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Kôžente očakávať
poučtuie 2 afér?
Bratislava, 10, marca.
Nie je to možno zapierať a prehlia
dať, že aféry z ostatnej doby, či boly
akéhokoľvek druhu a či boly zapríči

nené tou lebo onou stranou, zanechaly
vo všetkých vrstvách hlboké roztrpče
ic a horké sklamanie. Nedôvera, kto
rá len od prípadu na prípad, podľa
politickej situácie zahniezďovala sa v
duši občianstva, zrazu nabyla na veľ
kosti a prejavila sa opovržením nielen
k vlastným pôvodcom, ale — a to si
Hcsmiemé vyhovárať — aj k prostried
ku, v ktorom vyrástla. Aféra liehovar
nícka, aféra benzínová a dosiaľ ne
ujasnená, avšak zistená aféra s koňmi,
ktorá zasiahuje i na Slovensko, to vše
tko nemôže byť posudzované len ako
aahodilá epizóda, či intermezzo, ktoré
aič neznamená, cez ktoré možno isť
ďalej Tu sú zasahované týmito aférami
zrovná korene štátu, národa v jeho
dôvere, z ktorej vychádza moc a sila
jeho. Neodíde len o tie rozkradené a
— ačkoľvek i tu je
vydierané milióny
čo namietať, lebo ak ináč mohly by
byť takéto milióny použité v prospech)
úbohých chorých, trpiacich, ožobráče
ných — ale ide o to, že taký zločinec,
korupčný hazarduje s dôverov miliónov
občianstva. Taký ničema, padúch, pre
ktorého niet omluvy, hrá o česť, dobré
meno našej republiky doma i v cudzi
ne. Ministerský r ada dr Svátek sa
opováži usporiadať banket pre 150
osôb, ktoré tvoria reprezentáciu rôz
nych verejných oborov a spoločností,
získava ich takto pre svoje mizerné,
sobecké záujmy, ale neráta s tým, že
keď zrazu jeho darebáctvo sa prezradí,
narobí štátu milióny odporcov, opo
zíčníkov, ktorí — nečudujme sa tomu
— žijú potom z takýchto afér a ťažko
je ich donútiť k tomu, aby potom
paušálne neobviňovali celý systém.
Sme na príklad svedkami toho, že
aj komunisti, ktorí pre svoju účasť na
špíritusovej afére by mali mlčať a zo
stať v úkryte, opovažujú sa stavať sa
ďo pózy mravokárov a robiť z týchto
afér program svojej opozičnej, ba pro
tištátnej politiky. Ich sila na počet je
dnes veľká a práve t a k nie je možno
nevidieť tú opozíciu z radov Nemcov,
Maďarov i slovenských autonomistovTakí korupčníci dopúšťajú sa nielen
sprostého zločinu tým, že okradli štát
o niekoľko miliónov, ale dopúšťajú sa
• mnoho horšieho zločinu tým, že tento
štát vrhajú na pospas jcha nepriateľom
domácim i zahraničným, ktorí z toho
vytĺkajú kapitál. My sa ovšem nemu
síme obávať, že azda tieto aféry ohro
zia jeho štátnu existenciu, lebo toľko
sily ešte máme a vždy budeme mať na
jej podoprenie a udržanie, ale isté je,
že ohrožujú jeho dobré meno, jeho dô
veru a to je vec tak cenná a vzácná,
ktorá sa, keď sa ztratí, ani za bilióny
nedá kúpiť.
Pán ministerský predseda sľúbil
urobiť poriadok na všetky strany. Ne
šetril vraj ani gestami, ani slovami. Dal
sa opravdu strhnúť svojim tempera
mentom. A veríme, že to myslí úprim
ne. Len, myslíme, bude musieť asi
najprv dokazovať, že má dosť sily'
urobiť tento poriadok u svojich ľudín
ktorí bolí jednými z prvých zaklada
teľov korupčných podkopov.
Môžeme byť vôbec zvedaví na to,
akým spôsobom sa prevedie poučenie
z týchto afér. Že nemôže zostať len pri
formálnom potrestaní tých, ktorí boli
chytení za golier, ale že treba previesť
očistu celého systému, či po stránke
osobnej lebo administratívne hospo
dárskej a finančnej, zdá sa nám byť pri
stave veci úplne samozrejmým. Naša
strana, ktorá zostáva naprosto nepo
rušená v týchto aférach, istotne pre
fs.
hovorí svoje rozhodné slovo.

V Bratislave, v utorok dňa 11.

marca 1924.

