
(Pokračovanie.)
2. Ci zákonom predpísané podmienky „obecné zastupiteľstvo.“ Z toho § je teda

jasné, že nielen pri udelení dom. práva,
ale v každej obecnej, záležitosti rozho
duje jedine a právoplatne obecné zastu
piteľstvo a nie obecná rada, starosta obce
alebo notár (také prijatia, ktoré nie za
stupiteľstvo vypovedalo, samozrejme nie
sú platné).

A proti usneseniu o dobrovoľnom pri
jatí do obecného sväzku už ani preto neni
možná ďalšia apelácia, lebo to závisí
úplne na ľubovôli obce (je to autonomné
právo obce), ktorú v danom prípade do
nútiť nie je možné. Pri tom usnesení treba
sa odvolávať na § 8 a 12, zák. či. XXlI.
z. r. 1886, alebo na § 1 222. 1896 r. z.

Dobrovoľné prijatie môže sa vzťahovať
len na osobu žiadateľa, alebo tak na
osobu žiadateľa ako aj na členov jeho
rodiny, teda na manželku a na maloleté
deti.

sú splnené.
Pri pôvodnom nadobudnutí jestvuje tro

jaký spôsob:
1. Dobrovoľne vyslovené prijatie (dľa

§ 12 zák. čl .XXII. 1886 a dľa § 1 222
1896 r. z.).

2. Nútené nrijatie (dľa § 2 222.
1896 r. z.).

3. Nadobudnutie domovského práva ipso
iure (dľa rodičov).

V prvom prípade obecné zastupiteľ
stvo usnesie sa na žiadosť o prijatie
žiadajúcej stránky, že ho dobrovoľne
prijme do sväzku obce, alebo že ho ne
prijme. Keď ho prijme, v tom páde vy
rozumie stránku a dosavádnu domovskú
obec. Proti takémuto usneseniu obec
ného zastupiteľstva niet žiadnej apelácie
v postupe inštančnom a usnesenie stáva
sa právoplatným tjmi skutkom, že bolo
doručené. II. Nútené prijatie deje sa dľa zákona

ríšskeho zo dňa 5. XII. z. r. 1896., čís.§ 12., týkajúci sa označenia orgánu,
ktorý má rozhodovať o prijatie, je dosť 222. z. r., ktorý je platný na Slovensku
nejasný, lebo hovorí: o žiadosti za pri- od 16. júna 1920. Tu je podmienkou, že
jatie do obecného sväzku bez usídlenia dotyčný dobrovoľne a nepretržite má sa
rozhoduje obec, s vylúčením každej ďal- zdržovať v obci 10 rokov a to bez toho,
šej apeláty. Ale § 32. toho istého zákona aby bol počas tej doby na ťarchu obce.
pomôže nám, lebo ním sa určuje, že obec A keď tie podmienky sú splnené, tak
vykonáva svoje samosprávné práva skrze obecné zastupiteľstvo na žiadosť dotyč-

Štátne občianstvo a domovská príslušnosť.
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ného alebo (nóvum) na žiadosť dosavád
nej domovskej obce behom 6 mesiacov
má dotyčného prijať. Proti usneseniu obce
je možné odvolať sa, a to za 14 dní k o
kresnému úradu, ba i vtedy, keď by obec
do 6 mesiacov nevyniesla us,nesenie, má
právo obec, do ktorej stránka dosaváď
bola príslušná, žiadať okr. úrad o roz
hodnutie. Treba pamätovať, že mlčky nik

nemôže si nadobudnúť dľa toho zákona
domovského práva, ale oň na každý pád
musí žiadať alebo on, alebo dosavádna
domovská obec. Proti rozhodnutiu okres
ného úradu možno ďalej apelovať na Kra
jinský úrad a to v prípade, keď ide o
§ 2., B., 4., 5., zák. 222. 1896 r. z. a ko
nečne na ministra vnútra.

A. Okresu trnavského. Cís. 15.612.
Výmerom zo dňa 2. júna 1929 číslo

Okresný úrad v Trnave. 104.342/1929 predĺžil Mariánskemu ústa
vu sirotinci v Trnave lehotu sbierky mi-

Všetkým pánom notárom a starostom lodarov do 15. októbra 1929.
okresu Trnavského sdeľujem na vedomie:J Cis. 15.589 l

Krajinský úrad v Bratislave povolil:
j Výnosom číslo 98.971/1929 zo dňa 14.

Cis. 17.582/1929. |
VI. 1929 predĺžil platnosť povolenia číslo

Výmerom zo dňa 16. VIII. 1929 číslo 63.819/1929 vydané na sbieranie miloda
081/1929-11 r. kat. farskému úradu v Ko- :

rov pravoslávnej cirkevnej obce Rebriva
sorine verejnú sbierku milodarov na ú- ® plafnostou do 30. IX. 19-9 na území
zemí Slovenska pre rim. kat. kostol v (

Slovenska.
Kosorine od 1. do 30. novembra 1929. I

:

_ _ , j
Cis. 14.659/29.

Cis. 17. 533/29. | Výmerom číslo 99.102/29-11.. zo dňa 18.Výmerom číslo 99.102/29-11.. zo dňa 18.
júna 1929, predstavenstvu r. k. sirotinca
milosrdných sestier v Banskej Bystrici
sbieranie milodarov na území Slovenska
s platnosťou do konca septembra 1929.

Výmeerom zo dňa 16/VIII. 1929 čís.
109.443/29-11 Ignácovi Lihosithovi, pro
fesorovi náboženstva v Levoči, verejnú
sbierku milodarov na území Slovenska
na opravu organu gymnaz. kostola v Le
voči do konca októbra 1929. Číslo 14.937/29.

