôsla-

využitiu vodnej sily v Podkarpatskej Ru
si, pojednať ďalej otázku možnosti so.
štátnénia dolov a súriť reorganizáciu mi
nisterstiev. Jeho prednáška obsahovala

valci s fľaškou vína v ruke, hulákajúc
sa valia dedinou za včasného rána, spre
vádzaní cigáňmi-muzikantnii. Jej, však je
to smiešne včas stávajúcemu dievčatku a
psík Bôrko tiež nevychádza z hlasného
údivu. Alebo tá úprimná pobožnosť ženi_
čiek, čo tak skrúšene kľačia v »Pod om
šou» von u vchodu do chrámu. Rozkošné
je »Pridájánié». Koľká starostlivosť a lás
ka hľadí z matkinej tváre! No ňajcennej.
šími sú äsi štúdia starca i Starenky, kde
sa nám javí umelec v novóm osvetlení.
V Mailom máme vyvrenéhO, reprezenta
tívneho umelca, ktorý už áéi dôsiahol svo
liu výšku a ktôrý by ši zastal čestne svoj.
ho miesta i v západnej cudzine.

Ó činnosti zosnulého Jána Országiha v zahra
ničnom odboji píše František Re'if zo Sdruže

nia Cechov a Slovákov z Ruska: veľmi cenné dokumenty, vzťahujúce sa
nahor'ejšie otázky.

Dňa 3. júna popoludní zasadlo 5 pra
covných sekcií, z ktorých každá zaobera
la sa špeciálnou otázkou. Pracovný po
stup bol ten, že referenti predniesli svoje
prípravné práce, na ktoré nadviazala sa
debata, výsledkom ktorej bola potom re.
zolúcia.

Po vypuknutí vojny bol Ján O r s z á g h
delégovaúý varšavskými krajanmi na kon
gres Cechov a Slovákov, miest: Petrohra
du, Moskvy, Kijeva a Varšavy, kônáný dňa
28. augusta 1014 v Petrohrade, na ktorom
zvolený bol dôčásný revolučný výbor, kto
rý dočasné viedol akciu našeho odboja
proti Rakúsku a Nemecku, tiež zúčastnil
sa našich politických sjazdov v Rusku,
zvlášť CéskOišlwenškéhô všenárôdného re
volučného kongresu v apríli r. 1917 v Kije
ve, na ktorom bôli mimo Čechov a Slová
kov zástupcovia československého vojska

a organizácie zajatcov. Na tomto kongrese
boli zvolení členovia Československej Ná
rodnej Rady, ktôrej raiestopreďsedom stal
sa Ján Orsizágh.

Hlavný stavebný radca inž. Dittricb
prednášal na therňa; »Technika v službe
požiadavka osamostatnenia Štátnej tech
nickej služby od služby politickej.

Inž. Kavan referoval o technickom ho
spodárstve v priemysle, zdôrazňujúc naj
mä nutnosť hospodárenia tepelnou ener-.
giou.

Silné upúta nielen pozornosť, alé i zve
davosť mladý Benka so svojím ľahkým
sklonom od impre.ssiônizmn ku expressio
nizmu. V celku charakterizuje jeho. obra.
zy toto: Rytmický, bhnistý tanec čiar i
farby v jeden jediný myšlienkovj'' celok,
ktorý nám necháva tušiť i ukrytý, tajný
smysel všetkého, čo nám Ostáva ináč nc
ponímaíeľnýni, hirtvým, bézduchým. Ale
toto niečo javí sa u Benku plným záhad
ných predtúh a zpoza všetkého akoby sa
dvíhalo akési hrozné, ba zrovná príšerné
gestô nekonečného pessimízmu a hrôzy.
Každá čiara nosí na sebe znak tohoto
spoznania a náhle máme dojem, že sa ,Ške.
ri na nás des kosca a zachváti nás kýsi
nevýslovný stesk i malomyšélnošť. Ešte
i ten rámec je pokračovaním tejto nad*
smysclnej muziky. Tu máme »Po dáždiw.
Posledné záchvaty vetra ešte ohýňajú ko
runy stromov, dedina dýcha chladnou
vlahou, smútkom, dvaja osameli chodci
pozdĺž bizarne skrývaných chatrč, na
blatiiatej ceste ťažký pôvoz so skrčeným,
do plášťa zahaleným povozníkom. Bol to
len púhy dážď, ale tu sa odohralo niečo
náramne tragického a neskonalé smutné,
hó a tento smútok ešte vždy visí vo vzdu
chu, víťazný, negatívny, všetko popierajú
ci. V ;>Žatve» sa chystajú dva mOhutné
živlý k strašnému, drtivému boju, v kto.
rom človiečik, snažiac sa zachrániť úro.
ďu, napĺňa náš obavou, že v okamžiku
bude rozgniavený a vo všetky strany sve
ta rozhádzaný. Čudný stesk hľadí na náš
i z partie »Dediny» a chmurné, tajnostné
sú i grúne »H61 > so svojimi stádami a
šíálami. Veľká Škoda, že ňiéktoré veci nie
sú dôkladne vypracované. Benka je tu
celkpni zvláštnym, markantným zjavom,
idúcim smelo za vytknutým cieľom. Na
'"'ho krajinách prevládajú dva poSniurné
základné tony, tmavoolivová zelpň a do
červenkastá zabiehajúci oker.

Prednáška inž, Podhlajského »0 nor.
malizácii v priemyslé» mála za účel pred
viesť moderné výrobné methody, ktoré by
zvýšily konkurenčnú schopnosť nášho,
priemyslu.

Traja rečníci zaoberali sa' reguláciou
vodných tokov v republike, stavbou vod
ných ciest a otázkami vodohospodársky
mi.

ní. Ovšem len v očiach nepreďpojatého
Európana — tu však, ná našom južnom
pohraničí Európa už akosi prestáva a
prestáva i bežný europský názor na veci.
Tak sa mohlo stať, že maďarské, poťaž
ne zmaďarončené obyvateľstvo mesta až
na niekoľké, veľmi skromné výnimky za
chovalo-sa k dobre mienenej akcii našich
-slovenských umelcov — odmietavé.

Nášmu revolučnému hnutiu venoval
zosnulý nie len prácu, ále aj finančné pro
striedky. Kedykoľvek holý potrebné penia
ze — a stávalo sa to často, — Orsaágh ne
dal sa nikdy prôslť, vydával na potreby
odbočky často ftie len tisíce,ale mnohé de
saťtisíce dobrých zlatých rúbľóv, bez kto
rých by sme k vytknutému ciôľú neboli
došli. Konečne inž. Kneidl a inž. Bor-d/a pred

nášali »0 sústavnej elektrizácii v Česko,
slovenskej republike a v západných Če
chách*.

Mohlo sa -pravda očakávať, že. Spolok
slovenských umelcov pristúpi k tejto svo.
jej zpola demonštračnej, zpola pacifickej
práci g plnou pohotovosťou a s napnutím
všetkých schopností. O tejto výstavke
však nemožno povedať, žeby sá bola zce
la preukázala snaha čo najdôstojnejšie
vystúpiť pred lučenéckú verejnosť. Ne
bolo dôMahnutj ani len niveau martin
ského vystúpenia, ačprávé sa mohlo pred
vídať, žé usporiadateľstvo tu nebude mať
do Činenia s obecenstvom sbôvievafým,
alf, š obecenstvom kritickým, ktoré ťahá
paralelu medzi umením maďarským a
umením slovenským, jemu naprostó cu_
dzim, ba nepriateľským. Výher všetkého
materiálu čo do kvality bol sícé slušný,
ä]e nie Čo do kvantity a mladá i najmlad.
šla generácia okrem B end u, Bazôv.
s ké h o a Ruttkaya vôbec chybela.
Keď reprezentovať, tak reprezentovať a

neuspokojiť sa g malou ukážkou, alé s u
kážkou veľkou. Chybela i skulptúra a nie
je výhovorkou, že doprava materiálu cho
dí s, rizikom, a trovami. Konečne trovy a
riziko sú pri každej výstave. Myslím, že
jedinou príčinou nedostatkov bola prostá
népripravenosť lepšie rečeno, naša slo,
venšká lajdáčnosť a tú nemožno omluViť
ničím, veď času bolo nadostač.

Za Svoju prácu, šľachetnú a mužnú po
. váhu, poskytnutú pomoc, žiaľbohu nedo
stalo sa mu Obyčajne vďaky. Bol ohová
raný, upodozrievaný zo žistnosti a mnoho
krát aj Urážaný*,: Tu osvedčilo ga staré pri*
sló-vie: »Nevďak svetom vládne*. Ale roz-
Culôvať á hnevať sá pre to nevideli sme
ho nikdy, na jeho tvári objavoval sa ob

vyklý úsmev. Bol to vskutku vzácny člo
vek a charakter, poctivý Syn svojho náro
da. My Všetci, ktorí sňte ho poznali, zacho
váme jemu a jeho čistému menu a obeta
vej práci úeíapôménuteľnú pamiatku.

Všetky referáty prednesené boly prvo
triednymi a dlhoročnými pracovníkmi v
dotyčných odboroch. Majú jedôn spoločný
charakter, že chcú povzniesť dômáci prie
mysel a domácu výrobu Československú
ň-a taký stupeň, aby v dnešnom bezohľad
nom svetovom zápase mohla S úspechom
konkurovať i so zemiami vysoko prie.
myselnými, akými sú Nemecko, Aúglia a
Amerika.

V nedeľu, dňa 4. júna holo slávnostné
shromäždénie v miestnostiach priemysel
nej školy, ktoré zahájil predseda plžéň
ského odboru Spolku Č . inžinierov a ar
chitektov inž. Jozef Havránék. Jeho reč,
v ktôrej dovoláva sa reformy štúdia na
vysokých Školách technických a úpravy
platu vysokoškolských profesorov, prija
tá bola so všeobecným súhlasom, lebo po
jednávajúc otázku výchovy technického
dorastu dótknul sa priamo koreňa všet
kých Otázok, deň predtým riešených.

V nasledujúcich slávnostných preslo
voch predniesli svoje blahoželania oflclel
ňí zástupcovia Poľska, reprezentanti vše
tkých úradov, korporácií a škôl.

Tohoročné TuriCô zaznačené hudú v
dejinách republiky ako sviatok práce.
Celý rad nepolitických sjázdOv a slávností
zdá sa byť predzvesťou novej éry, ktorá
by priviedla k uplatneniu celonárodné a
celoštátné potreby.

Medzitým, kým sväz osvetových pra
covníkov v Prcšove riešil kultúrne otázky
Slovenska, druhý sjázd čs. inžinierov a
architektov v Plzni, vydržiavaný v dňoch
3. až 7. júna, zaoberal sa celoštátnymi
probiém a mi hospodárskými.

Nasledovala prednáška bývalého mi.
.nistra dra F. Kovaŕíka o šetrení hmotou,
energiou a prácou v priemysle. Rečník, o
pierajúc sa o svoje dlhoročné zkúsenosti
samostatného priemyselníka, vyslovil zá
sadu, že najväčším problémom nielen in
žinierstva, ale všetkej ľudskej činnosti
vôbec, je organizácia práce. Zmienil sa o
výrobných zásadách priemyslu anglické
ho, amerického a nemeckého, ktoré treba
študovať a porovnávať s našimi, pouká.
zal, že priemyselník zaoberal sa do dnes
väčšinou otázkou odbytu, ale samej tech
nickej výrobe nevenoval dosť pozornosti,
kdežto v Amerike a v Anglii bolo to na
opak. Uviedol všetky spôsoby organizácie,
ktoré umožňujú konkurenciu jednému a
tomu istému priemyselnému odvetviu.
Skončil výzvou, aby otázke psychotech
niky, t. j. hospodárenia ľudskou energiou,
venovala sa u nás náležitá pozornosť.

— — . , • —

K slávnostnému zaháljeniu sa sišlo po.
četné domáce obecenstvo i hostia z efeléhô
Slovenska, všeho všuďý na 1 00 osôb. Vý.
stavu otvoril predseda Spolku slovenských
umelcov, r. kat. biskup Marian Blaha,
v svojej reči zdôrazňujúc zvláštnu kultúr,
nu i národnú misiu tejto výstavy. Za ním
prehovoril novohradský župan dr Jur J a.
n o š k a, na čo počala prehliadka vysta
vených obrazov počtom asi 130. Sluší sa
poznamenať, že veľkú zásluhu pri preve.
dení mali i župný poradca dr Čerňan.
s k ý so svojimi obetavými spolupracov
níkmi a miestny, veľkej obľube sa tešia,
ci policajný kapitáli Janko Kom p i š.

Čelné miesto zaujímal portrét ministra
M i č u r u od A. K o v á t s i k a a jemu

Augusta je bohato zastúpený svoji,
mi vajnorskými, nitrianskymi, liptovský
mi a detvanskými, typmi a je veľkou ško
dou,-že* jeho ilustrované ľudové piesne eš.
te vždy nevyšly knižne. Pozná dôkladne
svojich ľudí, ovláda ich i folkloristický a
podáva nielen verné zobrazenie šumných
pestrých krojov, ale i dušu v celej svojej
vernosti, ovšem zidealizovane. »Dievča
z Vajlior» upomína na Úprkovu techniku,
pravda v inom, svojráznom zabarvení.
Skvostný je »Oravský baca», ako sedí u
prostred pastviny na pni, u nôh ovčiak, v
úzadí kontúry vrcholcov, túrní a strašil,
výeh lesov. Zachytený je nie s menšou
vernosťou a umeleckosťou ako Vešínov
známy liptovský bača. Toto všetko sú
akvarely, no má i v oléji väčšie dielo:
»Detvanku» s deckom na ramene. »Partia
z Tatier* (akvarel) nám ukazuje Augustu
i ako dobrého krajinkára.