Härodná demokracia pre elEsiu
verejného a politického života.
Návrhy posL Lukavského, aby urážky tlačou boly udafé porotným súdom.
tlačové urážky na cti boly odobraté
.
Bratislava, 10. marca, porotným súdom. Je pravda a stále
Prvé jarné zasadnutie Národného smse toho svedkami, že vyriadbvanie
shromaždenía prezradzovalo, čo bolo tlačových procesov porotnými súdmi
nashromadené z dlhú prestávku me- je veľmi zdĺhavé, ba ťažkopádne a
dziparlamcútného obdobia rôznych zpravidla úplne sa minie s účinkom,
prianí, žaloby steskov a protestov, kto- lebo poroty vyhlasujú rozsudky bez
ré sa chccly zrazu vybiť už v prvej odôvodnenia. Avšak práve pri tlačo
schôdzi. Boli to menovite opozičníci, vých sporoch je tohto odôvodnenia
ktorí sa pokúsili aranžovať theatrálne rozsudku, či oslobodzujúceho, či od
svoje výstupy, aby tak sústredili na sudzujúceho veľmi nutné. Na túto
seba záujem verejnosti a stali sa azda zdĺhavosť a potom aj problematičnosť
podľa svojich predstáv hrdinami dňa, takýchto porotných procesov tlačových
Ovšem, dôkladne sa sklamali, lebo na- sa veľmi hrešilo a malo za následok
opak boli postavení o pevnú frontu uvoľnenie písania, keď sa ľudia obvi
štátotvorných koaličných poslancov, ňovali čisto pre senzáciu a napadnutý
ktorí opravdu vo chvíli, keď sa chcelo mame sa dovolával po dlhý čas zadosť
bezohľadne a s istou tendenciou útočiť učinenia, A keď po jednom, lebo dvoch
na štát, preukázali odvahu, že im zá- rokoch konečne k porotnému prelíčeujem a vysoká prestíž štátu je opravdu niu došlo, tedy zpravidla jeho výsledok
najvyššou métou. Útok vedený Ncm- bol pre hájiteľa svojej cti veľmižalostcami a komunistami —• ktorí sa ako ný. Keď však budú obvinenia tlačou
vždy, keď ide o útok proti štátu a riadne vyšetrované riadnymi súdmi,
republike svorne sišli, bol odrazený a potom je možnosť, aby praví vinníci
boli potrestaní, bude istotne vyššia. A
útočníci opúšťali štvťročné zahájenie
‘
táto možnosť, ktorú si sľubujeme od poblamážou.
s
dôkladnou
parlamentu
Napriek dlhej pauze, keď parlament daného návrhu zákona, istotne prispeje
nepracoval, nevykonalo sa však v k prísnejšiemu posudzovaniu verejného
prvom jeho dni zasadnutia veľa mnoho. života a tak aj k jeho očisteniu rôznych
Bolo síce prenesených dosť políti- živlov a od nechutného, dryáčnického
ckých rečí, prejavov, iníerpaláciíí a písania,
Ministerský predseda tiež na inter
odpovedí, avšak ku skutočnej práci
dosiaľ nemohlo dôjsť pre hore ozná- peláciu posl- dra Lukavského ochotne
Čený odpor opozície. Napriek tomu odpovedal, že vláda je opravdu ochottreba zaznamenať úspech, akého do- ná o tomto návrhu vypracovať po
drobnú osnovu zákonadelil návrh posl. dra Lukavského,
cielil
vskeh aby . d.

/Ľudevít Boor.
i

nar, 1855

f

1924.

Pochádzal bezprostredne z ľudu a j Brezovej, Krajného celý vôz študentov,
si konkurenciu s Mikulášskym
bstal synom svojho rodu so
jeho dobrými i zlými vlastnostiam!. Vo M. Hodžom, ktorý z Liptova a CtiVrbovom a pri Vŕbovom sú tak-ečení bohom Žochom, ktorý z Oravy na voze
Boráci, dobre rozplemcnená rodina pod plachtou dovážali študentov, Re
roľnlcka. V meste pravda museli ustú- . kord pravda dosiahcjl môj nebohý svo
piť povestným vrbovským židom, v kor, Leopold Abaffy, ktorý až z dolneja
svojich
kopaniciach držia sa, ačpráve sú po- zemi od Bečkereku doviezolsem
a tam
stavou zakrpatení, iste následkom al- cudzích synov, jeho cesta
trvala celý mesiac. Toto na ukážku,
koholického vplyvu.
Otec nášho Boora, Ján, pochodil z akým duchom naplnení boli naši evan
mesta Vŕbového, ale žiaľ Bohu, už aj jelickí kňazi, kde bola reč o tom, za
ten dom je v rukách židovských. I na ; chrániť synov Slovanstva,
Ľudevít Boor bol asi dva roky v
tomto roľníckom synovi, ktorý študoval na kňazstvo a stal sa farárom i Revúci, iste otcovi bolo obtížne vy
na Bukovci, potom v Nitrianskej! j právať synov tak ďaleko, dokonal gymStrede a konečne v Krajnom, nanlnily : názíum a spolu aj theologiu v Bratisla
sa slová, ktoré bol povedal budínsky i ve, kde za života ev. biskupa dra Ge
farár Banhofec arcikniežaťu Štefanovi: i dulyho mali aj slovenskí študenti aKÚministri evangelici habent multos takú svobodu. Nemám pri ruke dáta,
libros et multos liberos, tohoto výrazu kde a kol ko študoval Boor v ÍNemec
kto mohol,
použil aj náš nedávno zosnulý dr Jozef ku, ale vtedy každý z nás,
boho
Holuby pri svojej promócii za doktora šiel do Nemecka dokončiť svojesme sa
íilczofie na terajšej Komenského uni- slovecké štúdia, ponemčenia
verzite- Aj rodina Boorovská bola hoj- ; nebáli, to nám bolo
ne obsypaná dietkami, boli štyria sy- | Ako kaplán bol pri aicovi a v Naď
Seberinyiumu, opa
novia, dve dcéry a vtedy neboly štátne • laku pri Ondrejovi Smrť
uícova našla
doplatky, ani bočné podpory a predsa tmom Slovákovi.
ho v Krajnom a cirkev vzdor mladé
z pomedzi štyroch synov traja vyučili
sa na kňažstvo a jeden na fiškálstvo. mu veku, vyvolila ho za farára. Mladý
v cirkvi i mimo cirkvi dosť
farár
našiel
nedávnom
zomrel
Ján,
pred
Najstarší,
ako penzionovaný farár v Holíči, za | príležitosti uplatniť svoje skvelé, dary,
ním nasledujúci Karol ešte skorej ako j vynikal ako duchovný rečník, ale viac
i politický
ako
církevn/y
kam
sa
bol
spoločenský,
v
Nadlaku,
podal
pravotár
j
za mladším bratom, teraz zomrelým í debateur, V tom čase začínala sa y
v okolí Myjavy nová
Ľudevítom, najmladší Ladislav zomrel Nitre a
ako farár v Amerike, Všetci štyria | doba, do tých čias mohli Movaci aspo
boli zo „starých ,
nadaní, vtipní a rodu svojmu verne | dýchať, slúžnovci
tolerantní, ale práve preto dosadení
oddaní,
Mám niečo napísať o teraz zosnulom boli noví, ktorí by zadusili hydru panĽudevítovi. Poznal som ho ako gym- slavizmu. Rázny Door bol prvým ter
naziálneho žiaka, na slovenskom gym- čom, vyslanecké vol by príležitosťou
pochválu energiou,
náziu Revúckom, Bola to celá výprava ' preukázať sa
z Nitry, od brehov Moravy až do ge- Boly aj iné príležitosti, v Krajnom po
su
okolo
bola
nová
stavená
fary
fara,
keď
nebolo
železníc,
merskej Revúci,
ale pevná vôľa premôhla aj prekážky krásne lipy, pri dokončeniu fary pn
prí
vzdialenosti. Starý Hurban nebol by slávnostnej hostine Boor vyniesol
nemec
bvval Hurbanom, keby sa bol zľakol , pitok, spomenul starú povesť na tom
kého hrdinu Siegfneda, že len
z
Myjavy,
Vrboviec,
Hlbokého,
priviest
j