Výmerom číslo 98.980/29-11. zo dňa 18.
júna 1929 výboru pre postavenie pomníka
Frant. Majacha v Košiciach sbieranie mi
lodarov na území Slovenska s platnosťou
do konca septembra 1929.

Cis. 15.616/29.
Výmerom číslo 108.674/29-11 zo dňa 2.

júla 1929 ref. cirkevnej obci Nižnej Ka
loši sbieranie milodarov na území Slo
venska s platnosťou do 15.X. 1,929. Číslo 14.938/29.

Výmerom zo dňa 18. VI. 29, č. 94.369
29, predĺžil platnosť povolenia vydaného
na sbieranie milodarov pre predstaven
stvo r. k. cirkevnej obce v Hutte s plat
nosťou do konca augusta 1929 na území
Slovenska.

Cis. 15.160.

Výnosom číslo 100.402/1929 zo dňa 18.
VI. 1929 predĺžil do konca mesiaca sep
tembra 1929 vydané povolenie na sbiera
nie milodarov Kongregácii sestier.

V Trnave, 20. augusta 1929.Cis. 15.367. Ján Beňovský v. r.
okr. náčelník.Výnosom číslo 103.719/1929 zo dňa 24.

VI. 1929 povolil sbieranie milodarov na
stavbu kostola gr. kat. cirkevnej obce Va
rechovce- Medzilaborce.. Okresný úrad v Trnave.

Číslo 9762/29.Cis. 15.590.

Výnosom číslo 106.783/1929 sbieranie !
Trnava, dňa 22. júla 1929.

milodarov spolku „Svojpomoc“ sloven- Predmet: Ustálenie diét členom licenčnej
ského študentstva v Prahe s platnosťou |

komisie a odmeny predsedy komisie
do 15. októbra 1929 na území Slovenska. ! v smyslc § 6. vlád. nar. č. 204/28.

(Pokračovanie.)

Úradná žasf.



Ján Beňovský, okresný náčelník, ako
zpravodaj, predkladá vec s uvedením
skutkového stavu s návrhom, aby boly
vyberané príspevky za licentovanie: za
jedného býka 40 Kč, za jedného kanca
20 Kč a za jedného barana 10 Kč. Cestov
né členov aby obnášalo Kč 40 denných
diét a 2 Kč za jeden prejdený km resp.
také cestovné, ako majú štátni úradníci.

Okresné zastupiteľstvo podľa § 90. z.
o org. polit. správy požiadalo okresného
náčelníka, aby toto usnesenie v úradných
novinách okresu trnavského uverejnené
bolo s podniknutím, že proti nemu každá
fyzická i právnická osoba, ktorej je v o
krese trnavskom priama daň predpísaná,
môže podať do 15 dní po uverejnení u o
kresného úradu v Trnave odvolanie na
krajinský výbor v Bratislave.Okresné zastupiteľstvo osvojujúc si ná

vrh zpravodaja, usnieslo sa jednohlasne,
na čo predseda vyhlásil nasledovné

Zo zasadnutia okresného zastupiteľstva
trnavského dňa 20. júna 1929 vydr
žiavaného.usnesenie č. 18. Okresný náčelník:

Okresné zastupiteľstvo na základe §
76. zák. o org. politickej správy a § 21.
odst. 2. vlád. nár. číslo 204/68 sa usnáša,
aby v úhrade nákladov, ktoré podľa § 6.
a § 21. odst. 1. cit. vlád. nar. výberom
plemenníkov v okresu trnavskom k výbe
ru vyberané príspevky, a to: za jedného
býka 40 Kč, za jedného kanca 20 Kč a
za jedného barana 10 Kč. Tieto príspevky
majú byť vyberané komisiou pre chov
hospodárskych zvierat pri prevádzaní ple
menníkov a odvedené na šekový účet o

kresného hospodárstva.

Beňovský v. r.

B. Okresu Hlohoveckého.
Okresný úrad v Hlohovci.

Číslo: 3.108/1929.

členov okresného výboru okresu Hloho

veckého, zvolených v zasadnutí okresné
ho zastupiteľstva dňa 2. júla 1929:

Cestovné členom komisie určuje sa v
40 Kč denných diét a 2 Kč za každý pre
šlý km rešp. také cestovné, ako majú
štátni úradníci.

A. Riadni:
1. Dr. Julius Škarnicel, pravotár v Hlo-

hovci.
2. Augustín Falath, r. k. dekan-farár

v Dvorníkoch.
Okresná komisia pre chov hosp. zvie

rat je inštitúciou, ktorej činnosťou vzni
kajú majiteľom plemenníkov zvláštne ho

spodárske výhody, menovite dôchodok z
pripúšťania licentovaných plemenníkov. A
ked’že činnosť okresnej komisie pre chov
hosp. zvierat je vládnym nariadením vo
verejnom záujme nariadená, podľa § 36.
a 77. zák. org. polit. správy je spravod
livé, aby jej útraty hradili práve uvedení
majitelia.

3. Vít Kubovič, hostinský v Bučanoch.
4. Viktor Ronchetti, riaditeľ banky v

Hlohovci.
5. Jozef Danihel, roľník v Mestečku.
6. Juraj Štibrányi, št. učiteľ v Pastu

chove.
7. Dominík Satkovský, vrchný železnič

ný sprievodca v Leopoldove.
8. Jozef Kucka, zámočník v Hlohovci.

B. Náhradníci:Výška príspevkov bola určená na zá
klade tohoto výpočtu; 1. Jozef Zachar, kováčsky majster v

Hlohovci.Pravdepodobný výdavok bude obnášať:
2. Augustín Gramantik, r. kat. farár

v Merašiciach.
1. Cestovné trom členom komisie (srov

naj § 1. odst. 4. § 6. odst. 2. vlád. nar,
čís. 204/1928) po 800 Kč činí 2.400 Kč. 3. Dr. Štefan Benko, obvodný lekár v

Rišnovciach.2. Ročitá odmena za kancelárske práce
predsedovi komisie 1.000 Kč.