Zastúpení boli vedľa inžinierov zo

všetkých odvetví štátnej správy tiež sú
kromní podnikatelia, civilní inžinieri, to.
várnici a priemyselníci. Každý z nich pri
niesol vzáciné a bohaté zkúsenosti z vlast
ného odboru, ba dokonca prednesené boly
i tak špeciálné poznatky, ktoré tvoria
ináče tajomstvo výroby jednotlivých pod
nikov. Je tu zrejmá patrná snaha, aby
dlhoročné zkúsenosti, získané vlastnou
prácou jednotlivca, neboly žiarlivo utajo
vané, ale aby sa stály majetkom celého
národa a slúžily mu ku blahu.

Na sjazde bola účasť okolo 300 inžinie.
rov zo všetkých končín republiky, nerá
tajúc veľký počet hosťov. Zo susedných
štátov poslalo oficielných zástupcov Poľ
sko; štáty Malej Dohody ojnluvily sa te
legraficky.

naproti známy portrét Pavla Múdro ň a
od Lehotského, ktorý je umiestený ináč v

pracovni martinského múzea.
Tlá/vnostné valné shromaždenie skon

čené holo preslovom inž. Zimmlcra »0
svetovom s väze inžinierova Rečník vyzý.
val inžinierske organizácie, aby ga stály
priekopníkmi mierových snáh a. kultúr
neho sblíženia medzi národmi.

V celku možno povedať, že sa stretáme
s tými istými umelcami a z väčšej čiast.
ky i s tými istými dielami, s ktorými sme
sa strétli v Martine, v Košiciach a na vše
tkých doterajších výstavkách, usporiada,
ných Spolkom Slovenských umelcov. L’u.
dí népribudlo a pribudlo málo i nových
tvórieb. Hneď pri vstupe do sieni ulahodla
oku G. Ma 11 é h o farbami 4 sviežosťou
hýriace krajinky so svojimi lesnými tíšin,
karni, potôčkami a kravičkami. Myslím,
žé Mallého sme posiaľ ešte nedostatočne
océnili, hoci zpomedzl staršej generácie
rozhodne jému patrí najprednejšie miesto.
Snáď nik nenarába sa svojim štetcom a
sô svojimi predmetmi s toľkou láskou,
ako tento tichý, skromný umelec. Pozri,
me si-jeho idylu »Na potoku». Všimnime
si, aké tiché šťastie sa rozprestiera nad
potôčkom, ktorý tu ticho plynie šťavnatou
lúčinou uprostred osamelého lesa. Ako to
dýcha vôňou materinej dúšky i smreka,
ako sa vám vkráda do duše umelcovo opo
jenie. Dievčatko sedí v sladkom sehaza.
bndumltí u potoka a obdivujete dokonalú
techniku i vkus umelcov, s ktorými vy
tvoril vodu pijúce kravičky. Snáď je veľ
kou poklonou umelcovi kritika, ktorú vy
slovil Lučenčan-Maďar, keď hľadel na ne:

»Aoh, pozrite ľudia boží, aký švindel!
Veď je to nie kresba ale púha fotografia.
Ľahko potom maľovať!»

Zahraniční Česi zastúpení boli inži
niermi zo Sumatry a Chicaga.Hanula : statočná, poctivá práca pro.

stých koncepcií, no svedomité, podľa naj
lepších síl vykonávaná. Portréty a štúdia,
z ktorých zvláštnu zmienku zasluhuje
»Mladická hláva», iste r mladších liet u
melca a »Podohizňa mojej ženy».

Mesto Plzeň všetkým právom zvolené
bolo za sídlo sjazdu. Je dno strediskoťn
prekvitajúceho priemyslu, tak uko žiadne
iňé mesto v republike a továrnici, priemy
selníci z Plzne i najbližšieho okolia, javi
li skutočne úprimný záujem o všetky o

tázky na sjazde pojednávané.

Po spoločnom obede navštívili účast
níci výstavu stavéhnej techniky, uspbri'a
ďarnú mestom Plzňou, a regulačné práce
na rieke Radbúze.

Nie vždy šťastnú ruku má M i trov.
s k ý, ktorého portrétom niekdy chybí Ďľa sjazdového programu jednalo sa v

prvom rade o reorganizácii štátneho ho

spodárenia, o ktorej otázke podal referát
inž. Miacháček. Takmer celé jeho jedna
nie týkalo sa Slovenska. Poukázal ila o.
hrómné deficity, s akými pracujú štátnó
liaňské i hutnícke závody v Baňskej
Štiavnici. Zároveň podal návrh, aby vlá
da zaoberala sa vážne s otázkou, .či by ne
bolo možné zrušiť strieborné a zlaté doly
Štiavnické a použiť tamojšieho robotníc
tva k dobývaniu uhlia na inom mieste
Slovenska. Ďalej poukázal na prechmaty
v štátnej lesnej správe na Slovensku, kde
pri predaji dreva favorizujú sa určité fir
my.

práve tô, čo je ich podstatou: opravdivý vý
raz duše a snáď i vernosť črt. Tým hlbšie
je založený »Triumf républiky» so svojim
mohutným gestom. »Pieseň jara» zobra
zuje rozkošnú idylku z rokoka.

Večer dávalo sa na počesť . sjfazdu
slávnostné predstavenie »Predaná neve
sta» s dvoma hosťami Národného divadle
pražského.

V pondelok navštívili účastníci kao'lL
nové a šamotové závody v Hornej Bŕíze a

v Dobfanocb, ďalej meštiansky pivovar v

Plzni, v utorok dňa 6. júna závody Akc
spol., »Škodovka» v Plzni, po
tom sklárne v Holejšove a Masarykov
dom vo Zbuchu.

Z najmladších mánie tu na príklad
Bazovského s materiálom bohatým čo
do počtu ale nie čo do obsahu a prevédé. j

nia. Pod všetky jeho olejové krajinky by j
smé mohli smelo napísať názov jednoho ;

ním vystaveného obrazu, tuším »šero», j

alebo »Stmieva Sav. Chybí mu jakši srny- '

sel pré farby a všetky krajinky sa stava-
j

jú v akúsi hmlistú, špinavozelenú massu, i

nie z umeleckých intencií, ale pravdepo. 1

dôbne ná riedkom púheho technického ne. ;

dostatku a už spomenutého daltonizmu.
Bazovskému možno dať tú radu, aby oleja
nechá’ a renoya! sa úplne grafike, z kto
rej prime-ol pekné, mnohosľubné ukážky.
»Milosrdný samariíáa» je tiež dobrým
pastelom. Novým je R u t t k a y-N e d é c.
ký. Jeho .»Oblaky.') a »Na ľade» prezra.
ďujú svojráznosť a nesporný talent. i

V stredu odobrala sa Časť hosťov dc

Mariánskych Lázní.
Poriiadateľstvo vydalo z príležitosti

sjazdu veľkú technickú publikáciu, sjaz
doyý almanach. JkUviedol ako príklad špatného hospo.

dárenia Štátneho naftové do'y v Gbeloch,
kde má americká spoločnosť dostať
»Staadard Oel» predkupné právo na celú
produkciu, čím by, vzhľadom na smluvu
uzavretú sp štátom, ohľadom* dobývaniu
oleja v celej republike, diktovala ceny na
našom olejovom trhu. Upozornil. tiež na
nehoispodámiosť v otázke zemného ply.

Podobné motívy vypracoval i v »Od

počinku u potoka» a v »Pastieri» a podn-

V. výstavkaSpolku slov. umelcov

2a Jánom Országhom.

Druhý sjazd českoslov. inžinierov
a architektov v Plzni.

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

“
v Brne, Stredová ul. číslo 1. 03281



Hen. Priiger a tajomník Fa.bián, Sväz ho
stinského pomocníctva predseda Arm. Gyo
zôa tajomník Chovaň, okrem toho' boli prí
tomní a zúčastnili sa jednania zmocnení
členoVia obidvoch sväzov.

Rozčuľujúca »stndienka. — Nedeľný kľud

večným nekľudom. — Komunisti, Maria
Terézia a » Slovák*, ako sa to rýmuje.

Z Nových Zámkov, 12. júna. to ovocie ľudáckeho >>waffenbruderstvá» s

Ešte len pred týždňom bol položený zá- Maďarmi, že si títo trúfajú zneuctiť čistú Po dlhom jednaní dohodli sa zástupco
via obidvoch sväzov na tom, aby zostal te
rajší stav (kolektívna smluva a systém
odmien) do tej doby, kým bude uzavretá
nová kolektivná smluva medzi oboma Ú

strednými sväzmi v Prahe, platná pre ce

lú republiku Československú, najdlhšie na
dobu 6 mesiacov. Keď nebude do 6 mesia
cov uzavretá menovaná kolektívna gmlu
va, predlžuje sa automaticky toto ujedna
nie až do doby uzavretia tejto kolektívnej
smluvy. Ujednanie toto platí pre celé Slo

vensko, zástupcovia zamestnávateľov v

Podkarpatskej Rusi k ujednaniu tomuto
nepristúpili a vyhradili si o veci vyjedná
vať u miestnej príslušnej vrchnosti..

kladný kameň k pomníku tých veľkých pamiatku tých, ktorí vyliatí svoju krv nieV Bratislave. 12. júna.
hrdinov, ktorí v r. 1919 obetovali svoje ži- len za lepšiu budúcnosť našu, ale i za týchJunovézasadnutie mestského zastupiteľstva

bratislavského bolo dnes o 3. hod. popol, zahá
jené a vyznačovalo sa nielen pr: slabej účasti
členov, ale i celým svojim priebehom únavou,
ktorá pochodí z horúčosti i z pracovnej ne

schopnosti tohto sboru. Veď pre samú politiku
kresťanských socialistov, s ktorými za jedon
povraz tiahnu obyčajne i nemečko-maďarskí
sociálni demokrati a komunisti, nedá sa tu
vážne rozprávať o hospodárskych záujmoch a
potrebách mesta. Československí členovia- toh
to sboru sú tu v mizivej menšine, hoci percen
tuálne sú Čechoslováci, v Bratislave vo veľkej
väčšine oproti Nemcom a Maďarom, s ktorý
mi často ide i veľká čosf členov magistrátu.
Veď v mnohých prípadoch magistrát si robí
i tak, čo chce a to málokedy k zdaru mesta á
väčšiny jeho obyvateľstva. Mestská správa a
mestské zastupiteľstvo je už vlastne starou a
dosť ťažkou chorobou hlavného mesta Sloven
ska a je už veru na čase. ako sme už kolková
zy povedali, aby ministerstvo spravilo už raz
ten radikálny operatívny čin — rozpustilo to
to neschopné zastupiteľstvo a dosadilo zodpo
vednú správnu komisiu, ktorá_ by i v magi
stráte zaviedla iný demokrati cke j ši a mestu
samému ospžnejší režim. Lebo takto to neidé.
To je naše bratislavské »ceterum autom ccn
seor.

voty za oslobodenie Slovenska a za celist- šovinistických páchateľov, ktorí u nás po

vosť našej republiky a už zlomyselná su- zívajú všetkých výhod demokratickej slo

rová ruka pohanila svetlú pamiatku tých- body, kým ich bratia za Dunajom ešte iiUÍC Jb UUU.U ‘ v , v
> ,

to našich národných bohatierov, zamažúc dnes sú olúpení o najzáklaďnesie politické
thérom nápis na základnom kameni." práva.