i

j

Cena 50 halierov.
mieste bol ranítelný, kam padol na
neho lístok z lipy a básnik, operujúci
hrdinu, hovorí:
„Ein Blatt auf seinera Rúcken ver
darb den deutschen Mann, das hat
von der slawischen Linde ein einziges
Blatt g etán" a dokonal svoj prípitok!
slovami: „Zašum lipka naša, sprchní
lístie a každý lístok staň sa osudným
pre našich Siegírícdovl" Boly to v tom
čase smelé slová, každý vedel, kto sú
tí Siegfriedovia, hľadali sa proti nemu
zádrapky, ale nedalo sa pristúpiť. Pri
šlo nariadenie ministerské, že obecne
pečiatky musia mať maďarský nápis,
Boor radil obd Podkylavskej (filia
ku Krajnému), aby ostali pri sloven
skej pečiatke, zopreli sa, ale proti
Boorovi nariadené bolo vyšetrovanie
a musel sa ozaj oháňať, aby z toho vy
bŕdol peňažitou pokutou a neprišiel do
žalára, lebo by to bolo malo za násle
dok cirkevnú pravotu a tá by sa bola
mohla skončiť ztratou úradu.
,
Bolo čo bojovať aj na cirkevnom
poli, nespratní maďarskí páni a nimi
vedení odrodilí kňazia hľadali spôsob,
akoby mohli preinačiť preddunajský
dištrikt, kde bola slovenská väčšina,
Svolali synodu, kde maďarská väčšina
odtrhla od preddunajského dištriktu
slovenské senioráty z Turca, Oravu,
Liptov a pripojila k nemu maďarón
ske; Tekov, Hont, Novohrad, BieloKomárno. Našinci sa spierali a Boor
na konventoch i mimo konventov sme
lou, vtipnou rečou hájil slovenskú
pravdu, ale darmo.
Pri voľbách vyslancckých, keď vo
vrbovskom okrese nebolo možno pre
raziť so slovenskými kandidátom, po
kúsili sa naši preraziť aspoň s kompro
misným, tu s antisemitom, tu s ľudo
vým a tým sa pripravovala cesta k
pozdejším voľbám, kde pri prvej zví
ťazil Ján Valášek, pozdejšie ale k voľ
bám Markovičovským, kde len ná
silím a nezákonnitostiami bolo možné
prekaziť istú voľbu národného kandi
dáta, ale práve tieto násilenstvá pri
spely tiež k oslobodeniu nášmu, lebo
ostro osvietily falošnú slobodomyseľ
nosť maďarskú, — V týchto príprav
ných prácach politického prebúdzania
ľudu mal veľkú účasť Boor.
1895 zomrel v Nadlaku jeho bývalý
principál Seberíny. Naďlačania rozpo
vnenuli sa na svojho bývalého kaplána
a povolali ho za farára, kde od tých
čias až do svojej smrti účinkoval na
cirkevnom, politickom, zvlášte ale na
národohospodárskom poli. Pri pre
vrate bol tak šťastný, že Nadlak ne
ostal pri maďarských otrokároch, ale
dostal sa k Rumunsku, kde vláda
šetrí národné a rečové práva, dovoľuje
vyučovať v materinskej reči; za krátky
čas zastupoval k Rumunsku pripoje
ných Slovákov v Bukureštskom parla
mente, potom utiahol sa od politiky a
zaoberal sa v s miestnymi kultúrnymi
otázkami.
Mimo ostrých novinárskych článkov
a vydania niekoľko príležitostných
kázní nezaoberal sa spisovateľstvom.
Pole práce jeho bola živá reč, vždy
hotová na obranu Slovenčiny a jej svä
B o d i c k ý.
tých práv,

Proti cudzej
vo Francii.
Z

Paríža,

Sécil

10. marca.

Ministerská rada sa usniesla opustiť
politiku rekonštrukčných pôžičiek a
potierať energicky cudzú špekuláciu.
Lasteyrie predostre snemovňám nové
fiškálne projekty. Väčšina senátu je
projektom celkom priaznivé naklonená,
niektorí však váhajú schváliť zmoc
nenie vlády, uzákoniť rôzne opatrenia
nariaďovanou cestou. Hľadá sa kom
promisná formula, ktorá by ponecliala
parlamentu nedotknuté právo kon
troly.

Zo slovenských mest

S Viedne.
Vo Viedni, 9. marca.

Prvý deň viedeňského medziná—
rodného trhu — 9. marca dopol.
poskytol cudzincom divný obraz.
Po hlavných uliciach viedeňských
hackenkreuz
prúdily v zástupochTisíce
a tisíce
lori a komunisti.
mladíkov manifestovalo za Hittle
ra, tisíce mladíkov zdobených ru
dými karafiátmi, spievalo piesne
rudej internacionály. Automobily
rozhadzovaly letáky hackenkreuz
lerovské a komunistické. Viedeň
ská polícia stála všade priprave
ná, Za mrazivého dňa otvorily sa
viedeňské veletržné pavilóny. Po
čet vystavovateľov je asi ten istý,
aký bol roku laňského. Návšteva
interesantov v prvý deň nebola
valná.
Viedeňská obchodná a priemy
selná komora vydala k tohoročné
mu trhu tri čísla „Wirtschaftllche
Nachrichten", v ktorých sú články
funkcionárov trhu a národohospo
dárov viedeňských o význame vie
déňského trhu a v každom čísle
sú tiež hospod. zprávy zo štátov
nástupníckych.
Viedeňský „Offerten Zeitung'’
vydal zvláštne tržné číslo. Pre
hľad jednotlivých druhov skupín
na veletrhu je tuná uverejnený v
reči nemeckej, franc., angl., italsk.,
rumunskej, chorvátskej, maďar
skej. O českoslovenčine ani pa
miatky. Na pražskom veľtrhu sú
vždy i po uliciach všade tiež ori
entačné nápisy nemecké. A v Pra
he nie je ani také procento Nem
cov, aké vo Viedni Čechov a Slo
vákov. A viedeňskí páni by mali
aspoň rešpektovať rad vystavova
teľov na svojom trhu, ako z čs. ko
lónie víedeňskej Jak aj z našej re
publiky.
My ovšem Viedeň známe z doby
predprevratovej, známe ju aj po
prevrate. Ako sa chová k našim
ľudom po stránke kultúrnej, špec.
školskej, tak tomu nie je lepšie po
stránke národohospodárskej.
J. P.