3. Ušné značky, tlačivá 500 Kč.
4. Michal Vavák, železničiar v Leopol

dove.
4. Výpomocnej sile za pisárske práce

500 Kč.
5. Rudolf Ferencey, prednosta žel. sta

nice v Hlohovci.
Úhrnom 4.400 Kč. 6. Mikuláš Ješko, roľník vo Verešváru.
Pravdepodobný príjem bude ročite

1. za 100 býkov po 40 Kč 4.000 Kč
2. za 50 kancov po 20 Kč 1.000 Kč

7. Ján Pihorna, roľník v D. Otrokov
eiach.

8. Ľudevít Humaj, zem. robotník vBu
ča'noch.

Soznam

Úhrnom 5.000 Kč

Dôvody:



Okresný úrad v Hlohovci. Dôvody:
Číslo; 5.912/1929. V smysle § 71. odst. 1. poťažne § 62.

zák. o organ. pol. správy číslo 125/1927
Sb.. z. a n. majú členovia okresných za
stupiteľstiev, výborov a komisií nárok na
náhradu skutočných výloh z prostried
kov okresných.

okresného úradu v Hlohovci zo dňa 2.

júla 1929 čís. 5.912/29, ktorým uverejňuje
usneseme okresného zastupiteľstva z to
hože dňa o ustálení diét a cestovného
pre členov okresného zastupiteľstva, vý
boru a komisií.

Okresné zastupiteľstvo sa usnieslo, že
bude tieto výlohy paušálnym obnosom vy
plácať a ustáleným obnosom im skutočne
len nahradzuje hotové výlohy a cestovné
trovy.

Okresné zastupiteľstvo sa usnieslo, aby
náhrada výloh členom okr. zastupiteľstva,
výboru a komisií bola paušálne vyplá
caná, a to za každú schôdzu ako náhra
da za skutočné výlohy:

1. členom, bývajúcim v Hlohovci, ob
nos Kčs 20. —,

2. členom, bývajúcim v druhých mie
stach Kčs 30.—,
okrem toho týmto členom ešte za každý
kilometer Kčs 2. — ako cestovné výlohy.

Paušál tento zodpovedá miestnym po
merom a je primeraný.

Proti tomuto usneseniu môže sa podať
odvolanie behom 15 dní od' uverejnenia
tohoto cestou okresného úradu na kra
jinský úrad v Bratislave.

za okr. náčelníka.

dlho, veľmi dlho ešte tak nebude, ale
zistime si v každej obci stav škôl. bu
dovy, jej. zariadenie a vystrojenie — a
potom ruku na srdce; môže v takejto
škole sebastatočnejší učiteľ vychovávať
rodičom dobrých synov a dobré dcéry,
obci, vlasti a štátu statočných občanov?
A pri celkom triezvom a spravodlivom
posudzovaní stavu školy dostaneme roz
hodnú odpoveď: nie!

Prípravné práce na školský rok 1929-30.

Nie je druhého oboru v našom verej
nom a národnom živote, v ktorom by sa
prejavovalo toľko ľahostajnosti, ba často
aj nepriazne v tom obore, ktorý je naj
istejším základom a vôbec začiatkom to
ho, čomu hovoríme usporadovanie a či
konsolidovanie pomerov v každej rodine,
obci, okresu atď., to jest národnom
školstve.

Dajme škole a učiteľovi pre jeho vy
chovateľskú a vyučovateľskú prácu Vše
tko, čo škole patrí, bo ona je druhým
chrámom Božím v obci; tak jako prvý
ligoce sa čistotou, úpravnosťou, poriad
kom a dôstojnou výzdobou slúžiac naj
ušľachtilejším citom človeka veriaceho,
nech aj to isté dostane sa každej škole.

Je práve čas tak urobiť. Prázdniny
sa už minulý, je treba porobiť prípra
vy pre nastávajúcu novú prácu nášho
učiteľstva v školskom roku 1929-30, do
ktorej práce vstupujeme za pomerov veľ
mi zmenených a ťažkých, keďže zavede
ním osemročnej povinnej škôl. dochádz
ky sú takmer všetky školy preplnené.
Je nutné, aby — kde to len trochu mož
no — zadovážily sa aspoň dočasne zod
povedné miestnosti pre nove sriadiť sa
majúce triedy; taktiež je nutné previesť
ihneď všetky opravy, čistenie, líčenie, ole
jovanie dlážok, vyštrkovanie škôl. dvorov
a pred škôl. budovami, doplnenie škôl.
nábytku, opravy škôl. záchodov, zaob
staranie ďalších učebných pomôcok, do
plnenie miestnych uč. a žiak. knižníc, za
dováženie úradných tlačív atď. atď., jak

Pri riešení otázok, týkajúcich sa života
tej-ktorej obce, škola a učiteľ prichádzajú
obyčajne vždy až na ostatok, všetko dru
hé — často menej potrebné a menej vý
znamné — má pred živými potrebami
školy prednosť; spomene-li v zasadnutí
škôl. stolice, kuratória, obec. zastupiteľ
stva správca-učiteľ nedostatky školy, kto
ré treba odstrániť, ihneď sa mu vytýka,
že robí len zbytočné (?!) výdavky obci,
že pred prevratom toho nebolo a že 40
aj 50 rokov škola zodpovedala a prečo
vraj teraz už nie? A za to na správcu
učiteľa, ktorý zodpovedá za stav školy
pred dozornými úradmi, obracia sa ne
odôvodnený hnev, ba aj nenávisť občian
stva. —

Dlho, veľmi dlho ešte potrvá, kým náš
ľud a zodpovední miestni činitelia pocho
pia poslanie školy a význam vzdelania
pre každého príslušníka nášho národa
bez rozdielu.