Páchateľ vraj nemôže byť zistený, hoci Surový čin novozámsky nesmie ostať
ohavný skutok sa stal na poludnie. bez trestu, a úrady sa iste postarajú, aby

Kde to sme, keď tak ďaleko siaha trú- páchateľ čim skôr bol vypátraný.
falosť novozámskych maďarónov? Tu je

*
. V Bratislave 12 júna. domia. Lupič medzitým ukradol z poklad-

Dnes o štvrť na 11 hod. preďpol. stala nice asi 100.000 Kčs temer v samých päť
sa v Bratislave udalosť, ktorá vyrušila tisíckorunových stovkách a ™u

.

všetko obyvateľstvo mesta. V Zemskom ú- .
O dMln našh úradníci pokladu ka v

rade pre pečlivosť o válečmých poškoden- miestnosti v krvi ležiaceho. Mysleli, že

cov bola spáchaná, veľmi odvážna lúpež, dostal srdečné kŕče a pri pádu, že sa ude

pri ktorej len tak že nezahynul pokladník nl$o hlavy
_
o otvorené dvere poWadm e

tohto úradu Jozef Jeníček. Pokladník Je- Dah_
ho previezt do statnej nemocnice kdé

níček pred 10. bod. preďpol. pripravil si k prišiel k vedomiu. Tam teprve vypovedal,

výplate peniaze a vyšiel von. Ked sa o co s
,&ú vracal do svojej úradnej miestno- Pote* ľ’

— Vyslanec Osuský v Bratislave. Če
skoslovenskí vyslanci a splnomocnení
ministri dr. Osuský z Paríža a inž. V a
vrečka z Budapešti došli do Bratislavy.
Obidvaja navštívili šéfa administrácie mi

nisterstva pre správu Slovenska dra. Kál
layho, ktorý zastupuje v Prahe meškajú
ceho ministra dra Mičuru

Dnešná schôdza, ktorej predsedal čiastočne
mešťanosta dr. Zim.mer :— jeho návratom z

dovolenej skončila "sa neblahá éra dr. Ledere
na, ktorému možno priať, aby na svojej dovo
lenej čo najdlhšie sotrval — a čiastočne župan
dr. Bella, začala sa obvyklými interpeláciami.
Komunista, S i n g e r sťažoval si na bezpeč
nostné pomery v Bratislave, pri čom poukázal
na snútenie sochy Márie Terezie a »vybiele
rae« redakcie a administrácie Tukovho »SIo
váika». Pýtal sa mestskej správy, čo hodlá pro
ti tomu urobiť. Veru dobrých má pravotárov
»Sk»váifc» spolu s nebohou Máriou Teréziou v
komunistoch. Teda noví waíf&nbtúderi ľudá
kov: Maria Terezia a komunisti. — Dr.
Kra u s (čs. sociálny demokrat) žiadal aby
učňovské školy boly rozdelené na slovenské,
nemecké a maďarské. Pri debate o zpráve me
šťanostovej poukazovali znovu Singer a Ma
sér na veľkú drahotu mäsa. M a s á r okrem
toho žiadal, aby mýto bolo z doterajších miest
posunuté ďalej na obvod mesta. Komunista
Orlík poukázal správne na nečistotu v ho
teli ŕBudolf» čo je ozaj hanbou hlavného me
sta Slovenska. Čs. soc. demokrat Chott pre
hovoril . do noty maďarským kresťanským so
cialistom- keď žiadal mesto, aby zakročilo proti
zemskému vojenskému veliteľstvu, že zatvára
zahradil veliteľstva o 4. hod. popol. Ako si to
predstavuje, že by mesto mohlo rozkazovať
zemskému .veliteľstvu, nevieme, ale zdá sa
nám, že robí politiku peknej tváre voči Ma
ďarom a Nemcom, ktorí s uspokojením prijí
majú jeho “prejavy, povedané v ich tóne »vy
sokej politiky». Komunista H o f f m a n n žia
dal, aby všetkým, ktorí majú povolenie nosiť
zbrane, tieto boly odobrané a milostivé dovo
ľuje, .aby boly ponechané len vojsku, četnictvu
a polícii, (Predsa!) »Žeiezná studienka* už
dlho rozčulúje členov obecného zastupiteľstva,
zvlášte kresťanských socialistov, ktorí všade
chcú mal len svojich ľudí a urobily z tejto
záležitosti politickú ôtázsku. Pred niekoľkými
mesiacmi zadalo totiž zastupiteľstvo na návrh
dr. Lederera reštauráciu v »žel. studienke*.
Maďarke Csavitsovej-Pingitzerovej ž a 30.000
Kôs. hoci druhý uchádzač núkal nájomné
íl.700 Kčs, ale nedostal Žel. studienku preto,
lebo je Čechoslovák. Ministerstvo toto usnese
náň zrušilo a nariadilo vypísanie nového sú
behu. Kresťanských socialistov to rozčúlilo a
preto si chceli na ministerstvo sťažovať u naj
vyššieho správneho súdu. Magistrát dal ná
vrh, aby predbežne predĺžil sa doterajšej drži
teľke prenájom do konca roku za 20.000 korún
a aby sa- vypísal pre budúci rok nový súbeh.
Sťažnosť .podaná nebude. Tento návrh bol pri
jatý. Redaktor Porubský poznamenal, že
tu ide len o predlžovanie veci, čim sa tiež po
škodKuje mesto. Inž. mestskej elektrárne Hirt
vyvrátil niektoré nesprávne chýry o nových
sariadenia/ch mestskej elektrárne. Bol schvá
lený nový štatút o sriadení mestských závo
dov. Mestská poisťovňa pražská zariadi v Bra
tislajve svoju filiálku, ku ktorej mesto poskytne miestnosti a za to dostane tretinu zisku
z tejto filiálky. Akonáhle dostúpia u-odsťovacie
preraie obnosu 700.000 Kčs, stane sa táto filiál
ka samostatnou poisťovňou mesta Bratislavy.
O jednotnej záverečnej hodine obchodov a o
nedeľnom- pokoji, ktorý už toľkokrát, bol po
jednávaný v zasadnutiach, rózpriadla sa znovu
debata. Predmet bol vš.ak odložený konečne
do zajtrajšej schôdze. Či bude už táto záleží-'
tosť zajtra definitívne skončená, je veľmi po
chybné.

— S jázd Sväzu československých miest
v Bratislave, ktorý sa mal konať v júni,
bude až v júli počas Orientálneho trhu,
do ktorej doby bude úplne prichystaný
sjazdový materiál a vykonané prípravy k
založeniu slovenskej sekcie.

tt k =™i 4d7 im pred dvera- U V*-***,
mi asi
postavy, čiernych ocu a vyznacneno orut j . , . - .

ho nosu - mal na hlave zelený klobúk a ™e, ale nie životu

oblieknutý gumový kabát - a pýtal sa ho, Prepadnutie bolo velím odvážne, lebo

či už istý muž dostal vyplatené peniaze, v budove zemského uradu pre valecnych

Pokladník mu odpovedal, že sa pozre a poskodencov pracuje 200 úradníkov. Lupič
vošiel do kancelárie. Pozeral sa do listín mal svo,, zločin vopred iste rozmyslený a

a. v tom okamihu dostal od chrbta silnú pripravený,
ranu palicou do hlavy. Upadol do bezve-

— Ústredná matica školská. Z Prahy
oznamujú: Tu sa konalo 41. ročná valné
shromaždenie Ústrednej Matice školskej
za veľkej účasti členstva i hosťov. Jedna,
nie zahájil starosta dr Dewetter, Po
ukázal na veľkú činnosť nemeckého
»Kulturvereinu» (bývalého Schulvereinu),
ktorého príjmy vzrástly za predošlý rok
ota pol milióna korún, kdežto príjmy
Ústrednej Matice školskej sa zmenšily viac
ako o pol milióna korún. Za posledné dva
roky vydal »Kulturverein» na ciele ger.
manizačné 8 miliónov korún. Ešte dnes je
o nemecké školstvo v našej, republike po.
starané lepšie ako o naše vlastné. Nemcov
je v Čechách 33.03 proc., ale zo všetkých
ľudových škôl majú viac ako 37.80 proc,
zo stredných škôl 35.3 proc., a z obchod
ných 40.4 proc, Zpráva o činnosti v predo.
Sloní roku bola jednomyselne schválená,
jako izprávy ú'četná a. pokladničná. Za
čestného člena bol zvolený zaslúžilý men,
šinový pracovník dr. Ján Ošťádal z Olo
múca. Pri doplňovacej volbe boli vyvolení
za členov výboru dr, Jáhn a poslanec dr
Mazanec.

WýSrÍ8i©&S:i Záhreb®.Preš, odcestoval na
ostrov Capri. Ako sa oznamuje zo Záhreba, došlo tam

v nedeľu, 11. júna k novým vážnym vý
tržnostiam stúpencov chorvátskeho bloku
proti nacionalistickým Sokolom, pri čom
kaviarňa »Korso» bola poškodená. Mnohé
osoby holý ranené. Belehradské politické
kruhy prísne odsudzujú jednanie chorvát
skeho bloku, poneváč tento blok miesto
aby prejednal sporné politické otázky v

parlamente, sváďza nezrelú mládež k poli
tickým výtržnostiam. Keby tento postup
chorvátskeho bloku vynútil si dajakú od

vetu, potom chorvatský blok niesol by za
to plnú zodpovednosť.

—rk. Z Prahy, 12. júna.
(Tel.) Dnes v noci po 10. hod. odcesto-

val p. prezident Mas ary k v sprievode
svojho tajomníka dra Kfučeru a dcéry dr.

Alice z Wilsonovho nádražia cez Švajčiar
sko do Janova, odkiaľ odcestuje loďou na

ostrov Capri na letný pobyt a zdrží sa

tam pravdepodohne asi dva mesiace.
V pondelok, predpoludním navštívili

pred odchodom pána prezidenta Masaryka

páni vyslanci japonský, nemecký, americ

ký, anglický, rumunský a kráľovstva SHS.

Potom prijal pán prezident Masaryb re

daktora dra Ejnila Faktora. — Z prezídia najvyššieho účelného kon
trolného úradu republiky československej.

»Havasŕ oznamuje z Londýna: Podľa
mienky, anglickej vlády vyslovenej v note,
neodpovedá francúzske memorandum do

statočne usneseniam, urobených v Cannes
a v Janove. Z anglickej strany hudú vy
slaní do Haagu i k predbežnej porade, kto
rá sá bude konať od 15. do 25. júna len
odborníci a nie politickí zástupcovia. Po
dľa noty niet dôvodov k tomu, aby sa od
sovietov požadovalo odvolanie finančného
memoranda z 11. mája. Táto podmienka
mala byť vraj uložená pred pozvaním Ru
ska do Haagu. Okrem toho boľševici prav
depodobne vôbec nepoužijú' toho to pamät
ného spisu.

Predseda najvyššieho účetného kontrolné
ho úradu dr. Eduard K o e r n e r nastúpil
v sprievode prednostu prezidiálnych kan
celárii, radcu najvyššieho účetného kon
trolného úradu Jána Jaroša niekoľko
dennú informačnú cestu ná Slovensko a
Podkarpatskú Rus. Po dobu neprítomnosti
zastupuje ho námestok predsedu dr. E r
b e n.

Z Budapešti, 12. júna. »M. T. K.»

oznamuje úradne; Včera V nedeľu holý
prevedené užšie voliby v 23 volebných o

kresooh. posiaľ došlý výsledky z 15 okre
sov. Bolo’ zvolených 9 'poslancov vládnej
strany, 2 Andrássy-Friedrichovej strany, 2

Strany ľfallerovej a 2 divokí. Podľa dote

rajších výsledkov obdržali; Jednotná stra
na vládna-139,'Ernsztova skupina 14, Hein
richova strana 1 a vláde priateľskí divokí

poslanci 8 mandátov. Vládny blok má te
da 165 mandátov. Andrássy-Friedrichova
strana získala 12, Hallerova 8, Rassayova
T, skupina Vázsonyiho 4, skupina Batthyá
nyho 2 a sociálni demokrati 24 mandátov.
Okrem toho bolo vyvalené 15 opozičných
divokých poslancov, takže celá opozícia
má 73 mandátov. 2 divokí sú neutrálni.
Výsledok z deviatych okresov dosiaľ ne
došiel. :

— Mestská sporiteľňa v S, Bystrici. 12.

júna bola otvorená v Banskej Bystrici v

starej radnici filiálka Pražskej Mestskej
Sporiteľne: Predstavenstvo sišlo sa o pol
10. hod. predpoludním k ustavuijúcej schô
dzi a zvolilo za predsedu mešťanostu.
Gsesznáka a za za miestopredsedu rektora
Messika.

V druhom oddiele noty sa stanoví na
základe podmienok canneských smernica,
že mnsí byť vrátený súkxomý majetok, a

lebo sa musí stať predmetom skutočnej
kompenzácie. Od Ruska nemožno vraj
viac žiadať, ako od ktorejkoľvek inej vlá
dy. Preto nemožno vnútiť Rusku už vo

pred program, ak sa chce dosiahnuť jeho
nezbytná spolupráca. V Haagu bude pečll
ve vylúčená každá politická otázka.

— Dr. Kapp zomrel. Z Lipska ozna-
mujú: Z predlanského pokusu o puč v Ber
líne známy dr. Kapp zomrel 12. Júna rá
no. Podľahnú! svojej očnej chorobe.

— Italský kráľ do Dánska. Talianské
časopisy oznamujú, že talianský kráľ v

druhej polovici t. m. odoberie sa do Koda
ne, aby vrátil návštevu dánskych kráľov
ských manželov.

V Súbotiští bol zvolený minister obcho
du Ilegyeshálmi (strana Ernsztova) proti
gr. Czirákymu, zaťovi gr. Andrássyho.

V tretej čiastke noty anglická vláda žia
da preskúmanie úpravy, otázky ruských
dlhov a vyhlasuje za nezhytné čiastočne
snížiť ruské válečné dlžoby. Čo sa týka
úveru ruským siikromnikom, vyžaduje zá
ruky, pri úprave ktorých hy vláda mohla
podporovať svojich štátnych príslušníkov.
Anglická nota konečne vyhlasuje, že o ka
pitulácii Európy sa nemôže hovoriť, lebo
štáty, ktoré spolupracujú na obnove Ru
ska, všetky môžu brániť svoje záujmy.

Ulice: Kapucínska, Kozia a Prayova budú
čo najskôr -vydláždené. Ďalej bolo vybavených
niekoľko bodov programu o kúpe a odpredaji
pozemkov a o predĺžení vodovodnej siete. Me
sto navrhuje ministerstvu verejných prác, aby
nestavalo justičný palác na pozemkoch na Te
helnom poli, čo by pre vzdialenosť od stredu
mesta bolo veľmi nevýhodné, ale núka . mu za
to pozemok pri iTmaivskom mýte*. Vybave
ním nesCíselných, ohvyklýih žiadostí o dovole
né a remunerácie — zdá sa, že mestskí úrad
níci posudzujúc to dľa ich žiadosti o zdra
votné dovolené sú viac chorí ako zdraví —
bola dnešná schôdza po 6. hod. večer skonče
ná. V utorok sa pokračuje.