Ut«©r©?8ia kafeifísstsj y •Srée&a?
A t h é n, 10, marca.
Republikánske kruhy očakávajú u
tvorenic kabinetu dnes. Očakáva sa,
že väčšina poslancov bude podporovať
novú vládu, aby sa predišlo rozpuste
niu Národného Shomaždenia a novej
vojenskej diktatúre.
Z

Banňská Bystrica má rada kapelníka
Holccka.
Dirigent Holeček, ktorý po čas ne
prítomnosti obidvoch šéfov opery SlovNár, divadla bol z Baňskej Bystrice
povolaný do Bratislavy, stal sa v krát
kej dobe svojho pôsobenia v B. By
strici veľmi obľúbeným, ba tak váže
ným, že sa jeho ctitelia nemohli smic
rif ani s jeho dočasným odchodomLebo Holeček patrí k tým pracovní
kom, ktorí vedia dať verejnému, kul
túrnemu životu svoj osobitý ráz a uro
biť zo suchoparu opravdu raj pôžitkov,
V B- Bystrici, kde pôsobí ako vojen
ský .kapelník, bol dušou tunajšieho
Divadelného sdruženia a členovia jeho
postrádalí svojho vodcu. Boli tiež veľ
mi potešení veľkým úspechom, akého
kap, Holeček za jednomesačnej činno
sti u S, N. D, dobyl, Ovšem, že ho
teraz opäť radi uvidia znovu vo svo
jom strede.
Trnava kultúrna.
Už raz sme zaznamenaly čulý kul
túrny ruch v tomto meste, ktorý by
mohol byt mnoho iným mestám na
Slovensku vzorom v dobrom. 29. febr,
oslávili tu dôstojným a nadšeným spô
sobom 60 narodeniny nášho veľkého
básnika J, S. Machara, ktoré pod ré
žiou kap, Couofala a napd, Sedmíka
boly opravdovou trnavskou
Tiež poriadanie osláv majstra Smetanu
je skutočne radostným dokladom vy
sokého chápania kultúrnej práce i v
malom meste, údanlive málovýznam
nom. Práve takéto akcie postavia ho
na vysoké miesto a budú šíriť jeho
dobrú povesť. Oslavy začaly sa 8.
marca symfonickým koncertom hudby
peš. pluku č, 49. — Ináč treba s ľú
tosťou zaznamenať charakteristický
prípad, že Slovák Osvald, ktorý na
železničiarskom plese protestoval proti
silnému maďarčeniu, bol v noci pre
padnutý, sílčený a dopichaný nožom.
K
Je to naozaj podivný prípad
doplneniu vyspelélho života v Trnave
treba upozorniť na výborne redigovaný
týždenník, red. Holoubkom „Nové
Slovensko", ktorý je opravdu vzorom
správnych, o všetkom informujúcich
týždenníkov.
Náš Turčiansky Sv, Martín,
Mali tu veľmi nepríjemnú epizódu*
ktorá je viac ako len epizóda. Miestny
rím, kat, kňaz Emil Cserei odoprel i
na požiadanie župana vydržiavať služ
by Božie z príležitosti oslavy narodenín
prezidenta, Tomu sa ovšem nie je mož
no čudovať, lebo jeho maďarskú menr

...

a mestečiek...

talítu možno ťažko pretvoriť. Ale mož
no vysloviť úžas nad tým, že sa opo
váži brať od čsl. štátu, ktorý nenávidí,
značnú podporu každý mesiac a že
na druhej strane čsl, štát vôbec platí
takého kňaza, ktorý sa opovažuje ta
kýmto provokatívnym spôsobom de
monštrovať- Spolok „Carmen1 zahájil
akciu na sostavenie vlastného členného
sboru tamburášov, ktorí budú zadarmo
vyučení a aj nástroje dostanú, Veru*
dobrý čin, — Jednu veľkú kultúrnu
bolesť však majú v Turč, Sv, Martine.
Zapríčiňuje ju neochota členov Slo
venského spevokolu, ktorý sa toho
roku dožil 50 ročného svojho trvania.
Táto neochota sa prejavuje ľahostaj
nosťou k povinnostiam, čo ovšem za zle
pociťuje ná výsledkoch. Ve'mi spomí
najú na svojho vodcu Andreja Halašu,
Viac lásky bolo by tu opravdu len na
mieste.

Trenčín.

tu okresný výbor zahájil 8, marca
svoju činnosť. Oproti iným výborom
bola tu väčšia škoda a jednotnosť, —
Školská obec veľmi uvítala definitívne
vymenovanie prof, Liítlocha vo Veľkej
Revúci, ktorý sa stal všetkým sympa
tickým, — Veľkú zvedavosť už vo
pred vzbudzuje vystúpenie žiakovské
ho orchestru št, reálneho gymnázia,
ktorý 23. marca oslávi vo verejnej pro
dukcii majstra Smetanu. — Opravsu
národný ples usporiadala 2. marca
odbočka Čsl, obec legionárskej, lebo
na tomto plese tančily sa len národné
tance a žiadny moderný tanec z Hi
spánie lebo z Bostonu. Zdanlivé ma
ličkosť, ale vo skutočnosti radostný

otcom a vychovávateľom svojich vo
jakov a dôstojníkov. Pracuje ovšem
solidárne a ruka v ruke so starostom
drom Novákom, županom drom Ru
manom a po riad, Klímovi dostal hneď
rovnocenného spolupracovníka v riad.
Slávičkovi. Pracujú tu všetci pre dobro
mesta, kraja a občanstva a ovšem i
pre blaho štátu. Tento rok pripravujú
sa Košice na veľké akcie a podniky.
Vôbec treba doznaf, že v tak veľkom
štýle ako pracujú a postupujú Košice,
len málo mest vie takto pracovať.

komunistov
na poiiešu.
Zo Saint Queníinu, 9, marca.