Nedeklamujme si, že naše národné škol
stvo stoji na „európskej úrovni“, tomu

Vyhláška

Školstvo a Fudovýchova.
A. Školstvo.

Dr. Mišík v. r.,



stránke praktickej zdatnosti. Niekde toto
uznanie spojené je i s ochranou prepoži
čaného titulu a vyhradením určitých úko
nov. Najširšej štátnej autorizácie dostalo
sa revízorom v Rumunsku.

každej škôl. stôl. a vydržovateľovi školy
bolo už aj osobitne úradne sdeleno.

Pochopenie pre potreby vzdelania, lá
sku k deťom a pečlivosť o ich lepšiu
budúcnosť takto nech každá obec prejaví
a nech nedá sa úradmi nútiť k tomu, p
čom sama veľmi dobre vie, že je jej
svätou povinnosťou.

b) Do druhej skupiny patria zeme, v

ktorých autorizáciu udelujú poloúradné
korporácie. Sem patria najmä severské
zeme, t. j. Norsko, Švédsko a Fínsko
a do istej miery i Nemecko. V Nórsku
a Nemecku autorizujú revízorov jednot
livé obchodné komory, vo Švédsku a Fín
sku ústredňa obchodných komôr. Reví
zori autorizovaní týmito korporáciami
majú právo užívať označenia, že sú prí
slušnou korporáciou autorizovaní a majú
mimo toho určité výsady pre výkon vyme
dzených revizných a znaleckých funkcií.Obchod, obchodník, obchodná

spoločnosť. c) Tretiu skupinu tvorí Veľká Británia
s domíniami a koloniämi.(Pokračovanie.)

Anglia je klasickou zemou revizorstva.
Vývoj “anglického revizorstva bral sa po
dobne jako tomu bolo i v iných veciach
svojím samostatným smerom, bez ohľadu
na ostatnú Európu. Dnes môže sa Anglia
pochváliť všeobecne rozšírenou účtovnou
revíziou obchodných a priemyselných
podnikov desaťtisícmi kvalifikovaných re
vizorov, sdružených v mohutnej stavov
skej organizácie vysokej prestížnej úrov
ne. Ovšem dnešné rozvité revizorstvo v
Anglii nevzniklo cez noc, ale bolo budo
vané cez celé storočia. K jeho rozvoju
prispely značnou mierou kráľovské de
kréty a zvykové právo, ktoré je pre An

gliu tak typické. Kráľovským dekrétom
udelené bolo v rokoch 60. minulého sto
ročia mnohým revizorským stavovským
korporáciám privilégium užívať pre svo
jich členov označenia „chartered accoun
tant“, ktorý predikát nadobudnul behom
doby takého dobrého zvuku, že zaručoval
revizorom tohoto druhu význačné posta
venie v hospodárskom živote anglickom.
Ovšem toto označenie nebolo len dajakým
zvučným zovňajším titulom, ale bolo pod
ložené vysokou odbornou kvalifikáciou
každého nositeľa. O tento vysoký odborne
revizný štandard pričinily sa už organi
zácie charterovaných revízorov samé.

Revizorstvo v cudzine.

Dnešný obor činnosti revízorov v
cudzine je veľmi rozsiahly. Jadrom ich
činnosti je revízia účtovná a bilančná.

Vedia tejto činnosti účtovno-reviznej
priberajú revízori postupom doby činnosti
ďalšie; tak fungujú, ako odborní účtovní
znalci u súdov a u iných verejno-práv
nych korporácií, vykonávajú funkciu kon
kurzných a vyrovnávacích správcov, pre
vádzajú najrôznejšie expertise v obore
hospodárskom, spravujú imanie osôb pod
kuratelou, imanie nadačné, vykonávajú
posledné vôle, radia vo veciach daňových,
finančných a organizačných, spolupôsobia
pri zakladaní, likvidáciách, fúziách a sa
náciách spoločností a vykonávajú celý
rad iných prác, pre ktoré môžu sa vy
ukázať odbornou kvalifikáciou a zkúse
nosťou.

Súčasne so stúpajúcim významom sa
mostatnej revíznej činnosti vystupuje v
cudzine do popredia otázka, akým spôso
bom rozlíšiť a overiť činnosť kvalifiko
vaných revízorov od činnosti osôb ne
kvalifikovaných. Podľa toho, akým spô
sobom bola otázka táto v cudzine rie
šená, môžeme rozoznávať celkom
skupiny zemí; Okrem spoločnosti charterovaných re

vízorov vznikla roku 1885 v Anglii korpo
rácia t. zv. „inkorporovaných revízorov“,
ktorá inkorporáciou získala pre svojich
členov výhodu užívať označenie „incor
porated“. Toto označenie odbornou zdat
nosťou jeho nositeľov získalo v obchod
nom svete takej vážnosti a dôvery, ako
„chartered“. Zásluhu o to má opätovne
stavovská korporácia, sdružujúca týchto
revízorov a pečujúc o ich odbornú kva
lifikáciu. (Pokračovanie.)

a) Do prvej skupiny počítame zeme,
kde výkon činnosti revízorov uprávnený
bol štátom, a to tým spôsobom, že kvali
fikovaným revízorom udelená bola štátna
autorizácia. Do tejto skupiny krajín pa
tria: Spojené štáty severoamerické a z
europských zemí : Itália, Rumunsko,
Rusko, Dánsko a Francia. Štátna autori
zácia revízorov zahrňuje uznania štátom
a udeľuje sa revizorom, vyhovujúcim po
stránke teoretického vzdelania i po

Čítajte a rozširujte „Úradné Noviny okresu
Trnavského a Hlohoveckého.®

B. Ľudovýchova.



Prvý pracovný sjazd Krajinského sväzu
Živnostenských spoločsnství a grémií pre
Slovensko a Podkarpatskú Rus v Spišskej
Novej Vsi dňa 5. júla 1929 jednomyseľne
prijal túto rezolúciu:

hých príležitostiach jednalo, takže to te
raz znovu opakovať podrobne by bolo
úplne zbytočné. Jedna vec ale jasne stojí
pred nami a pred každým obchodníkom,
a to je, aby sme sa oproti obnoveniu to
hoto zákona oo najdôraznejšie ohradzo
vali.