— Nové letecké spojenia Budapešti t

Varšavou a Londýnom. Peštiansky »Nem-
zeti Ujság» sa dozvedá, že bankár Fred
Ghamier zamýšľa vybudovať novú ma

ďarskú leteckú líniu medzi Budapešťou—
Miškovcom "a Varšavou a medzi Londý
nom—Varšavou a Budapešťou, a že dostal
od maďarskej vlády potrebnú k tomu kon
cesiu.

Z Varšavy, 12. júna.
»Kurier Roranhý» oznamuje: Kandida

túra Teslowicza na .kreslo ministerského
predsedu je vylúčená, poneváč tento od

mietol. Dnes spomínajú ako budúceho
predsedu ministerstva P 1 u c i n s k é h o,

poľského komisára v Gdansku, alebo N a

r.u to v i c z a. Vylučuje sa tiež možnosť,
že by minister Sliírmunt dosial sa do no

vého kabinetu.

i

— Na vysvetlenie. , svojom vyzvaní
adresovanom drovi V. Ravaszovi napísal
som, že všetci tí Česi,' ktorých sa p. dr.
Ravasz dovoláva ako svedkov svojich do

brých stykov s Cechmi v Rusku, boli pro.
ti revolučnej akcii a že vstúpili potom do

armády. Aby nikto nehol ukrivdený, mnsím
konštatovať, že bratia Čadil, Hrabák a
Švarný boli vždy úprimnými pftvržen
cami odboja a vstúpili do légií, kde brat
Cadil zahynul a brat Hrabák utratil zdra*
vie. Brat Švarný je v Lučenci kapitánom.
To ovšem na veci nič nemení, poneváč
títo bratia, až na mrtvého brata Cadila,
akiste potvrdia pravdivosť mojich obvi_
není voči dru V7

. Ravaszovi, ak sa tento
pán rozhodne žalovať. Ferd. Píí|ack,ý.

»Ga.zetta Warszawska* oznamuje, že

ľudáci zamýšľajú kandidovať na kreslo
ministerského predsedu poslanca Rataja.

Dňa 8. a 9. t, m. jednalo sa v miestno
stiach obchodnej komory v Bratislave "za

predsedníctva kom. živn. inž. Z a 1 y o u

zävretí novej kolektívnej smluvy v živno
sti hostinskej. Za vládu boli prítomní odb.
radca dr. S 1 á d e k za Slov. oddelenie min.
sociálnej pečlivosti, vrch. pol. radca B ô h

n el za policajné riaditeľstvo v Bratislave,
Jozef V o n d r á č e k za Slovenské oddele
nie min. obchodu a hl. žup. not. dr. S k a 1-

s k ý za županský úrad v Bratislave. Zem

ský sváz hostinských zastupoval predseda

Z T o k i a oznamujú; Admirál Kato pi'i
ial úkol, utvoriť nový kabinet. Úmyslom
jeho kabinetu je, do dôsledkov previesť
úmluvy wáriiingíonské a snížiť vojenský
rozpočet.

ŕPrzeglad Wieczorny* oznamuje, že ľu
dáci usporiadali včera pred sídlom náčel
níka štátu Pilsudského v

:
Belvedere de

monštráciu za náčelníka štátu. Poslanec
ľudovej strany D o m b s k i povedal reč k
Pllsudskému a vyhlásil, že poľský ľud ho

vyzýva, aby sotrval na svojom ťažkom a

zodpovednom mieste. Pil sud? 1'-i poďakoval
v odpovedi za tento prejav

Slový prezident v Cšľae

Z Pekingu, -12. júna. Nový prezident
republiky čínskej Liuanhung nastúpil svoj
úrad.

dí '"J ’T

Zneuctenie pamiatky padlých hrdinov v M, Zámkoch.Únava.
Neznámy pachateí zamazal nápis na základnom kameni.

ýsiecik|f volieb v Naďarsku
Vláda má 165 mandátov.

ŤažkostS pri smtaweisi
tfládsf w p©i'sku.

Skirmúmt nebude v novom kabinete?

Dohoda y hostinskej živnosti.

Lúpežné prepadnutie za bieleho dňa.
S®aiä«©M na poklaéliíílfca. — Ukradol HSíCI.@@© ICšs.

Co ffiwfpiia v Has^si!

Chýrnlk.
vláda w



— Dar juhoslovanského kráľa čs. vy
slancovi. Z Belenradu; Kráľ Alexander
venoval os. vyslancovi svoju najnovšiu
podobizeň v krásnom rámci.

.
— 5. číslo »Pnidov» práve vyšlo. Z bohaté

ho jeho obsahu uvádzame báseň Ivana Krás
ku »Hučia stroje», pojednáme o slovenskej
a československej otázke od A. štefánka,
článok M. Janotu: štát v svetle historického
materializmu, Dan. Ra-panta: Príspevky k
rečovým pomerom v Uhorsku v dobe pred r.
1790, kritický posudok a rozbor r’-amstických
prác J. Gregora-Tajovského od dr P. B—k a
Fr. Votrubu: Za Hviezdoslavrm, ako ocenenie
životného diela najväčšieho slovenského bás
nika. Okrem týchto sú v literárnom a ume
leckom obzore posudky o hudobnom živote v
Bratislave h nových vedeckých knihách, v
obzore školskom a kultúrnom rôzne zaujíma
vé zprávy z kultúrneho života na Slovensku i
v cudzine atď. Obzory sociálny á národoho
spodársky sú tiež vyplnené interesantnými
aprávami. Na konci čísla tejto výbornej revue
je pojednanie Poliaka Jerzy Kuprnatcwské
ho o rusko-nemeckej rapallske’j smluve.

— rk — Z Prahy, 13. júna.
(Tel.) V dnešnom zasadnutí kultúrneho

výb! počala sa debata o malom školskom
zákone. Minister dr Š r o b á r podal vo vý
bore vyhlásenie vlády.

Z Berná, 12. júna. Spolková rada sta
novila inštrukcie pre švajčiarskych dele
gátov v Haagu. Švajčiarski delegáti za
istých okolností sa majú pokúsiť dosiah
nuť úmluvy s Ruskom.

•Juhoslovanský kráľ Alexander na ciele

vyučovania krásneho písomníctva s šíre.
nie praktického vzdelania širokých vrstiev'
daroval Jedon milión dinárov. Na ten cieľ
(bude dávať ročne 300 tisíc dinárov. započnfú toho roku dňa 15. júna o 2. hod.

odpoludnia v zahrade Grassalkovičovej
(bývalá zahrada Bedrichova) veľkou det
skou slávnosťou s bohatým programom,
ktorú usporiada Dorost Čs. Červeného Krí
ža. Bohatý program pozostáva z týchto čí
siel: Detské produkcie: spevy, tanec, telo
cvičné čísla, tombola, skautský tábor atď.
Slávnosť zakončená bude lampiónovým
sprievodom zo zahrady na Námestie Repu
bliky, kde bude rozchod.

Z Varšavy, 12. júna. Poľská delegá
cia pre konferenciu v Haagu odišla dnes
večer do Haagu. Prvý delegát poľský mini
ster Filipowioz následkom ochorenia zo

stal predbežne ešte vo Varšave.

zidenta v Mníchove. »Vorwärts» oznamu
je z Mníchova, že napriek pokračovaniu
ho ľše v i kov- prav ič i ak ov a spôsobu písania
nacionalistickej tlače návšteva ríšskeho
prezidenta v Mníchove bola veľkým ú.
s p echom republiky. Na všetkých uliciach,
kde ozvalo pískanie, bolo toto zahlu
šené % volaním na slávu republikánom.
Mníchovská polícia prpovala v tomto prí
pade dobre a zatkla všetkých, ktorí brý
zgali prezidentovi.

Z Ríma, 13. júna. Včera večer odišli
do Haagu niektorí odborníci, medzi nimi
Landini, •tajomník náčelníka misie veľvy
slanca Aveazana, konzul Rúti a gróf' Bar
baríc. Veľvyslanec Avaiazano odcestoval
,pred dvoma dňami. Minister. Giannini príde
do Haagu z Londýna.

Dámy sa žiadajú, aby láskavé podporo
valy dobročinný účel tejto slávnosti a prí
padné dary (zákusky na bulffet atď.) posla
ly dopoludnia, 15, t. ra., do Grassalkovičo
vej zahrady.

Dňa 17. t. m. o 3. hod. odpoludnia na

— Pozor na voličské soznamy. Bratislav-
ský mešťanosta vydal toto upozornenie; V

smysle zákona č. 663. z rokli 1919 sú stálé vo
ličské soznamy mesta Bratislavy v dobe od
15. júna do 22. júna k verejnému nahliadnu-,
tiu v každom dome vyvesené. Obyvateľstvu
uvádzam v známosť, že reklamačné pokračo
vanie trvá od 15. júna do 22. júna a síce vo
všedných dňoch od 8—12 hodiny predpol. a
od 2. do 6. hod popoludní, v sobotu od 8.

hodiny ráno do 4. hod. popoludní á v nedeľu
od 8. hod. do 12. hod., v ktorom čase sa môžu
písomné alebo ústne reklamácie podať vo
volebnej kancelárii mesta Bratislavy, Prima
ciálna budova II. posch. č. dverí 25. Voličiä
sú tí československí štátni občania, ktorí do
15. júna 1922 dovŕšili 21 rokov a záverne do
15. marca 1922 sa v Bratislave na stály pobyt
u policajného úradu prihlásili a od tejto
doby sa tu zdržujú. Tí občania, ktorí — ač
priam majú volebné právo — a vd voličských
soznamoch uvedené nie sú, sa vyzývajú, aby
svoje právo reklamačnou cestou uplatnili, ďa--
lej upozorňujem obecenstvo, v prípade, že vo
voličských soznamoch sú takí uvedení, ktorí
volebného práva nemajú, -alebo v tom dome,
kde sú zapísaní, nebývajú, podalo reklamáciu
cieľom vytretia týchto osôb z voličských so
znamov.

— Študentské a žiakovské výpravy zo Slo

venska v Prahe. Počet školských výprav zo

Slovenska do Čiech v tomto roku utešene
vzrastá. Zvlášť v hlavnom meste Prahe je
ruch tento, počínajúc druhou polovicou mája,
Veľmi značný. Sám profesorský shor v Brati
slave prihlásil 8 výprav študujúcich brati
slavských stredných-škôl, z ktorých došlo do

Prahy dosiaľ 5 výprav, i meštianskych škôl

navštívilo Prahu dosiaľ tiež 5 výprav, z odbor

ných škôl je na príklad prihlásená drevársko

priemyslová škola v Humennom, ústav hlu

chonemých v Kremnici a iné. Školské budovy
v Prahe sú vyhradené ubytovaniu týchto slo

venských výprav, a 1 budovu má k dispozícii
tým istým-cieľom Československá Jednota v

Prahe, ktorá sa s príkladnou pečlivosfou sta
rá nielen o ubytovanie, ale i o stravovanie
milých slovenských hosťov. Služby sprievod
cov ponúkli sa ochotne vykonávať Slovenská
Akadémia zo Štefánikovej koľaje, (rk).

hľíšti P. T. E v Petržalke usporiada Dorast
Čs. Červeného Kríža športový mceting bra

• bislavskýtíh stredných škôl pod protektorá
tom pána ministerského radcu dr Fol
prechta. (Footbaiový match, beh, skok,
vrhanie, preťahovanie-, štafetový beh atď.)'.

Z Bruselu, sd-eľujú: Ako bolo ozná
mené, navrhla francúzska vláda Belgii ob
novu hospodárskeho vyjednávania. Pora
dy malý byť zahájené 10. júna. Na sobot
ňajšej schôdzi, ktorá bola v ministerstve
financií a ktorej sa zúčastnili ministerský
predseda Theunis a minister zahraničia
Jaspar, holo usnesené navrhnúť francúz
skej vláde 19. jún pre zahájenie porád.

Slávnostné matiné čs. Červeného Kríža
búde pod protektorátom párni ministra dr
Mičuru dňa 18. í. m, o 10. hod. dopoludnia.
O význame sociálnej ptrác-e prehovorí mini
ster sociálnej pečliivosti Gúst a v H a b r
man. Načo-bude nasledovať bohatý pro
gram spevný a hudobný za účasti Akade
mického sdružeňia peveakého, hudby 39.

peš. pl. atď. Bližšie na plakátových ozná
meniach. Ceny sú mfterné a vstupenky
mo-žno kúpiť v predodipredaji u Divízie Č-s

Červeného Kríža, Dlhá ulica č. 24. I. posch.

Z Berlína, 13. júna.
»iVossiische Ztg.» oznamuje z Ríma, že

v demokratickej strane nastal definitívny
rozkol. Za vedenia Nittiho utvorila sa ital
ská strana demokratická, ku ktorej v deň
založenia pristúpilo 34 poslancov. V pro
grame strany je spojenie rôznych vrstiev
obyvateľstva a v zahraničnej politike dbať
záujmov všetkých národov.

— Anekta o potrebe vysokého školstva na
Slovensku, usporiadaná dňa 6. júna Sväzom
slovenského študentstva v Prahe (Karolínam),
vyznela síce'svorne v tom smysle, že potreba
dobudovania vysokého školstva na Slovensku
sa všeobecne uznáva, ale rozchádzala sa
mienka o časovom termíne, v ktorom by sa
malo k založeniu ďalších škôl pristúpiť. Prof.