Pri oslave výročia založenia Sväzu
pre povznesenie cudzineckého ruchu
ku komunistickej manifestácii. Polícia
zakročila streľbou. Komunisti odpove
dali skalami a revolvermi. Niekoľko}
policistov bolo poranených.
wiažSsi

PoľsHont a Ruskom?

I

zjav.

A čo je v Košiciach nového?
Veľmi mnoho. Kto Košice nepozná,
myslel by si, aké že je to mesto, ktoré
leží na druhom konci republiky, A ža
tím v tomto meste je toľko života vo
všetkých smeroch, že to veru pre
kvapuje, Košice sú skutočným stredi
skom celého slovenského východu a
preto majú taký rušný ráz. Len tej
maďarčiny a toho košer je ešte trochu
mnoho. A nemuselo by to byt. Avšak
tak ťažko tu preniká ku predu čsl
živel, Košice majú šťastie, že našli v
gen, Gajdovi nielen dobrého obráncu,
ale i hospodára, kultúneho pracovníka,,
športovného, propagačného a čo ja
viem, v akom smere sa ešte tento naj
obľúbenejší hrdina od Uralu uplatňu
je? Vybudoval mestu kúpele, špor
tovné hríšte, štadión, živnostníctvu a
obchodníctvu opatril miestnosti, stará
sa o pamiatky a pri tom je opravdovým

Z V a r š a v y, 10. marca.
Poľský minister v Moskve Darow
ski odovzdal v sobotu Kalininovi listi
ny, pri čom bola zdôraznená dobrá
voľba obidvoch strán k mierumilovnej
spolupráci a k utuženiu vzájomných
hospodárskych stykov. Potom Ks líniu za
prítomnosti Čičerinovej prijal Darow
ského v súkromnej audencii.

minister
SelahracSe.

Nowý jfraíisusasky

Belehradu, 9,

marca.
Nový francúzsky minister Debilly
odovzdal včera kráľovi poverovacie
listiny.
Z

Zemský sjázd monavsko-sliezskej
Mladej generácie
čsl. národnej demokracie’vydržiaval sa

dňa 9. marca v Prereže v prítomnosti
starostu mesta Prerova, ďalej prítomní
boli predseda Ústredného výkonného
výboru Mladej generácie Lojda, pred
seda českého zemského výkonného
výboru Mladej generácie dr. Pro
cházka, predseda slovenského zem
ského výkonného výboru Mladej gene
rácie Morávek, bývalí predsedovia
ústredného výkonného výboru dr.
Horák, dr. Renner a iníSjazd zahájil úradujúci podpredseda
moravského zemského výkonného vý
boru Zub. Po vo’lbe sjazdového pred
sedníctva predseda sjazdu Zub uvítal
všetkých hosťov, pri ktorej príležitosti
predsedu slovenského zemského výrjr ľ"n*rľnTT' ”
c?

Besednica
karikatúry.
„Lidovky“ zaviediy pred istým časom
dľa vzoru cudzozemských denníkov ka
rikatúru. Vydarená karikatúra je čita
teľom vždy milá. Je to ako osviežujúca
oasa v suchoparu) denného materiálu po
litického. Je k nej treba zvláštneho ta
lentu, ktorý často i najlepším maliarom
chýba. Karikatúrne prvky vyskytujú sa
často i v najchýrnejších, klasických
obrazoch. Videl som roztomilý obraz sv.
Petra matovaný zbožným mníchom. Tento
nebeský vrátny sedí u baroknej brány
nebeskej, vycifrovanej buclatými hlavič
kami anjelíčkov a „božím okom” v troj
uholníku ; je oblečený v mníšske rúcho,
okolo lysej hlavy mä dôkladnú gloriolu,
ale výraz jeho obličaja je tak neodoláte!
ne humoristický, že vzbudí úsmev u

každého;
Farba obličaja je tehlová, výzor blažený
a dobrácky a na špičke nosu mu sedia
veľké, kostené okuliare. Modelom bol
maliarovi akiste prevor abo starší mních
po dobrom obede. Všetko na obraze ho
vorilo blaženosťou a božským kľudom.
Taký obraz je výbornou reklamou
pre kráľovstvo nebeské, ku ktorého otvo
reniu má tento svätý za pásom ohromný
sväzok kľúčov.
Karikatúra jako humor vôbec je ne
rozlučne spojená so životom i umeleckým
tvorením. Je to akési korenie života i
umenia. Spomeňme, s akým úprimným
potešením, ba oduševnením boly vítané
karikatúry dra Dezideriusa (Bôttingra)
alebo Wenigove pohádkové
Aká to radosť pre veľkých i karikatúry.
malých!