„Zákon o dani z obratu, ako je to
známe, predĺžený bol zákonom číslo 246/
26 na ďalšie roky, platnosť ktorého vy
prší koncom roku 1929. '

Je všeobecne známa vec, že tento zá
klon , ktorý pôvodne bol určený len na 3
roky, v dobe predĺženia už postrádal zá
sadu „trojročnú“, takže vyskytla sa po
treba na energickú akciu so strany zá
ujemcov, a keďže už zrušenie tohoto zá
kona nebolo možno dosiahnuť, tak aspoň
platnosť tohoto mala by byť fixne usta
novená.

Následkom týchto okolností navrhuje
me, aby dnešné zasadnutie rezolúciou da
lo výraz tomu, že protestujeme oproti
ďalšiemu predĺženiu zákona o dani r o
bŕatu, v páde ale, žeby to nebolo možné
z obchodnepolitických príčin, tak žiada
sa:

1. aby platnosť tohoto zákona bola pre
dĺžená len na 2 roky,

2. aby daň z obratu paušalovaná bola
na celej čiare,

3. kde to ale z určitých dôvodov ne
možno previesť,

Dnes je tu najvyšší čas, aby sme sa
s týmto zákonom, ktorý svoju úlohu po
dľa nášho názoru už dávno vykonal, opäť
zaoberali a snažili sa všemožne, aby ten
to vo svojej dnešnej forme do platnosti
nevstúpil.

Svojho času kruhy úradné prizvukova
ly, že tento zákon určený bol len na 3
roky a preto prvé tri roky každý obchod
ník považoval za dobu priechodnú, čomu
po uplynutí tejto doby bude koniec. Od
tej doby tento druh dane je najcitlivej
ším zaťažením obchodníctva, ale súčasne
i základom iným zdaneniam a prameňom
nevyčerpateľných vexatúr a sťažností. S
touto otázkou treba sa základnejšie a
podrobnejšie zaoberať, nie aby sme za
meškali také kroky, ktoré pozdejšie by
už neboly napraviteľné.

I 4. aby daň z obratu snížená bola z
dvoch pereentov na jedno percento,

5. aby sa vzaly v úvahu vypočítacie
ispôsoby a odôvodnenia jednotlivých od
borov, čo sa týče dane obratovej a pre
pychovej. Tento rozbor má sa pripojiť
k rezolúcii (viď obežník sväzový číslo
3.301/1929).

Slovenská Remeselnícka a Obchodníc
ka Jednota, Odbočka v Bratislave, uspo
riada z príležitosti Medzinárodného Du

najského Veľtrhu v Bratislave dňa 1. sep
tembra 1929 o 9. hod. dopoludnia vo
dvorane Zemedelského Múzea, Justihorad

všeživnoistenský pracovný dleň

pod protektorátom ústredia S. R. O. J.
v Turč. Sv. Martine a za čestného pred
sedníctva prezidenta obchodnej a prie
myselnej komory v Bratislave, senátora
Kornela Stodolu, na ktorý povoláva celú
remeselnícku a obchodnícku verejnosť na
Slovensku.

Musíme totiž rátať i s tou okolnosťou,
že táto otázka zamestnáva príslušných
činiteľov nielen so stanoviska štátnej do
mácnosti, ale i z ohľadu obchodnepoli
tických príčin. Musíme vychádzať z to
ho, že tento zákon svojho času bol po
trebný preto, aby potreby, vznikié sve
tovou válkou, nejakým spôsobom nahra
diť bolo možno.

1. Prívet predsedu odbočky S. R. O. J.
v Bratislave L. Strýša.

2. Zahajovací akt prednesie predseda
ústredia S. R. O. J. Ján Havaj.

3. Prejav čestného predsedu sjazdu,
senátora Kornela Stodolu.

Vzhľadom na to, že nakoľko tento zá
kon kontemplovaný bol s trojročnou
platnosťou, teda len (na dobu priechodnú,
a keďže po uplynutí tohoto zákona bolo
zrejmé, že je potreba predĺženia doby
priechodnej, platnosť zákona bola i pre
dĺžená. 4. Prejav hosťov.

5. Organizačný referát prednesie J. Ho
ráček.

Tento zákon má za sebou teda šesť
ročnú minulosť, takže musíme predpokla
dať, že žiadaný účel dosiahnutý bol mi

lionami, ktoré boly vyplatené ako daň z
obratu. Pred nami je veľmi dobre známe
prednesenie tejto dane a z nej nastalé
následky, však o týchto sa už pri mno-

6. Požiadavky remeselníctva na Sloven
sku, prednesie J. Blaško.

7. Otázka živnostenského úveru a druž
stevníctva, prednesie K. Bolze.

Živnostensko-obchod. hliadka.

Program:

8. Rezolúcia.



9. O 11. hod. dopoludnia bude polože
nie základného kameňa k budove obchod
ného paláca v Bratislave za účasti mi
nistra verejných prác dra. Špinu. Účast
níci sjazdu zúčastnia sa korporatívne to
hoto aktu a za remeselníctvo a obchod
nlctvo prehovorí cestný predseda sjazdu,
senátor Kornel Stodola.

zbožia. Požiar bol robotníctvom a miestnymi
hasičmi udusený.