Ursíny bol na príklad za okamžité sriadenie
vysokej školy technickej na Slovensku, po

ukazujúc na svoje zkúsenosti pri zakladaní
techník zo Záhreba a z Brna, kým referent
štefánek odkazoval na ťažkosti, s ktorými sa
stretáva' už sama bratislavská univerzita, a

ktoré pozostávajú hlavne v nedostatku slo

venských poslucháčov a slovenského prof.
eboru; nehovoriac o prekážkach finančných,
takže sriáďovať nové vysoké školy na Sloven
sku v prítomnej dobe bolo by neúčelným. Na
ankete zúčastnili sa 2 rečníci (prof. Wingert,
Ľud. Ruhmann) a okrem toho prečítaný bol

prípis vyslovujúci stanovisko filozofickej fa

kulty bratislavskej v tejto otázke. Ďalšia dis
kusia rozvinula sa debatou, ktorú c-* oril
prof. Ursíny. (rk).

Z Budapešti oznamujú: V politic
kých kruhoch sa hovorí, že nastávajúca
rekonštrukcia kabinetu bude dosť ďaleko
siahla. Hovorí sa, že z ministerstva vystú
pi gróf Bánfíy, Hegyeshalmä, Tomcsányi,
Mayer, Vass a Bemolák. Ministrom zahra
ničia má sa stať vyslanec Koloman Kania.

- Doterajší minister vnútra Klebelsberg má
prevziať ipinisterstvo kultu. Okrem toho sa
menujú ako kandidáti ministerství; Ivan
Rakovsizký, Štefan Szabó-Nagyatádi a štát
ny tajomník Tibor Scitovsizky. Rekon
štrukcia kabinetu mé byť však prevedená
len po ústavení sta národného shromažde
nia. •

— Pozemková reforma. Päť civilistickýqh
úvah o zábore veľkého majetku pozemkového
a o tom, čo so zaborenú súvisí.' Napísal JUDr
Jaromír Sedláček, profesor občianskeho
práva Masarykovej univerzity v Brne, Ná

- kladom Barviča a Novotného y Brne 1922.
(Sbi-erka spisov právnických a. národohospo
dárskych, sv. XII.) Strán 294. Cena Kčs 50.—.
Autor zovrubne rozoberá ustanovenia zákona
záborového a jeho prevádzacích 8predpisov,
nakoľko sa týkajú súkromného práva, V prvej
štúdii vykladá, čo je to majetok pozemkový,
ktorý je 'zahraný. V druhej, najobsiahlejšej,
rozoberá pojem záboru a medzi iným jeho
význam pre obmedzenie právneho obchodu s
nemovitosťami, rieši otázku náhrady zá pre
vzatý majetok, otázku hypoték, postavenie
nájomca atď. V tretej štúdii prizerá k zme.
nám v našom knihovnom práve, najmä zao
berá sa novo zavedenými generálnymi hypo
tékami. Štvrtá štúdia je venovaná otázke za

, mestnaneov na zahranom majetku. V: piatej
štúdii autor zaoberá sa otázkami pridelenia
pôdy. Práca táto je prvé systematické zipra
co-vanáe súkromnoprávnych ustanovení pred
pisov o pozemkovej reforme u nás. Pri zá
kladnom význame pozemkovej reformy pre
náš právny poriadok a sociálny život možno
očakávať, že táto práca nájde hojne čitateľov,
obzvlášť keď používanie knihy je usnadnené
dôkladnými rejstríkmi a zovrubnym označe
ním obsahu.

Z Londýna, 12. júna.
Dnes sišia s-a po veľkonočných prázd

ninách opäť dolná snemovňa. Na dotaz,
Vláda má nejaké informácie o . údajnom
vojenskom spolku, alebo vojenskej konven
cii Nemecko s Rúškom, Lloyd Gebrge od

povedal, že ako nemecká vláda- tak i Ru
sko kategoricky vyvráťily zprávy o--podob
nej úralúve.

Z Berlína 18 júna.
časopisy oznamujú, že 10-denná splát

ka 15 miliónov v zllaffce, splatná 15. t. m. je
zaistená, takže platobný termín bude do

držaný. »Tageblatt» dokonca oznamuje, že

splátka bola už splatná.

y Z Pefcinga, 13. júna.
J-anhujšing bol vymenovaný za mini-— A ešte pezinský kapitán. Dostali sme

tento dopis; Svojho času napísal som menom
Jednoty Čs. obce legionárskej v Pezinku člá
nok. v ktorom "som upozorňoval povolané kru
hy na čudné pokračovanie pezinského mest
ského kapitána. .Výsledok? Nič, sa nestalo!
Prečo? Proti pánu kapitánovi niet vraj usved
čujúceho materiálu § púha okolnosť, ž° chodí
do maďarskej Spoločnosti, nestačí vraj k disci
plinárnemu, vyšetrovaniu alebo potrestaniu.
Nožé, dovoľujem si tvrdiť, že táto okolnosť
nielen dostačí, ale že je najzávažnejším dôvo
dom k odstráneniu terajšieho mestského kapi
tána pezinského na menej nebezpečnú pôdu.
Prosím pána ministra s plnou mocou pre Slo
vensko, všetkých slovenských pánov senáto
rov a poslancov, bratov poslancov legionárov
dra Markoviča a Oriska, aby venovali najiväč
šiu pozornosť mestám ako je Pezinok, ktorého
obyvateľstvo slovenské je dosial iba málo ná
rodne povedomé, kde silná menšina nemecká,
židovská a maďarská je skutočnou vládnucou
stránkou. Slovenský ľud v tomto miešanom
meste nepozdvihne hlavy prv, kým všetky ú
radné osoby — a mestský kapitán, prvá súdna
a výkonná inštancia v prvom rade, nebudú
stáť. na pôde československej, kým nepôjdu s
týmto ľudom. A pán mestský kapitán pezin
ský niéleú neide so .slovenským ľudom, nielen
že ide s jeho nepriateľmi a posmeváčmi, č»l3
on okázalé vyhýba všetkým národným a štát
nym oslavám, dávajúc tým jasne na javo, že
na republiku — ktorú ho živí a ktorej prisa
hal vernosť — pľuje. My legionári trváme na
tom, aby terajší pezinský kapitán bo! poslaný
nazpät do rýdze českého miesta, kde by ne
mohol šaraipatif, a sme rozhodnutí pracovať
k tomu všetkými prostriedky, ak- úÄdy z ne
pochopiteľnej, ľahostajnosti k tak dôležitým
veciam nášho verejného života budú s». ďalej
ihrať na pštrosa, ktorý nevidí, poneváč videf
nechce. Jediný dôvod môže byť pre sotrvanie
pezinského kapitána v úrade: d.áky neznámy
ochranca. My však varujeme každého, kto by
chcel brániť škodcu životných záujmov slo
venského ľudu. V práci za" očistu Slovenska
ci nespoľahlivých živlov nepoznáme ohľadov.
Kapilár Ferd. Písecký, predseda Jednoty Cs.
obce. Ieg. v Pezinku.

sterského predsedu republiky čínskej.

— Slovenským staredným školám do po-
zornosii. Bratislavský okrsok Čs. A. A. Únie
usporiada dňa 15. júna t. r. v Bratislave pre
čsl. stred, školy ľah. atletické závody pod
protektorátom p. min. Mičuru a p. vl. ref. Šte
fánka. Bližšie informácie a propozície úvodov
už boly rozoslané, ale preto dovoľujeme si i
touto cestou vyzvať poťažne požiadať vážené
prof. sbory, aby túto, už i z národného ohľadu
významnú slávnosť študentskú podporovaly a
tejto so svojimi ústavmi sa aúčastnily. Príjde
na túto slávnosť mnoho žiactva z Čiech a Mo

ravy, a my vieme, že váž. prof. sbory správne
pochopia, že. čo znamená užší a osobný styk
žiakov Slovákov a- Čechov na poli pestovania
vzájomnej lásky, vzájomného porozumenia. O

ubytovanie a levné stravovanie je postarané.
Prihlášky prijíma a bližšie informácie podá
va; Václav Čadek, Veľké Leváre (Bratislavská
ž.) — Závodný výbor Čs. A. A. U.

— Zastupiteľstvo ruského sdružeňia »Zem-

gor» v Bratislave -doporučuje ruských robot
níkov zo všetkých odborov. Obráťte sa na »Pra
covnú kanceláriu Zemgora® Bratislava, Seg
nerova 3.

— Ruský vysokoškolský študent želal
by prijať na leto akékoľvek vyučovanie
na slovenskom vidieku. : Láskavé nabídky
na adresu: Praha.Smfchov, Na Václava 9.

prep. Medveckého.

k.y. Pred niekoľkými dňami zatkli v Tren
číne mnohokrát už trestaného zlodeja Jo_
zefa Vaverku, ktorý vystupoval pod íalošn.
menom Kasálek. Pri domácej prehliadke
boly uňho nájdené tiež viaceré modliace
nemecké knižky, viazané v čiernej koži
s nápisom wMiarienigruss-» s pozláte
nou sponkou. Tieto modliace knižky —

ktoré asi neukradol Vavcrka z veľkej ná
božnosti — pochádzajú z krádeže, ich prá
voplatný majiteľ však nemohol byť dosiaľ
zistený. Preto nech sa prihlási u policaj
ného kapitána v Trenčíne.

—r Našiel sa svrchnik. V pondelok po_
poludní hol nájdený pri hoteli »Jeleň» v
Bratislave svetlošedý svrchnik, ktorého
majiteľ môže sa prihlásiť ti policajného
riaditeľstva na H. posch. č. 69.

Koffteš zastrelil voliča. Za volieb v
Balaton-Fúred v Maďarsku Viedla opo
zícia áuroti kandidátovi vládnej strany
Emerichovi Héjjovi nanajvýš prudkú a

gitáciu. Za hádky napadol hlavný korteš
Obláth niekoľko stúpencov opozície'a za_
gtrelil roľníka E. Herczegha. Druhá gúľa
ranila študenta Pavla Herczegha. Obláth
g jeho spoluvinníci ušli, boli však zatknu
tí, V byte Obláthovom našlo sa veľké
pmožstvo streľných zbraní, streliva a ío-

— Pasívna rezistencia úradníkov a u-
čiíeľov v Italii. Z Ríma oznamujú: Vláda
predostrela osnovu zákona o Úprave ú.
radníckych platov. Dnes ráno zahájili ú
radníci a učitelia stredných škôl pasívnu
rezistenciu, aby týmto spôsobom dosiahli
urýchlenia aspoň predbežnej platovej ú-

t^ošov. fcľavyr

Debata o malom školskom zákone.

Švajčiarsko chce úmluvu s Ruskom.

Dar kráľa Alexandra písomníctvu.

— Návšteva nemeckého ríšskeho pre-

!Fran«teis®-beigl<ské
hospodárske vyjednávanie.

v italské!
demokratickej strake,

Zmeny v snaďarskef vláde!

Lloyd d nemeck®-
ruské! vojenskej konrďensiS.

Hemeck® dodrž! plagebnú
lehotu.

€Sn@ ma|ú nového,
ministerského predsedu.

— Zlodej, ktorý kradol modliace kniž-

CssSa do--'Haagu.

Slávnosti Cs. Červeného Kríža
Poľská delegácia odišla do Haagu.'

Italskí delegáti.

N

— Oznámenie. »Spolok pre stavbu ne

mocníc na Slovensku® so sídlom?, v BratL
sláve, oznamuje, žé ťah jeho I. vícňej do

bročinnej loterie, povolenej výnosom mi.
nisterstva financií zo dňa 24. VIII. 1921,
č. j. 79.615-4.690_21_II. Ä-3. odkladá sa na
základe povolenia Loterného riaditeľstva
zo dňa 6. júna t. r. č. j. 525-1 1922 o 5 me,
siacov a síce na den 2. decembra i. r. na
15. hodina. Odklad ťahu deje sa jednak v
dôsledku toho, že samotné vydanie losov
holo technickými prekážkami o celé 2 a

pol mesiace zadržané, jednak preto, že
vzhľadom k dnešnej hospodárskej kríze,
kedy v mestách panuje ohromná neza.
mefitnanosť a vidiek v zimnej a jarnej
sezóne je väčšinou bez -prostriedkov, ne
bolo možno losy rozpredať.- »Spolok» dúfa,
že letná doba, doba to zemedelských prác
je pre akcie tohoto druhu priaznivejšia
a preto predlžuje ťah cez leto a jaseň, le_
bo níu ide o' to, aby výťažok loterie bol
čo najväčší. »Spoloki» prosí všetkých roz
predavateľov losov, aby tieto nevracali,,
ale u seba v rozpredali ponechali až do
dňa 15. novembra t. r., t, j. 14 dní pred
ťahom, a aby sa vzhľadom k účelu lote.
rie sftažili čo najviac losov rozpredať. V

prípade, že by mohli odbyť ďalšie losy,
nech sa o ne hlásia v sekretariáte »Spol
ku», Bratislava, Námestie Republiky 9.,

ktorý ich objednávku ihneď vybaví. »Spo.
lok» apeluje na celú verejnosť a vyzýva
ju k zakúpeniu jeho losov, lebo toto je je
dnak výhodné, poneváč losy sú lacné, len
Kčs 2.—, pri čom môže vyhrať veľmi cen.
né veci, a jednak podporí sa tým výchova
mrzáčkov, o ktorú pečovať je zaiste svä
tou povinnosťou celej spoločnosti.