Ale karikatúra musí byť jemná. Musí

prejavovať ušľachtilé srdce, všeľudský
súcit. Musí to byť „Smiech cez slze“, ako
bol výstižne karakterizovaný jemný hu
mor ruský.
Taká karikatúra nikdy neuráža; zabaví
a rozveselí i toho, koho sa týka. V Ne
mecku na pr. vyšlo mnoho karikatúr ci
sára Viléma. Nič nevadil nemecký céza
rizmus. Každý sa Vilémovi zavďačil, kto
ho upozornil na dáku jeho karikatúru.
Mal ich celú sbierku. Dobrá, jemná ka
rikatúra zaujme akiste viac, ako najlep
šia fotografia abo portrét. „Lidovky“ pri
niesly už mnoho dobrých karikatúr a
zavďačily sa tým akiste svojim čitateľom.
Raz rozosmialy celú republiku výbornou
karikatúrou „starého pána“, ako ohrada
v ruke svoj chýrečný klobúk a hovorí
s podivením: „Ved ten klobúk je ešte
celkom dobrý!“ Bolo to tedy veľké „plus“
keď „Lidovky“ karikatúry zaviediy . . .
Úspechy karikatúr „Lid. N.“ nedaly
spať bratislavskému týždeníku t. zv. če
ských socialistov nazvanému „Slovenské
Slovo“. Stalo sa, čo dobre vyjadruje ru
ské príslovie; „Videla žaba koňa kovať,
zdvihla tiež nohu“. Lenže celkom zabudla,
že na žabie paprčky nehodia sa lesklé
podkovy, ale iba blato a hnoj. V č. 10.
prinieslo „Slov. Slovo“ prvú karikatúru
a venovalo pozornosť jednomu z našich
redaktorov. Autor tejto „karikatúry“ ne
hanbil sa svoju kresbu podpísať. Je to
„Némec“. Kresba je hnusná a text ešte
hnusnejší. Tento prípad je jedinečný.
Dosiaľ totiž žurnalisti rôznych táborov a
strán slušne sa snášali. Veď konáme
všetci len svoju povinnosť či pre tú či
pre onú stranu a sme všetci presvedčení,
že slúžime nášmu národu a republike,

každý dľa názorov a smerníc svojej stra
ny. Pravda, kritizujú sa strany a činy
vodcov a predákov, robia sa výtky no
vinám, ale nikdy sa nenapadá novinár,
konajúci svoju ťažkú a zodpovednú po
vinnosť.
To sa dosiaľ považovalo za čosi nedo
voleného, ako smrduté pumy vo vojne.
Snáď v celých dejinách českej žurnali
stiky nie je príkladu, aby niekto podobným
spôsobom sosmešňoval telesnú schránku
svojho súdruha. Mazanina „SI. SI.“ nie
je vôbec ľudskému tvoru podobná. Tento
výčin „SI. Slova“ je neľudský a nesociálny
a karakterizuje smutne „svetlonosov“
strany, ktorá sa chvastá, že šíri v národe
bratstvo a ten pravý socializmus.
„Slov. Slovo“ chce ešte pokračovať v
svojich „Bratislavských figúrkach“.
Keď už nie je ináč a chce mať silou
mocou karikatúry, nuž môžeme mu po
slúžiť vhodnejšími návrhami.
Na príklad sám duševný vodca a hlavný
reprezentant strany čsl. soc. Rosol! Co
tuná bolo znamenitých momentov, ako
stvorených pre karikatúru! Namalovať
na pr. Iva-Rosola na radnici bratislav
skej! Vrazí do zasadacej siene, všetko
sa trasie, desí, uteká pred českým Ivom
s dvoma chvostami. Ale na všetky strany
pekný dobrák Rosol hovorí po spôsobu
Vaška z Predanej; Ľudkovia, nebojte sa,
veď ja nie som lev, tá hriva, to sú len
hoblovačky. Ja mám sám strachu dosť.
Veď ja nie som taký, ako tí druhí, aby
ste videli, ja vám vymôžem pre nemecké
a maďarské divadlo stejné subvencie, ako
pre slovenské. U mňa je to jedno, či sa
hraj e 8 mesiacov alebo len 2 alebo či sa
vôbec nehraje.

staršej doby sú v dobrej pamäti
četné výborné látky pre karikatúry na
pr. V predsieni Franca Ferdinanda v Ko
nopišti čaká nár. socialistický predák.
Komorník sa ho pýta, čo si praje a do
stane odpoveď: Ja chcem jeho cís. výsosť
získať pre program národne sociálny.
Alebo dr. Švihá s divadelným pathosom
rozplameňuje davy nár. socialistov proti
rakúskej polícii, ktorá prenasleduje kruté
ich stranu, udre sa hrdinsky na prsia a
volá: Ja sám, drahí bratia, som mnoho
kráť zapísaný v aktoch tejto katanskej
polície. Štátny policajný komisár opra
vuje: Snáď v účtoch. — Môžeme poslúžiť
nekonečným radom podobných návrhov.
Len pre tieto karikatúry čs. socialistické
by mohol vychádzať osobitný časopis a
mal by viac odberateľov a čitateľov ako
Slovenské Slovo.
Na koniec máme pre Slov. Slovo ešte
jednu užitočnú radu, ako vyzískať obra
tom ruky niekoľko miliónov Kč. Asi pred
3 týždňami napísal tento ctihodný orgán
Zo

klevetáror o národnej demokracii,
že dostala z liehového fondu niekoľko
miliónov. Nepamätám už, či tam stálo
„tri milióny“ či „deväť“, ale bola tam
čsl.

určitá suma.

My o týchto peniazoch nič nevieme a
čudujeme sa, kde sa podely. Keď o nici
Slov. Slovo isto-iste vie, prosili by sme,
aby nám čo najskôr oznámilo, kde tie

milióny pre nás určené prišly. Nechceme
to pre seba ale vyhlasujeme slávnostne,
že všetky tie milióny, ktoré na nás letia,
venujeme na zvýšenie úrovne žurnalistiky
čsl. socialistov. Veď nám na tom musí
tiež záležať, aby sme svojich protivníkov
zlepšili. My sa s každým nebijeme.