Dňa 20. VII. 1929 nastal požiar z neopatrnosti
pomocníka u Pavla Lajkoviča vo Františkánskej
ul. e. 29. Pomocníkovi pri svarovani chytila
sa svarovacía lampa, pádom srazila nádržku na
benzín, od čoho sa chytily handry a mechy,
pod ktorými boly petrol. a benz. sudy. Len
rýchlej pomoci možno ďakovať, že oheň nedo
siahol väčších rozmerov. Menovaný utrpel 200
Kčs škody.

10. 12.30 hod. spoločný obed vo veľkej
sieni etablisement Muzeum.

11. O 3. hod. popoludní sjazd obuv
níkov vo veľkej sieni palácu Obchodnej
a priemyselnej komory a sjazd krajčírov
v malej sieni Obeh. a priem, komory.

12. Po sjazdoch prehliadka veľtrhu.
Príďte všetci na náš všeživnostenský

pracovný deň! Dokážte Vašu povinnosť
voči organizácii, ktorá háji Vaše záujmy.
Len spoločnou prácou získame to, za čo
bojujeme!

B o h u n i c e. Dňa 17. .VI. 1929 vypukol požiar
v dome Matúša Habalu, Jozefa Magulu a Jozefa
Gadošiho, ktorým zhorely tri stodoly, hospodár
ske stroje a hospodárske náradie v cene 30
tisíc Kčs, čiastočne hradenej poistením. Príči
na požiaru je neznáma.. Záchranných prác zú
častnil sa miestny sbor a sbor z Jasloviec.

Bohdánovce. Dňa 22. VII. 1929 zhorelo
Petrovi Cápkovi 26 vozov hnoja, podpálených
zapálkou. Menovaný utrpel 1200.— Kčs škody.
Záchrannú prácu previedol miestny sbor tým,
že dal oborať rolu, aby sa v blízkosti stojace
kríže nechytily.

Boleráz. Dňa 19. VII. zhorely 3 kríže žita
na poli Štefana Spačinského, ktorý utrpel Kčs
300,— škody, poistením čiastočne hradenej. Prí
čina požiaru je neznáma.

Trnava. Dňa 17. IV. 1929 nastal komínový
požiar v doníe J. Gubyho, Pekárska č. 33,
ktorý požiar členovia miestneho sboru lokalizo
vali.

Dňa 24. VII. 1929 chytilo sa od iskry vlaku
strnisko na pozemku Jána Hlineckého, ktoré
mu zhorelo 40 snopov z poviazaného žita. Me

novaný utrpel 300.— Kčs škody.- Záchrannú prá
cu previedol miestny sbor.

Dňa 25. IV. 1929 v bodege F. Parräka na

stalý komínový požiar bol pomocou ručnej strie
kačky lokalizovaný.

Dňa 5. V7
. 1929 zhorela stolárska dielňa v

Coburgových závodoch. Z neznámej príčiny vy
puknutý požiar bol továrnickým a trnavským
hasičstvom lokalizovaný.

Dňa 25. VII. 1929 bola bleskom zapálená
krma Františka Surana, ktorý utrpel asi 6000.—
Kčs škody, hradenej poistením. Záchrannú prá
cu previedol miestny a klčovanSjký sbor.

Dňa 19. V. 1929 na „Mníšskom“ zhorelo 8
chlievov pre ošípané, patriace sluhom toho stat
ku. Požiar povstal z neznámej príčiny. Približ
ná škoda je 1800.— Kčs a poistením nie je
hradená. Záchranné práce previedol miestny sbor. Rozdelenie Jubiláraej základiny v šk.

roku 1928-29. Jubilejný výbor pre mesto
Trnavu a trnavský okres usporiadal v r.
1928 sbierku, z výnosu ktorej pomáhal
hradiť výdavky, spojené s usporiadaním
jubilejných osláv v Trnavskom okrese. —
Podľa usnesenia valného shromaždenia z
20. dec. 1928 bol zvyšok v čiastke 32.000
Kčs uložený v Mestskej sporiteľni v Tr
nave jako „Jubilejná zákjadina obecen
stva okresu Trnavského pre odmenu žia
kov, skončivších zkúšku dospelosti na čsl.
štát. reál. gymnáziu v Trnave“. Z úro
kov sa udeľujú dve štipendiá po 1000
Kčs. V školskom roku 1928-29 ich dostali
Alfonz Betlenfalvy a Jozef Cisár, ako s
najlepším výsledkom skončivší žiaci.

Dľa hlásenia trnavského sboru vypukol požiar
v obci Zeleneč dňa 9. VI. 1929. Shorely štyri
domy úplne, jednoho zadná časť, jedna stre
cha, krma, hospodárske náradie, hydina a slama
v cene 80.000 Kčs. Skoda je hradená poistením.

Dňa 29. VI. 1929 nastal komínový požiar v
dome pekára S. Reicha, ktorý bol hneď v zá
rodku udusený.

Dňa 13. VIL 1929 išiel na Byttovej ceste
Martin Tried na svojom dvojsedadlovom aute.
Cestou sa mu zlomil volant a menovaný narazil
s autom do stohu J. Minaroviča, ktorý sa vý
buchom motora chytil a zhorel i s autom. Ma

jiteľ aula vyviaznul z nebezpečenstva, hoci si
pri náraze zlomil jedno rebro. Záchranné práce
previedol miestny sbor.

Riaditeľstvo Krajinskej nemocnice v
Trnave upozorňuje na súbeh, vypísaný
v Krajinskom Vestníku čís. 24 na dodá
vanie uhlia, koksu a dreva pre Krajinskú
nemocnicu v Trnave na zimné obdobie
1929-30. Lehota podania ofert končí sa
15. septembra 1929.