— Velezrade! v južnej Afrike. Z Pre-
torie oznamujú; 5 zaaámych nacionalistov,
medzi nimi generál Pienaar, bolo zatknu
tých pre velezradu.

— Odsúdili vraha ministerského pred-
sedn. Z Tokia oznamujú: Vrah minister
ského predsedu Hary bol odsúdený k doži.
vetnému žalárm



Liptovská župa. 279-''
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atď. Telefón 5. 15 —59. P II 135a

— Letná príležitostná kúpa n Taasfeého,
Hurbanové (kráľa Ľudevita) nám. Zaručené
pravobarevné jemné, vyšívané švajčiarske ba
tisty vo všetkých barvách Kčs 26.—-. Miile fló
ry, pravobarevné etamíny Kčs 17.—. 03338

— Oravský županät zostal posledným?
Píšu nám z Košíc; Viac tomu ako tri me_

Grčoko-ľľ'raslie zápasy v Aréne. Súťaž po
kračuje rýchlymi krokmi. Z pôvodných 15 zá
pasníkov vypadlo írii už 6, takže medzi zbý
vajúcimi majstrami nastávajú teraz ťažké
boje. Výsledky posledných zápasov sú tieto:
Dňa 10. júňa: Šmejkal zvíťazil ľahko nad Alt
mannom za 3 min. Zápasy Luppa—Urbach a
Kisch — Hansen skônCily sa po 30 min. ne
rozhodne. — Dňa 11. júla: Zápasili Varga s
Urbachom, Kisch s Bartošom a v odvetnom
zápase Solar so Smej kalom. Boj prvej dvojice
nemal do 30 min. výsledku, v druhej dvojici
zvíťazil Kisch za 16 min. a v tretej Šmejkal
za 12 min. — Dňa 12. júla: S napnutím očaká
ný zápas Šmejkaia s Vargom skončil sa po tu
hom 30 min. boji nerozhodne. Luppa porazil
Altmanna za, 5 min. a Solar podľahnú! Urba
chovi za 15 min.

siace, čo riaditeľstvo čs. štátnych dráh v
Košiciach odoslalo k vôli prepočítaniu
služobných rokov a k vôli slovenskej ú

prave domovské listy zamestnancov pri
koš..bohumínskej železnici patričným žu_
panským úradom zpät s tým, aby mimo
domovského práva potvrdil/ tiež ich čs.
štátnu príslušnosť. Domovské listy tak
to doplnené došlý riaditeľstvu už od vše.
tkých župauátov; vystávajú dodnes iba
zo župy Oravskej. Napriek tomu, že inte.
resenti súria tú vec na župarskom úrade
Oravy osobne so diía na deň, jednako ne
môžu sa dočkať jej vybavenia a tak ne.
môžu si u železničnej správy vyzdvihnúť
ani tie doplatky, ktoré ira prislúchajú a
ktoré príslušníci iných žúp’ už dávno ob.
držaly. Roztrpčánosť Oravcov stupňuje i
tá okolnosť, že spomenutú úprava majú
v rukách už i zamestnanci, čo sa na Slo
vensku nenarodili, ale si čs. štátne ob.
čianstvo len nadobudli. Vzhľadom na
vzrušené mysle oravských žélezničiarov
pokladali sme za povinnosť — pána
Župana Oravy na súrnosť záležitosti upo_
zorniť.

V mene Eduarda Laufera, obchodníka s do
bytkom v Nitre, celému obecenstvu sa na zná' mosť dáva, že na základe 351. §-u obeh. zák. bude
v Nitre dňa 16. júna 1922 o 4, hod. odpol. v ú
radných miestnostiach verejného notára dra Cyrila Mikuláša Brežného na nebezpečie a trovy
Karola Mareša. veľkoobchodníka s dobytkom z
Pacov. Cechy; prostredníctvom menovaného ve
rejného notára cestou verejnej dražby odpreda
ných 60 kusov maďarských kŕmnych svíň nod
týmito podmienkami;

— Družstvo československých krajčírov
zápis. spel. s. r. obm. v Bratislave, Korunovač
ná nám. č. í. Tel, 1370. I-trledny salón pre
kraj --.7o pánske, vojenské a služobné,
stejnekroje. Moderné anglické a francúzske
dá nske krajčirstvo. P. II, 86.

— »Legie», výrobné, nákupná 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. Kbn
fekčné dielne Kopáčska ul, č. 21. Predaj
bielizne, galanterného tovaru, stéjno’-ro
jových potrieb, gumových plášťov, obuvi

Pred verejnou dražbou má byť ako vádium
složených Kčs 25.000.— v hotovosti do rúk ve
rejného notára.

budú v jednom odpredané a kúpite! je
povinný kúpnu cenu do mojich rúk ihneď v ho
tovosti zaplatiť.

Khpitef znáša s verejnou dražbou spojené
všetky dane a poplatkv a je povinný sa posta
rať. aby odkúpené svine ešte ten deň baly nre
vzaté.Ucltabiý mmm. Otázne svine sa nachádzajú v Nitre pobliže
nádražia v salaši Rudolfa Pavlíčka, nitrianskeho
obchodníka dobytkom a sviňami, u ktorého
sa hocikedy môže prezreť a bude predpokladané,
že kúpite? si tiež pred vereinou dražbou nrezrel.

Verejný notár v Malackách oznamuje, že v ne
déru. 18. iúna f. r. o 9. hodine ďopol. bude sa
vydržiavať dobrovoľná dražba (licitácia) domu
číslo popisné 21 v Uhorskej Vsi u Moravy na
Obecnom úrade tamtiež. 03355

Maríélé ARÉNA

V Nitre, dňa 12. iúna 1922.

pravotár v Nitre.-
s
/ 4 S. hod. večer

— Sňatok. Ján B e n c ú r, účt. revid. aBella
Bencúróvá rod. Kordošová oznamujú svoj
sňatok. Dolný Kubín—Lipt. Sv, Mikuláš.

K chystaným oslavám piateho výročia Zborová
12. júla 19221 odporúčame publikáciu

— 2o štátneho pozemkového úradu. Cašto
zasielajú štátnemu pozemkovému "úradu rôzné
ôbnosy a poplatky prv a ko je ich záíežitosť-vy
bavená, a prv, než boli k zaplateniu vyzvaní.
Stáva sa ták často zvlášť pri zaslaní kúpnejsmiu vy o. prevedenie zahraného majetku po
dľa 7. §-u záborového zákona, v mnohých prí
padoch neuvedie stránka ani záležitosť, ktorej
sa Zaslaný obnos týka. Týmto spôsobom často
nahromadia sa v peňažnej knihe Š. P. C. ob
ňosy. o ktorých sa nevie, na čo boly stočené
a v mnohých prípadoch po vykonanom vvšé
trovaní sa už stalo, že siožený obnos bol strán
ke vrátený alebo do Š. P. Úradu ani nedošiel.
Preto sa upozorňujú stránky a ich zástupco
via, že je bezúčelným zasielať š. P. úradu
príslušné Obnosy a poplatky prv, než sú k to
mu vyzvaní a žô v každom prípade pri zaslaní
obnosu je potrebné uviesť záležitosť a číslo
Spisu, ktorého sa dotýčny obnos týka.— Búrka v New Yorkn. V nedeľu sti
hla americké mésto New York veľká búr
ka, pri ktorej zahynulo asi 50 ľudí.

— Sňatok. Juraj Studený, lakýmik a
maliar písma v Bratislave s manžélkou Kve
tosiavôu, rod. Sípalovou z Hoŕíc, oznamujú
tvoj sňatok. Miesto zvláštneho oznámenia.

(Histórie, dokumenty, vyobrazenia).
104 strán, 16 vyobrazení Kčs 13,20 (s kníhkup,
prirážkou). K dostaniu u každého kníhkupca.
GIN tlač. a nald. družstvo ôs, len., Praha il. Vojtešská 14.

Na akadémii výtvarných umení v Prahe
bude zápis pre študijný rok 1922—23 dňa 30.

júna, 1., a 3. júla a prijímacie zkúšky od 4.

do 6. júla t. r. Noví uchádzači predložia dô

kazy o dôsavádnych štúdiách alebo zamestna
ní, krstný a domovský list, ako aj ukážky
vlastných prac. Školné za semester 20 Kčs,
inventárny príspevok 4 Kčs. Bližšie podmien
ky v študijnom poriadku, ktorý možno bez
platne dostať v akadémii Výtvarných umení.

Uraďný silil. ©ZRISBľS
C. 91-1922. Na novoutvorenú stanicu verejného

notára v Rím. Sobote vypisujem v smysle 6. s-u
51. XXXV. zák. z roku 1874. a na základe 14. 8-u
zák. 2., 10-XII. 1918., č. 64. Sb. zák. a iíar., súbfrhj
Uchádzajúci nech si zadajú prosby ú správneho vý
boru spojených veréjnoAotárskych komôr v Bralh
Sláve, Grôäslingôvá ul. 43, najneskôr do 25. augusta
1922. K prosbe treba pripojiť v smysle iľ g-u
Víl. zák. čí. t roku 1886; a) rodný list a svedectvo
mravnosti, b) dôkaz, že dokonale ovláda .-lovenský
(český) jazyk, c) dôkaz, že složil sudcovskú aUbp
pfavoiársku zkúsku a že má 3-rččhú verejnonotár
íku prax — alebo, že úspešne složenej pravotár
skU alebo stdcovSkej zkúške 4 roky účinkoval akof
sudca, alebo sko štátny zastúpite!1. — -ileto. že odi
4 rokov zaznačený je ako člen pravoté.rskej komory*

Bratislava, dňa 9. iúna 1922

ť. 89-1C22. Xa uprázdnenú stanicu vérejného
notára v Košiciach vypisujem v smysle 6. g-u
či. XxXV. zák. z roku 1874. a na základe 14. §-u
zák/2., ÍO-XJÍ. 1018., c. 64. Sb. Zák. a näŕ., súbeh.
Uéhádzajúci nech si zadajú prosby u správneho vý
boru spojených verejncmolárskych komôr v Brati
slave, Gfossiingová Ul. č. 4-3, najneskôr do 25. júna
1922. K prôsbe treba pripojiť y sntýšle 1. §-u
541. zák. či. z roku 1886: a) rodný list a svedectvo
mravnosti, b) dôkaz, že dokonale ovláda slovenský
(český) jazyk, c) dôkaz, žé složil sudcovskú alebo
pravotársku zi-úšku a že má 3-ročnú verejnOľiótár
sku prax — alebo, že úspešne 'složenej pravolár
skej alebo sudcovskej zkúške 4 roky uáinkí-val ako
sudca, alebo ako štátny zaStupiteľ, — alehf, že od
4 rokov zaznačený je ako člen právo táŕškej komory.

Bratislava, dňa 9. júna 1922.

m iM-> Ajgtzrr. uj-vr-i a-rnm.-.Ľw~
f n -w h b mladi, prípadne aj so |

Praví víciaci -„r;

Národná hospodárstvo.
Rumnnsho-československá hospodárska po

rada. Obr.hôdná komôra v Bukurešti usniéšla
Sa vymenovať kómisiu zo zástupcov rôznych
oborov, ktorá pôjde v septembri do Prahy, a
by sa tam zúčastnila ankety rumnňsko-česko
šlovensikej za účelom prehĺbenia hospodár
skych stykov medzi ôboma štátmi. Komisia
jná sa usilovať i o sriadénie stáleho skladišťa
tovaru v Prahe a v Bukurešti. Časopis »Ar
gos* oznamuje, že riaditéľstvô rumunskej ta
bá.kovéj režie uzavrelo smiuw ô dodaní hru
bého tabaku a to Rakúsku % milióna kg a
Československu 300.000 kg. Tabák tento budô
dopravený po Dunaji.

— Sokolské jednoty a Sloven
ských Ochotníckych divadiel*. Dodatkom k
hodu 3. zápisu ú IV. schôdzke slov. žúp na
Vrútkach 22. a 23. apríla oznamujem; Ústredie
S. O. D. stojí v kooperácii s Ú. U. D. O. Č. v
Prahe, podľa tohto prípisu ústredia: »Dôka
zôm našej spojitosti a shody s U. M. D. O. Č.
je jej prípis zd dňa 29. mája »Výkonný výbor
U. M. D. Ô. Č. vzal ve sebúzi dne 13. kvétna t.
r. na vedomí tamn i prípis ze dne 28. dubna a
usnesl sô na tern, aby slovenské spolky, jéžbyiy sámženy pod sekretariatem Ú. M. 'D. O.
C. v Bratislave, byly vyrozum&ny o nové organizaci. podnikané Matici Slovenskou. Sekrétariat byl zlikvidován a jeho spisy byly zaslány
jiz do Prahy*. — Preto odporúčam v smysleusnesenia schôdzky vnitcfokej spoločnú prácus Ústredím Si. Ochotníckych divadiel. — Bo
humil Tesár.

Dr. Ján Krno,
preds. správ. výb. spoj. vereinonot. komôr

03319 na Slovensku.
Dr. Ján Etno,

preds. správ. výb. spoj. vereinonot. komôr
03349 na Slovensku.