j.-

jemného výboru Morávka uvítali prí
tomní s veľkým potleskom. — Po
zpráve predsedníctva a tajomníka
predniesol politický referát na miesto
nemocného dra Engliša dr. Jaroslav*
Stránsky. V dlhej, viac ako jedno
hodinovej reči predniesol úkol, cieľ a
povinnosť demokracie vôbec a národ
nej demokracie zvlášť. Ďalej zaoberal
sa s dnešnôu politickou situáciou, pri
ktorej príležitosti spomenul tiež liehovú
aféru, ktorá ešte vždycky nie je likvi
dovaná, keďže bývalý predseda se
nátu ešte vždy je koaličným poslan
com, Minister, ktorý pre túto záleži
tosť musel zanechať ministerské kreslo,
tak tiež je ešte členom koalície. — On
túto záležitosť uspať nedá a zazlieva
ministerskému predsedovi, že v tejto
záležitosti nepokračuje tak energicky,
ako by to bolo zapotreby. — Spomína
ďalšiu aféru, v ktorej na intervenciu
agrárneho poslanca dra Černého mini
sterstvo spravedlnosti zastavilo súdne
pokračovanie a kde sa jedná asi o
i 'A miliónu korún, „Ešte aj desať prí
padov by som vedel povedať, ale ne
jdem kaziť naďalej sjazdovú náladu."
Jeho reč vypočutá bola s veľkou pozor
nosťou, bola odmenená s veľkým po
tleskom,. Po politickom referáte roz
vinula sa dlhá debata politická a po
tom orgaňísačná, v ktorej sa súčasínili
dr, Renner, ing. Toušek, Fildaň, Ježek,
dr. Appel, dr. Horák, Ryšavý a iní.
Po debate prevedená bola voľba
nového ::emského výkonného výboru.
Za predsedu zvolený Zub- Do výberu
boli zvolení: dr, Appel, Elmer, Fildan,
dr. Renner a iní, spolu 24 členov.
Sme presvedčení, Mladá generácia
národnej demokracie na Morave s tým
to sjazdom posilnená s úspechom bude
ďalej bojovať Za ideále národné a de
mokratické.

CHÝRNI K
— The Engľsh speaking cidb ía Bratislava
arrangcs its regular weeldy meeťng on Thurs
day March 13th at 8,30 p. m, in the Huber
tus Halí of Hotel Savoy with a Iecture .,On

Bedrich Smetana" to be gŕven by Mr, Kovarik,
with musica! programme, AII members and
íríends of English wll! be welcome. The Com
mittee.
— Československý' dôstojník vyznamenaný.
Štábny kapitán F. Hieke, od Zemského Vo
jenského Veliteľstva v Bratislave vyznamena
ný bol rumunským válečným krížom s mečmi.
Toto vyznamenanie dostalo sa menovanému
za zásluhy ktoré si získal v bitve u Dobrudži.
— Prednáška o výv’ne daňového systému
ca Slovensku bude vo štvrtok dňa 13. marca
o pol 8, hodine večer v malei sieni župného
domu, P. Ján Barinka, hlavný správca dô
chodkovej kontroly u generálneho finančného
riaditeľstva v Bratislave prehovorí hlavne o

daniach spotrebných, spôsobu podkladu pla
tenia a súvislosti týchto daní s hospodárskym
životom na Slovensku. Vstup voľný. K veľkej
účasti zve 1. sbor Slov, Ligy.
— Druhá prednáška p, proi dra J, Fabiána
o boji proti pohlavným chorobám koná sa 11.
marca v utorok o 7. h večer vo veľkej dvorane
Bratskej Jednoty na Vysokej 27. I. Vstup voľ
ný len dospelým od 16. rokov.
— Členstvu Sdružer.ých peveckých spolkov
a Slovenskej Filharmónie v Bratislave, V uto
rok 1. marca je koncert Českého kvarteta a
Bratislavského tria. Za tou príčinou odkladá
sa spoločná zkúška na stredu, 12, marca.
— Miestny odbor čs, Absťnantného sväzn
V Bratislave povoláva týmto všetkých svojich
členov a priateľov na valnú hromadu, ktorá
bude v stredu 12. t, m. o pol 8, hodine večer
v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca. Den
ný poriadok: Zprávy funkcionárov a revízorov.
Voľba nového výboru. Prednáška p. farára
?. Ruppeldta. Vstup voľný. Hostia vítaní.
— U’padok komunistickej strany. Všeobecne
bol konštatovaný veľký úpadok v komunisti
ckej strane na Slovensku a v Podkarpatskej
Buši, hlavne v poslednom čase sú to komuni
stické noviny, ktoré poukazujú na tento „smut
ný" zjav. Tak na pr, komunistický „Munkás"
v každom čísle veľmi si sťažuje, že komuni
stickí stúpenci neplnia svoje povinnosti.
V
tomto liste sa hovorí, že rohofnícvo zanechalo
všetkej agitácie, že nie buržoázia, ale robotník
ubíja svoju tlač a p. Redakcia menovaného
listu dokonca vyhráža, že bude musieť sia
hnuť len k týždennému vydávania časopisu.
Táto vyhrážka bola prijatá miestnymi komuni
stami celkom kľudne.
Obchod semeny firmy Ján Berghoffer, odporučuje zeleninová a kvčtinová semena všech
iWiú. Bratislava, Nám, Republiky 13.
750*

— Riadne valné shromaždenic Sväzu
Slovenského Študsnstva koná sa dňa
15., 16. a 17, marca 1924 vo veľkej
dvorane vládnej budovy v Bratislave.
Program: Dňa 15. marca o 10. hodine:
1. Zahájenie, 2. Prejavy hostí. 3,
Čítanie
zápisnice valného shromaždenia S, S,
Š- 4. Voľba komisií: návrhovej, vyso
koškolskej, stredoškolskej a pre zmenu
stanov, O 13. hodine jednanie bude
prerušené. O 14, hodine; 5. Zprávy
funkcionárov, 6, Debata. 7, Vysoké
školstvo na Slovensku a vysokoškolské
štúdium vôbec. 8, Debata. 16, marca:
O 8. hod.: 9. Otázka strednej rkoly: a)
reforma strednej školy, b) laicizácia
školstva, c) organizovanie stredoškolá
kov, 10. Debata. O 13. hodine bude
jednanie prerušené. O, 14. hodine; 11Ďalší postup v sociálnej a socíálne