Dňa 14. VIL zhorelo 1 a pol kj. zbožia na
koreni, zapálené iskrou vlaku, čím majiteľka
vd. .Kováčova utrpela 2000.— Kčs škody, poiste
ním nekrytej. Ďalšie šírenie ohňa zabránené
bolo kropiacim autom a miestnym hasičstvom.

Dňa 19, VIL 1929 zapálila iskra Vlaku jačmeň
J. Koppla. Zhorelo 160 štv. m. pokoseného

Požiare v okrese trnavskom, hláse
né do 31. júla 1929.

lipli Rožné zprávy. jHm

Hasičská hliadka.
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Železné a drôtené ohrady,
brány a iné konštrukcie, posteľné

drôtené vložky vyrábaV exekučnej ve i exekventa tmy. Jozef Fiala, tkal
co úi v Novom Hrádku, z ist. Dr. Adolfom Rosenfeldom
v Trnave, proti exekvovariómn Imrichovi Kupčikovi
v Trnave na voj. cviéišti pozemnoknižná vrchnosť na
riadila exekučná licitáciu o vymočenie 191 Kč 70 hal.
požiadavky istiny s jej príslušnosti na nemovitost, ktorá
je na území okr. sudu obsažená v poz. kn. vložke ob
ce mesta Trnavy čísi > 1783. pod A. r. č. 1. mpč. 2262
a na exekvovaného vedenú vo výkričnejcene Kč 1200.—

zámočník, TRNAVA, Štefánikova 22.

Tn sa opravujú a vyrábajú všetky
druhy váh a pripravujú sa k úrad
nému cejchovaniu. Odborné auto
genné svarovanie a všetky iné zá

močnícke práce.
Licitácia bude o 10. hod. predpoludňajšej dňa 12.

okt 1929 v úradnej miestnosti pbzemnoknižnej vrch
nosti ulica Massrykova čis. 40. dvere 10.

Pod licitáciu spadajúce nemôvitosti nemôžu sa odpre"
dat niže polovice výkričnej ceny.

Ti, ktorí chcú licitovať, povinní sú složíf ako od
stupné 10 proe. výkričnej ceny v hotovosti alebo v

cenných papieroch, ku kaucii spôsobilých, počítaných
pudla kurzu, určeného v § 42. zák. čl. LX. z roku 1881
a to složiť osobe, poz. kn. vrchnosťou vyslanej, alebo
taji1o odovzdať poistenkn o predbežnom uložení odstup
ného do súdneho depozitu. Taktiež tí istí povinní sú
licitscionálne podmienky podpísať. (§147., 150-, 170,
zák. čl. LX. z roku 1881, § 21. zák. čl. XL. z roku
1908).

HUSACIE PEČIENKY

kupuje za najvyššie ceny

Ten, kto za nemovitost viacej sFúbil než výkričnú
cenu, jestli nikto viacej nesľubuje, povinný je podlá
procenta výkričnej ceny určené odstupné po výšku
práve takého procenta ním sľúbenej ceny hned doplniť.

Okresný súd v Trnave. Odd. IV. dňa 31. mája 1929^

strojný zámočníkZaoberá sa poisťovaním budov, movitostí,
(p. fnohospodárskeho paušálneho poistenia)
proti p' žiaru, proti krádeži-vlámaniu, proti
krupobitiu, daLj poisťovaním rožného do

bytka a koní proti úrazu a uhynutiu, ako
aj úrazovým poistením, povinného ručenia

a životným poistením.

Drogéria - továreň barlev.
RÁDIO

FOTO
BARVY

GUHNA
PARFUMÉRIE

CHEMIKÁLIE
pre všetok priemyselBRATIA JELI1EK,

TELEFÓN 56. TBMAYi. j

Díecezánska poisťujúca
kancelária v TRNAVE

Výťah licitačného oznamu.

JOZEF SLAMKA

D. RECHNITZER

Hlohovec. Telefón 41.

KAROL
KERNER(Kapitulská ul č. 2, budova

Apošt. Administratúry.)

A MECHANIK

Hlohovec.
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»ÚRADNÉ NOVINY* BRATIA
okresu trnavského a hlohôveckého.
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Najlepšie S(jll ff AHZ

šijacie stroje
a gramofóny verkoobnliod koloniálnym tovarom

8 m firniy mm 0IL mMt Pral13

na sklade
firma

p A c y L I K PETR0LEJ ' BENZ,N ' 0LEJE

TRNAVA, MASARYKOVA ČÍSLO 26.
Najlacnejšie cenyl Tiež na splátky 1 OdporúčamPj

n *irJlli t JU"*

—
TRNAVA aa

Bicykle, zbrane, lovecké potreby, šijacie [Bicykle, zbrane, lovecké potreby, šijacie
a písacie stroje, ako aj ich súčiastky stále
má na sklade. Odbôrne prevádza do
tohoto oboru patriace opravy. piilllilliil^

B M
S Nábytkový dom J

i f
S i. Vajda i
I w H i t r e. jB Najväčší nábytkový pod- J
H nik. Dodávateľ čsl. úradov. ||
III |l

ilii !iiilil:

PUŠKÁR A MECHANIK
T R N ÁVA,

V EVANJELICKOM DOME

FRflMTAOUDES
Masarykova ui. 31.

Telefón e. 144.

d. Ml
Robi len dobré bicykle a šijacie

stroje. Niklule a emajiujs.
Dodáva na splátky.