Precízne rýchlorezné

sissmif a
SHAPIHKY

čs, koruna v Novom Yorku 12. júaa
1.95,

Devízy. Z Prahv, 12. júna 1922. (Ctk.)
Amsterodam 2037-—, Berlín 16'25, Curych 994‘50,
Kristiania 910‘50, Kodaň 1149-25. Štokholm 135750,
Rím 262-25, Paríž 458-—, Londýn 233‘40, New-
York 51-95, Brusel 426-—, Madrid 825 50, Belehrad
72'—, Bukurešt —•—, Sofia 35-975, Carihrad
33- —-215, Varšava P1375, Záhreb
—•—, Budapešt 5-05. Bankovky: Holand
ské 2033 -—, nemecké 16-25, švajčiarske 98950,
nórske 965-50, dánske 1145-25, švédské 1353-50,
italské 259'25, francúzske 455'—, anglické 232 40,
23P40, americké 5P85, 5P25, belgické 423-—,
juhoslovanské 72-—, rumunské —•—, bulharské
34- rakúské —’215, polské PI375, maďarské
5-05.

vyrába špeciálna tov.Najväčší sklad pre
Slovensko.

Sájačný výber. v Lipníku. Morava.
PII155

Trnava,Masarykovaullea číslo 35.
Filiálka: Senica, Ľudová odevíla.— Svetochýrna dobšinská ľadová ja-

Bkyňa je unikum,' známe dosiaľ bohužiaľ
viac cudzincom než československému tu_
ristovi. Tisíce lanských návštevníkov od
chádzalo síce s najväčším obdivom tajto
prírodnej zvláštnosti, ale i so želaním, aby
tam bolo postarané o riadné osvetlenie.
Tomuto želaniu je teraz vyhovené. Obec
Dobšinská dala nákladom 113.000 Kčs
elektricky celú jaskyňu osvetliť, takže
všetky jej krásy iba teraz objavujú sa v
plnom svetle. A poneváč i celý tento kraj
vyniká nevšednou romantikou, dá sa
tohto roku očakávať návšteva mimoriad.
na. Spojenie od Popradu i od Dobšinej výhodné. V hoteli je o všetko pohodlie vzor_
ne postarané. Sezóna od 15. mája do 30.
septembra.

— Zmena stanice na zastávku. S platno
sťou od 16. júna 1923 premenuje sa stanica
Bolešov na trati Nemšová—Lednice Rovné na
castávku a nakiadišfe s nezmenenou výprav
nou pôsobnosťou.

C. 94-1922. Na uprázdnenú stanicu verejného
notára vo Zvolene vypisujem v smysle 6. g-u
či. XXXV. zák. z roku 1874. a na základe 14. g-u
zák. 2., 10-XII. 1918., č. 64. Sb. zák. a nar.. súbeh.
Uchádzajúci nech si zadajú prosby u správneho vý
boru spojených verejnonotárskych komôr v Brati
slave, Grôsslingbvá ul. C. 43, najneskôr do 25. júna
1922. K prosbe treba pripojiť, v smysle 1. g -u

VII. zák. či. z roku 1886: a) rodný list a svedectvo
mravnosti, b) dôkaz, že dokonale

(
ovláda dovenský

(český) jazvi, c) dôkaz, že složii sudcovskú alebo
pravotársfcu zkúšku a že má 3-ročnú verejr.or.ct.lr
sku prax — alebo, že úspešne složenej pravotár
skej alebo sudcovskej zkúške 4 roky účinkov*: ske
sudca, alebo ako štátu v zastúpite!*. — aitbo. ze
4 rokov zaznačený je ak; člen pravotár?ksj komory.

Bratislava, dňa 9. júna 1922.

Intoijdaiico ZVV. v Užhorode zadá verejnou
sauteži arendační dodávku sena. slámy a palivo
vého dŕiví pro posádky Podkarpatské Rusi na
dobu od L fíjna 1923 do 30. zárí 1923.

Verejné ofertní fízení koná se dne 28. června
1922 u Intendance ZVV. v Užhorode.

Zapečeténé. fádne kolkované nabídky musí
býti zaslaný nejpozdSji v den oíertního fízení
do 9. hodiny Lntendanci ZVV. v Užhorode.

I. Čs. š. K. Bratislava hrá vo štvrtok
s bratislavskéým prvotriednym klubom
maďarským S. C. Ligeti. — Bude to od
vetný zápas, v ktorom Š. K, Bratislava má
odčiniť porážku 0:1, ktorú utrpela v to
horočnej sezóne. Hra teamu Ligeti je bra
tislavskému obecenstvu dobre známa. Ich
najlepším radom je útok, z ktorého opäť
vyniká vnútorne trio ako presnou kombi
náciou, tak i streleckou pohotovosťou. Už
s ohľadom na to, že bude to utkanie do
mácich klubov inonárodných, získava
tento match mnoho na popularite.

Bližší podmínky jsou uvefejnény ve vyhláš
kach, vyvesených u siužnovských úradu posádek
v Podkarpatské Rusi. (nformáce udelují na po
žádá-ní též voj. zásobárny — odbočky Michalov
ce, Užhorod a Munkáč, u kterých Ize ikoupiti se
šit podraínek za 10 Kč.

Intendance ZVV. v Užhorode. Dr. Ján Krno,
preds. správ. výb. spoj. verejnônot. kohiô?

03349 na Slovensku.
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Ľndo bio: Obrovsky Elmô III. epocha
12, 13, 14 VI. O 130017~ Pozor! Obyvatelia z víl a okolia Bratí
siajvy

— dokiaľ si na tržnici nakúpili — obdržia podrážky dokonale a lacno u rýchlo
eprávy v Drevenej ul. g. 1. PII 82

— Nebezpečie nákazy nemocí po vójne
nie je ešte odstránené. Najviac nákazli
vých chorôb prenášajú muchy, k ich vy
hubeniu je iba jediný osvedčený prostrie
dok ’mudhplapka »Unio». P 154a

Vífazsivo Československa nad Dánskom. Z

pre predaj ovocných šfáv. ?. i. pož. sa prijme
na províziu. Hláste sa len zaprac, sily m

Slovensku, Adresa: „LUNA“, p. Lubdchp<

Kodane oznamujú 11. júna; ČeskíoSlóvensko
pôráža Dánsko 3 :0.

Marathonský beh Londýn — Windsor vy-

SPSM8P BRN0 ’ VEVERIÄ UL

„CnOUll u č.techniky.T.1660.
bral po tretí raz Angličan Mills v rekordnom
čase 2 :47 : 30.

Program lah. athlelických závodov stredo
školských, us'pôriadaných bratislavským okre
sôm Cs. A. A. U. dňa 15. júna 1922 o 9. hod.
dôpol. o 2, hod, odpol,- na hri š,ti P, T. E. pod
protektorátom p. ministra Mičuru a p. vl. ref.
Štefônka, pomocou Cs. kultúrnych a spolo
čenských spolkov, peňažných ústavov, atď.,
atd. Nižší oddiel; beh na 50 m., 4X50 m. šta
féta, Skok do výšky pre 6 členové družstvá.
(V tomto oddiele len žiaci .15. rok neprekro
čivší môžu závodiť). Vyšší oddiel; behy na
100, 400, 800 m, 4X200 m. štafeta, 75 m. nízke
prekážky-. Vrh guľou (5 kg), oštepom, diskom,
míčom s pútkom. Skok do výšky s rozbehom,
skok do diaľky s rozbehom i bez rozbehu.
Prvé tri najlepšie ústavy odmenené budú
čestnými cenami a víťazný ústav stáva sa
držiteľom putovného strieborného poháru.
Prví traja víťazi obclržia čestné plakety. Bliž

šie informácie podáva V. Čadek, Veľké Le-

Úradný sdfeth.Úradný SÚM.
Oznam.Oznam.

C. 86-1922. Na uprázdnenú stanicu verejnéhl
notára v Trnave vypisujem v smysle 6. g-t
či. XXXV. zák. z roku 1874. a na základe 14. g-v
zák. 2., 10-XII. 1918., č. 64. Sb. zák. a nar., súbeh
Uchádzajúci nech si zadajú prosby u správneho vý

boru spojených verejnďholárskych komôr v Brati
slave, GrSssíingová ul. č. 43, najneskôr do 25. jún;
1022. K prosbe treba; pripojiť v smysle 1. g-ii
VIL zák, či. z roku 1886: a) rodný list a svedectve
mravnosti, b) dôkaz, že dokonale ovláda slovenskí
(český) jazyk, c) dôkaz, že složil sudcovskú alebc
pravolársku ztúšku a že má 3-ročnú verejao'iolár
sku prax — alebo, že úspešne složenej p r.-ivo túr
skej alebo sudcovskej zkúške 4 roky účinkoval akc
sudca, alebo ako štátny zastupitíť, — aiet'u, že oj
4 rokov z vcr.fčený je akí člen nvavolárskej komory

C, 90-1922 Na uprázdnenú stanicu verejného
notára vo Veľ. Revúci vypisujem v smysle 6. g-u
či. XXXV. zák. z roku 1874. a na základe, 14. §-u
zák. 2., 10-XII. 1918., č. 64. Sb. zák. a nar., súbeh.
Uchádzajúci nech si zadajú prosby u správneho vý
boru spojených verejnonotárskych komôr v Brati
slave, Grôssiingová ul. 6. 43, najneskôr do 25. júna
1922. K prosbe treba pripojiť v smysle 1. §-u
VII. zák. čl. z roku 1886; a) rodný list a svedectvo
mravnosti, b) dôkaz, že dokonale ovláda slovenský
(český) jazyk, c) dôkaz, že složil sudcovskú alebo
pravotárskn zkúäku a že má 3-ročnú versnonoU.r
sku prax — alebo, že úspešne složenej pravotár
skej alebo sudcovskej zkúške 4 roky účinkoval ako
sudca, alebo ako štátny za stúpi ieľ, — alebo, že od
4 rokov zíztu-fený je ako člen pŕavoiárskc-j kopte ry.

Bratislava, dňa 9. júna 1922 Bratislava, dňa 9. júna 1922.
Br. Ján Krno,

preds. správ. výb. spoj. varejnonoi. komôr
na Slovensku*

preds. správ. výb. sm>j. cerejnonot. komô
na. Sm. zoj&ík,

k desísraiu. váre, & Bratislavská, 03349 03342

Od S. hode wešer. ©d 8, hod. večer.
r

Úplne nový varietný program.

veľké grécko-rímske zápasy.

Jaroslava Papouška „Zborov“.umenie.

UraHní silili.
Osnam.

Fr. Wawerka
Fs-anta ©Mdes,

Úradný súbeh.
Oznam.

WfWášiía.

Viac cestujúcich

Dr. Ivan Lanfge,

Dr. Ján Kino,

Odlätný oznaná

ŠPORT.
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Všetky kúpy a predaje
továrne, mlyny,píly, ma
lé a väčšie gazdovstvá,
domy, vile, kaviarne,
hostince, ©Sschody, skia-

Idišťa,

dielne, pozemkyatď. kssiantne a rýchle 03245

sprostredkuje
Realitná a komisionárska

I
kancelária, Michal Andor,

| Bratislava, Lorencova 10.
IVeľkostatok v župe bratislavskej, 400

1

| honov dobrej ornej pôdy sa prenájme. Za je
| don uhor. hon včetne počítané budovy a slama

| Kčs 4200-

GazdOVSÍV© v okolí Bratislavské, vo
veľmi dobrom stave sa predá. Výmera 200 uh.
koňov. Cena za 1 hon 7.500 Kčs.

'Hospodárstvo majerom, 50 honov poľa I
s peknou ovocnou záhradou v župe bratislav

“| skej. Celková cena 500.000 Kčs.

I SazdOWStW© 35 katastrálnych honov, z
I toho 30 honov oráčiny, 5 honov pašienok, k
| tomu patrí domek s 2 bytmi a sypáreň. Cena

| 360.000 Kčs.

W®rk®SSaí®k sa predá, 130 honov, z toho
80 honov oráčiny, 28 honov lúk, ostatné pa
sienky, k tomu patrí pekný majer. Župa brati
slavská, Cena za kafastr. julro 6.500 -— Kčs,
včetne majeru.

HOSÍŠSíeC poschodová budova so záhradou
so živím i mŕtvym inventárom, nachádzajúci sa
u Bratislavy. Cena Kčs 6000-000— Kčs.

novostavba, 4 obytné miestnosti, veľké i
verandy, kuchyne, prádéľňa spižiaren, kúpeľná
izby pre slúžky, povale, pivnice, zahrady, 300
štvor. siahv, telefón. K tomu patrí majer po
zostávajúci z 2 izieb, kuchyne, 2 pobočných
izieb, miestností pre sluhov, I veľký šrotovník,
skladište pre 14 vagonov obilia, maštal. pre
chov sviní asi 400 kusov, všetko nové, maštale
pre kone a dobytok. Vzdálenosť 3 km od Bra
tislavy. Cena všetkého 1.100.000- — Kčs,

SOSDVNE SLNEČNE OCEĹOVÍ
MREŽE PLACHTY ŽALUZ»Ev

Lekári
SYPHIl (vyšetrenie mikroskop, krvné,vil nii»iv Salvarsan) nemoce pohlavné,
chron. kapavku a kožné lieči DR. KAFKA,
Palisádova ul. čls. 61, no blíž kaviarne atefánia,
ordinuje od 9—11. a 1—4. hod. odpol. 11 P

Pohlavné nemoce, syphills
(krvné vyšetrenie, salvarsan, tnirion) starú
kapavku, slabosť a kožné choroby lieči český
lekár DR. TRENKLER, Šafárikovo n. č. 2. (blfže
mostu), od 1-3. pre pánov, od 3-4. hod. pre dámy.