ŠTEFAN REYMANN



IKatolícky Dom
živnostenská pomocnica d. s r. o.

v Trnave.
|pg Prijíma vklady na knižky |||||

a na bežné účty a tie čo

najvýhodnejšie zúročí.
Poskytuje pôžičky na zmenky

a na bežné účty čo najľavnejšie. EffisB'
Obráťte sa s dôverou na náš ústav g
v každej peňažnej záležitostil

Svoj k svojmu!

IA.

J U N G L EI B | S E S S L E R I
HODINÁR A ZLATNÍK i — i
HLOHOVEC I A
MAr\r>A l7MÁ iii i a B Strojové súčiastky, remenice, trans-NADRAZNA ULICA 8 misie, loiiská, tr.ver.ne, staré že- HM——VEDĽA BAŤU g Spijg iezo k upotiebovaniu pre kováčov a

g
" “

zámočníkov, kramie, nové a staré
Vpľkú uúhor «n>p|f nwí('h I podkovy, drSty plotové a obyčajné O
veiKy vycer vreckových g a e »• voikom výbore lacné ceny: w
a nástenných hodín a klenotov. i |y|
Všetký opravy sa rýchle a

lacno vybavujú- i HLOHOVEC,
-J Hlohová ul.

mwHBfiiiirMBHMBBaaaHHBBawMaaHBM—s

K. FEISCHLOVÁ B PAVEL FRYDECKÝ f
PRVÁ HLOHOVECKÁ CHEMICKÁ | KOŽUŠNÍK V HLOHOVCI
ČISTIAREŇ, BARVIAREŇ i =— '

'
-=

ŠAT18TVÄ A PRáDLA. B ,H prevezme kožušiny cez leto
OJ slnka vyblednuté šaty sa prebarvia H __ „ „ „l „ „ • A/r,ťj, n s * . f i B na us on ovanie. Má na
dia vzoru. — Fnjmu sa satý ku ohem.
ôístenin.—Goliere a manžety za snížené 9 a a(^e dámske tiež

ceny o 20°/0 B kožušiny všetkého druhu, odo

,' v B berá preťábačky, ktoré sa
SMUTOCNEi’ODEVY ZA3ARVIA B „ . ..

SA BEHOM 2« HODÍN. I ry°hle a Iavne vybavujú.
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| Západoslovenské Elektrárne, úč. spol. v Bratislave \
Okresný inšpektorát v Trnave, Chlebový rynok č. 4.

~ nm =

i TELEFÓN ČÍSLO 31. TELEFÓN ČÍSLO 31. =j m
m JJ

elektrický prúd pre osvetľovanie, pre pohon a topenie
S JLfUllcIVcilIltJ dja jednoduchej a složenej sadzby.
C S

Prevádzame e^ektr
.i°

ké zariadenia svetelné a motorické za naj

JJJ
n

IVTqwio číria r! o žiarovky všetkých druhov, elektrické žeiildllie 11 íl k>l\. I (Hlty hličky, variče a motory s príslušenstvom
od prvotriednych firiem za konkurenčné ceny,

i i
Žiadajte bezplatné návrhy, rozpočty a kalkulácie elektrického prevozu.
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TtEFAW I^UST
SKLADIŠTNÉ

BMSHn
družstvo

j Zhotovuje: <9 TRNAVA NA SLOVENSKUi nákresy, roz- g i MASARYKOVA 49.
O «S Vlastný sklad: PAULINSKA 46,

počty. 99(NÍ § »
Číslo telefónu 115. — Adresa telegramov ;

EJ OBILOSKLAD.
Podujme : g* 5—42 Poät. schránka číslo 48.

1 prevádzanie % ®
M všetkých prác J Kupuje všetky zemedelské plodiny

U d0 tohoto obo- r
D<Äta , p6Ste„ého

m patriacich. •
osiva, krmív, umelých hnojív a iné

4 hospodárske potreby.'''IBHr* Parná čistiarňa jačmeňa.

I

INZEBUJTE v »tľradných Novinách okresu Trnavského a Hlohoveckého«;

9H9BBBBBK jfiffiĎfaaäsfflB lebo tie dostaná sa dô rdk každého a inzercia v nich je Tavná
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fSEsmÄ .. 1
i SPORITEĽNÁ i

j V TRNAVE I
I PRIJÍMA PENSA1E na sporit. ||lk I
1 knižky a bežnéúžty PRS lillSk. || HODNOTNEJ ZÁRUKE mesta SIBBk || Trnavy. liilir |
I POSKYTUJE najvýhodnejšie ||ir II pôžižky. iir I
| U Mestskej sporiteľne yfofené peniaze sň sirotský isté. |
"•EE

yij—iBii^—a———mihiiwnim biwlbu aw.irun>—ľib.hi i inn »» mm m

BRATIA BIRO
VEĽKOOBCHOD ,
KOLONIÁLNYM
T O Y A R O M. Masarykova 14

BENZÍN Filiálka:

j
PE?ROL, OLEI Piešťany.

Predplatné na rok (24 čísiel) 30 Kčs. — Reklamácie sa prijímajú do 10 dní po vydaní čísla. — Poplatky za
inzeráty; celá strana 200 Kčs, pol strsny 100 Kčs, štvrt strany 50 Kčs, menšie inzeráty 1 riadok 2 Kčs. —

Inzertné prílohy za 600 kusov 30 Kčs — Redakčná uzávierka je 6. a 20 každého mesiaca. — Rukopisy sa ne
vracali. — Oznamy, súbehy atď, treba zaslať zavčasu a vždy len na redakcia „Úradných Novín Okresu Trnav
ského a Hloboveokého“ v Trnave, Okresný dom. — Novinové výplatné povolené Riaditeľstvom pô5t a telegrafov

Bratislave číslo 1610111a 29 zo dňa 25. I. 1929. — Tlačou knihtlačiarne Fr. Urbánok a spol. v Trnave.