Choroby ústrojov močových
operuje a lieči MUDr. MILOŠ KLIKA, assistent
chirurg, kliniky-Bratislava, Krajinská 17. Páni
2-‘/24, dámy l/,4-4. hod. odpol. 11121

1/YTIW šoecial. methodou lieči MUDr. J. J.“I ® SOUHRADA, Bratislava Michalská
ul. (Brána) 11. Ordin. pre ženské nemoce od
1.-4. hod. Telefón číslo 735 111001

Zubný lekár MOOr. A.Vitovský,
Bratislava, Šáncová ul. čis. 2 (pri nádraží).
Telefón 1604. Ordinujeod 10—12, hod. dopol.
a od 1—4. hod. odpol. P II 102

Zubný lekár 0t. Jedlička,
univerzitný asistent, ordinuje denne od %2,

i do V2 5. hod. odpol. v Grôsslingovej ulici. čís.
| 2p/lll. posch. pobllž mestských kúpelov. 11154

a všetky olejové výrobky, benzín,
petrolej, ťažké oleje, cylindrové oleje,
destiláty, strojové rafinované oleje
za nejnižšfch denných cien účtované
dodáva zo skladišťa nádražie

. „D*
Kio TjT-adá prácu* plaU;a*C -,

* oeíeľm „ ?í-äw
. :aáč inzeráty-stoja slova <>T

'' & 50 SsAl., -

v acdeľs 70 ína5.
Tučné slovo ,ráia sa dvojnásobne.

Hrcfea platil vopred^.laá&saa&OQvorejnia.
kto sa sa voľačo apyltafe, zunss priložíCÓO tal.známka
na odpoveď* Ináč na dotaz neodpovedáme.

Promptné a exaktné obslúženie hospodárov.
Jindrkls Stovák, veľkoobchod
minerálnymi olejami, PIEŠŤANY.
Sklady prvotriedných rafinérií. Na žiadosť
zašlem vzorky a cenníky. 03195

Úradník. 29-ročný. hľadá vážnu známosť s mla
dou. samostatnou vdovou, prípadne ai slečnou,
•za účelom neskoršieho snatku. Láskavé nabídky
v dvoje] obálke pod zn. »Vdovec 28». Pri priaz
nivých okolnostiach ochotný som i zmenif svoje
terajšie povolanie. 2762

„Nektár" Rovnianska továreň na konzervy
a dom, kov. nár. úč. spol. v Rovnom pri Veľ.
Bytči vypisuje verejný súbeh na postavenie
menovanej továrne.Advokátsky osn. s dlhšou praksou. dobrou slo

venčinou. hľadá si miesto ako vedúci kancelárie.
Nab'djcy pod heslom : AAdvokát* do adm. t. C.

03358

ŠaSôštatäý biíancista s dlhoročnou praksou,
.teraz prokurista veľkej obchodnej a priemy
selnej firmy v zahraničí, hľadá z rodinných
dôvodov podobné miesto v Bratislave čo naj
skôr. Nabídky pod zn. účtovníka
do adm. t. č. • 2797

Plány, rozpočet a podmienky si môže
každý na svoje útraty u menovanej spoločnosti
pozref.

Lehota podania nabídok je do 22. t. m. 3.
hod. odpoludní.

Pavel lilinlár,
predseda.

Í«sko»necr555c3«úi StemoíyssOEtka pre vybavo
vanie korešp'ndencie sa príjme k okamžitému na
stúpeniu. Nabídkv pod zn. ,,M 19' do adm t. č. 0335 Východné Sliezske Stanica košicko-hohu-

Č. S. R. minskej železnice.

nabídá levne so zárukou

šijacie stroje pre re
meslá a domácnosť,
veloctpédy a americké

písacie stroje.
Automobilové a velo
cip. pneumatiky na
sklade. Najväčší od
borný záv. v republike

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

'
03361

Najsilnejšie jodsol-bromové kúpele, dôkladne re
novované, jediné kúpele, kde sa možno kúpať v
čistom roztoku jodovej soli, najúčinnejšie pri skro
fuloze, syfilide (vo všetkých štádiách i pri zasta*
ralých formách), tuberkulóze kostí, klubov, žen
ských rifemociach, chron. kožných nemociach, arte>
räosREerose atd’., obzvlášte vhodné pre detí

Detský penzionát pre dietfcy bez doprovodu.
Kúpeľná reštaurácia vo vlastnej réžii.

Sezúna od i. má|a do 30. sepSembrai
Prospekty zašle a dotazy zodpovie správa kúpeľov.

ktorí ovládajú jazyk slovenský, nemecký a
maďarský a skončili obchodnú školu, taktiež

korrežpondenfku,,
ktorá ovláda nemecký a maďarský rýehlo
pis, píše na stroji a. hovorí slovensky, príjme
Garancia, poisťujúca účasť, spoločnosť". Brati
sl ava, Sienk i e \vi cza_ul. _2. 2796
Učňa na Kolársívo, mravného chlapca z riadnej
rodiny, príjme firma K. Rajda. strojné kolárstvo
v Boinislaviciach u Kyiova na Morave. 03353

JULIUS MHML SPOL. S R. O.
Fil. Bratislava, Lauršnská 7.
ECáva, ea|, čokoláda, marmeládaIzbu zariadenú hľadá u sporiadanej rodiny ria

diteľ väčšieho podniku.. Nab. pod zn. "Starší pán-'
do adm. f. č. 2800 OIIMAS^IsPtÍ l|bs& BI kimono - delil li S5 vsi ské . obľaSky.Lacno odpredám tieto zachovalé stroje: Par
né rnláfacie garnitúry 4*6. 8, benzínové gar
nitúry 3. i. 6. 8. tiež samotné lokomobile. ale
bo mláťačky, elevátory. Naftové a plynové
motory 10, 15. 20, 85. 40. 60 HP. vodné turbíny,
mlynské stroje, gatry 45. 55, 65, 70. Ján Peli
kán. tech. kancelária. Šaštin, Nitr. ž. P TI 149

Bratislava,Šieiátiikova 14 továrne ceny

“71 lacherol
||| Zaručene osvedčený prostriedok proti všet*

S kému hmyzu. Gen. sklad: @TTÔ STEIN
m a SPOL., veľkoobchod materiálnym tovarom
H a drogami PRAHA, Biskupská číslo 7. 020067

I fflmíjtlačmrskyúčastín. I
i v ‘Gurc. ôv. Maríme i
B

odporúča svojim nákladom vydané .

Stodola Emil dr. a Záíurecký Emil dr. : Návrh slovenského právneho názvo
slovia. Madarsko-slovenská právnická terminológia. Za Kčs 7*50.

H Wallo dr. : Slovenský pravopis. Podľa 2. vydania Czambelovei Rukoväti. Pre bH

S

školy a samoukov. Druhé vydanie. Za Kčs 2 40.
Zgúth Peter P., škôldozorca v Turci: Zemepis pre Ul ročník turčianskych

ľudových škôl. S obrázkami a mapou. Strán 64, 8°. Za Kčs 8*—.

Zgúth Peter P. a Ján Vávra: Zemepis pre Ul. ročník oravských ľudových škôl. - |||
S obrázkami a mapou. Strán 64, 8°. Za KČs 720. p»g Zgúth Peter P, a Ján Uram: Zemepis pre 111. ročník qemersko-malohontských

S

ľudových škôl. S obrázkami a mapou. Strán 80, 8°. Kčs 7'50.

Zgúth Peter P. a Karol Bielek: Zemepis pre III. ročník, tekovských ľudových
škôl. S obrázkami a mapou. Strán 64. 8°. Za Kčs 7‘20.

Zgúth Peíer P, a Bartolomej Krpelec: Zemepis pre Ul ročník hontianskych
ľudových škôl. S obrázkami a mapou. Strán 64, 8°. Za Kčs 7*20. |||B Zgúth Peter P. a Julius Medricky, Zemepis pre Ul. ročník zvolenských

Ijp ľudových škôl: S obrázkami a mapou. Strán 84, 8°. Za Kčs 9*—

Vi. Hudobné diela:

III 2 Lauko Desíder dr.; Naše deti. 5 klavírnych skladieb pre dietky. Za Kčs 2P—

m s

ESámske Iklebfiitty. nekupujte skoršie, kvm ste
neprezreli moje výklady a ceny. GROSS-FISCHER
dámske klobúky a prípravy pre modistky vo veľ
kom aj v malom, Bratislava, Ventúrska ul, 15.
V sobotu zatvorené. P. 17 a

„k __ŕaB™ m. kaučukové jednoriadkové do 8
cm Kčs 8’—, dvojriadkové Kčs

12 - —. trojriadkové Kčs 16-— atď. Oblé a v rámoch
Kčs 20-—, so znakom Kčs 24 -

— bez príslušenstva.
Veľký ssací polštár Kčs 7-—, barva Kčs 3‘—, veľká
plechová krabica Kčs 3-60, zašle sozárukou do
bierkou: A. FRYCKOVÁ, PLZEŇ* Úradom bez
dobierky. Obchod, sleva. Pečatitka od Kčs 15'—.
Prvotriedne prevedenie. 108010

„LUKA" v staniole, veľke, sladké, prvotr. akosti
Obchodníkom vzorky zdarma.
Obj. Dríj.t. „LUKA" SLANÝ. P 1/2 úplne nový, ca 80 m díhý, 2 m

vysoký, 21 železnými stĺpcami
opatrenými betónovými so
klami a 2 vrátkami, sa veľmi
lacno predá za príčinou pre
stavby. Zn; , Verša* do adm, t, č.

každý nákupom Jíoží. Píšte hneď firme*. R. Kru
pieka, Mam. Šägerador?. Čechy. 01718
© mesäeslšíôSrôiíovF, synovi, bratovi z války
ä zo zajatia, kedy a kde zomrel a je pochovaný,
sdel{ „Informácia Merkúr“ Užhorod. 03085
ynaéSé íiahjäe, kvočny, americké kruňiky, hnie
zda, napájače, znaraenacie krúžky a alluminiové
i celluloidové a všetky drúbežnícke potreby dodá
Družstvo „Hospodár“, továreň umelých liahni i

úľov, Milotice n. Bečvou, (Morava). Cenník proti
7-50 Kčs v známkach. Pil 108a

03335

Číslo 3248-1922. 03345

ôon°ve PfecAi.
pežižia ntk

Dražobný oznam.
V oblasti podpísaného riaditeľstva predá Sa

cestou písomnej dražby;
asi 400 prm. dubovej guľatiny, ,
asi 14500 prm. smrekovej a jedľovej guľatiny,
asi 37400 b. m. jedľových tyčí,
asi 6300 kusov jedľových lát,
asi 13100 kusov jedľových viničných tyčí
v lese alebo na železničných skladoch.

Nabídky treba podať do 28, júna b. r. do pol
11. hod. u podpísaného riaditeľstva.

N.ábídkové formuláre obsahujú všeobecné
podmienky odpredaju. Podrobné dražobné vy
hlášky zašle na požiadanie výpravňa lesného ria
diteľstva bezplatne.

ŕia V. stanicu učiteľskú v Chynoranoch (Nitrian
ska župa) od L júla 1922. Plat riadny so štát.
podporou. Volba dňa 22. júna 1922 o 10. hod.
03360 Rím.-kat. školská stolica.

J Počul som o rozširovaní povesti, že
í žijem nad svoje pomeiy a varujem
k preto každého, aby toto nepravdivé
S tvrdenie ďalej rozširoval. Aj keď e!e
| gantnejšie vystupujem, ako moji kolc
| govia, nevydávam preto viac, ako oni,
| '.pačne, udržujem na príklad za pár
1 halierov týždenne svoju elegantnú
| obuv v poriadku, poneváč používam
|

výhradne len krému Eľdat. Odporú
| čam preto rovnakú sporivosf. 03261

Ižr Vyepálek.

i é prevádza dlažby šamotove

Jf Wjpľ' /agat Mf áňS všetkého druhu, zdobí steny

šfW 17 ÉTW jw B MW (múry) obkladačkami, sta
g I ÍL. Š, mML Íl v/a kachle a sporáky, do-

Dr er 9 WW # W WW dáva obostranne glazovanú

Iff

kameninu (rúry atd.), zvo
_ ./Z nivkv (pilierovky) a tehly

spol s f. o9mfya, §avltcmvo n. 24 šamoioué. iei 1532. 38i0_
11127

Riaditeľstvo štát, lesov v Žarnovici. Slovensko,

iaraň BratislÄ^

Pieštany.

P I R M A 1176

Rudolf J. Starý
v Uhorskom Hradišíi

Jedové kúpele Darkov. |

Praktikantov*

Žiadajte nabídku

iiákuprié pramene
9,

Eiei® pefiazi zarobí

MBCUB WEidEL

9ite všade výletný, liehu
prostý občerstvujúci nápoj

„Wlandara“

MIHERÄLNÉ OLEJE

Súbeh.

tÉ AIIS

Drátený
pletený

Šumiace bonbony. plot

Nepremokavé
Súbeh

j Výstraha! V BRECLAVE

OTQ/'AAR BÓHMv PLZNÍ
ŕfil&mYSLOvA uu.292