zdravoinej otázke študentskej. 12, De
bata, 13. Otázka tlače, 14, Debata
15. Otázka krajských spolkov; kraj
ského a fakultného sboru, 16. DebataO 19. hodine bude jednanie prerušené.
Dňa 17, marca: O 8. hodine: 17, Po
kračovanie v debate. Pred zprávamt
komisií podá M- Ruman referát o
„Štátnom Sväze“, Po jeho referáte de
bata, 18, Zpráva komisií; a) referát
komisie k bodu 7, valného shromaž
denia, b) referát komisie k bodu 9, val
ného shromaždenia, c] referát komisie
pre zmenu stanov, O 13, hodine bude
jednanie prerušené, O 14. hodine: 19,
Voľby. 20. Zpráva komisie pre voľné
návrhy. 21. Ukončenie, Výťah z usta
novenia o valnom shromaždení. Valné
shroír.aždeme S, S, Š, skladá sa z de
legátov a z funkcionárov S. .S, Š. De
legátov vysielajú skutoční členovia dľa
kľúča 30 ; 1, (a na každú započalú
39-ku, keď je v nej aspoň 15, členov,
jedného delegáta], Akby niektorý sku
točný člen z akýchkoľvek príčin ne
mohol vyslať svojich delegátov, môže
poveriť svojím, zastupovaním iného
skutočného člena, pri čom sústredne
nie viac hlasov v jednej osobe je možné.
Voľná návrhy musia byť podané pí
somne najmenej 24 hod, pred zaháje
ním valného shromaždenia. Dňa 16.
marca o pol 21. hod, vo veľkej dvorane
ministerstva akadémia, spojená s ta
nečnou zábavou, JUC, Mišo Zibrín,
predseda, JUC. Paľo Markovič, jed

nateľ.

— Zákaz dopravy. Min, pre Slovensko od
níma na základe paragr, 10. zák. či. XIV. z
r. 1914 pôšt. dopravu a zakazuje kolportáž

na celom území Slovenska časopisu „Wado
mosci Slowackie”, vychádzajúcemu v Poľ
skom Tešíno za redakcie Fr. Ungera.
— Daň z obratu s požiadaní zábav. Mini
sterstvo financií upozorňuje, že dľa paragr.
1. odst. č. 1,, a paragr. 3, zákona zo dňa 21.
decembra 1923. čís, 268. sb, z. a n,, -podlieha
dane z obratu poriadaní zábav, plesov a pred
stavení akéhokoľvek druhu, a to aj v tom
prípade, keď poriadateľ nie je podnikateľom
v smysle paragrafov 5, a 6, cit, zákona a i
vtedy, keď hrubý príjem — vstupných — zo
zábavy nepresahuje obnos 500.— Kč — paragr,
4. č. 11. cit. zákona, — Generálne finančné

riaditeľstvo.
— Vyhláška, Na základe ustanovenia 2odstavca 4, paragrafu nariadenia ministra s
plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa
10. januára 1921 čís, 2-1921-10953-prez, zaka
zuje ministerstvo pre správu Slovenska v do
hode s ministerstvom vnútra u všetkých po
istovieň ďalšie vyberanie drahotných prirážok
k poistnému vzťahujúcich sa na poistenia uza
vretých do 20, jan. 1921 a síce pri všetkých
druhoch poistenia u Všetkých prémií, ktoré do
siahnu splatnosti dňom í, dec, t, r.
— SlaSné právo na maďarskom pohraničí.

Ako sa dozvedáme ,bolo vyhlásené na maďar
skom pohraničí v súsedstve našej republiky
stanné právo a to žatým len v župe mošonskej,
rábskej a ostrihomskej. Toto vyhlásenie holo
urobené preto, že sa očakávajú veľké nepo
koje pri ďalšom poklese maďarskej koruny.
Ľud je veľmi nespokojný s terajším režimom
a poukazuje na urovnané pomery v českoslo
venskej republike, proti ktorej maďarská vlá
da stále píše. ale nie je schopná zaviesť po
dobný poriadok ,aký je v našej republike. V
poslednom čase je v menovaných župách veľ
ký valutový obchod, pašovanie cez hranice
a maďarská koruna je veľmi znehodnotená.
Preto bolo nariadené, aby bolo vyhlásené stan
né právo v menovaných župách, ktoré veľmi
zle pôsobilo na obyvateľstvo. Úrady majú
strach pred demonštráciami, hlavne proti ži
dom majú byť zahájené pogromy.
.—, Prípravný výbor spoločností Vlesťved
ného Múzea Slovenského v Bratislave dovoľuje si Vás úctivé zvať k ustavujúccj broma-

de, ktorá sa koná dňa 12, marca 1924 o 19.
hod. v zasedaccj sieni Obchodnej komory v
Bratislave, Ondrejská ul. — Program; 1. Za
hájenie predsedom výboru. 2, „O úkoloch vla
stivedného múzea" prehovorí odb. prednosta
min. šk. a n. o. dr Zd. Wirth. 3, Čítanie zápis
nice príprav val. shromaždenia a stanov. 4.
Zpráva tajomníka. 5, Zpráva odborov, 6. Ude-

llnio absolutória prípravného výboru, 7. Voľ
q| predsedu, výboru, revízorov účtov, 8, Voľ— JUdr St. S o m m o r m, p., gen.
I návrhy,
jomník. Árch. Dušan

Jur kov

i

č, m, p.

edseda.
Hackenkreuzlerí proti Emmo Destínovcj.
[aša predná umelkyňa Emira Destinová bude
foriadat 25. marca koncert v Tepliciach. Pro
t tomuto postavili sa miestni hackenkreutzleri
snažia sa znemožni! vystúpenie našej umel
íne v Tepliciach, Na mnohých miestach boly
pjakáty strhané a ľud je vyzývaný, aby kon
cert chýrnej umelkyne boykotoval.
— Československá dunajská plavba v Bra
tislave zahajuje dnem 10, bfezna t. r. pfejf
mání zásilek pro dopravu na Dunaji. — Za— V hladovom Berlíne — áno, u nás nie.
Ako oznamujú všetky berlinské noviny zave
dený bol v reštauráciách chlebíček zdarma,
kjorý je k dišpozícu hosťov a ktorého možno
opát ako pred válkou použiť dľa ľúbostí. Za
vedenie tohoto predváiečného spôsobu v ber
línskych vinárňach a reštauráciách bolo vše
obecne ocenené a Berlínčania sa radujú, že
sa im vracajú ich staré, zlaté časy, Keď mô
že Berlín, o ktorom sa hlása, že tam majú vel
fcý hlad dosiaľ, dávať svojim hosťom zdarma
chlieb, prečo nie je tak u nás?
— Maďarizácia u Milosrdných bratov v Brátídayc. Ako sme boli upozornení z radov ná
vštevníkov kostola Milosrdných bratov v Bra
tislave, zaviedol vraj terajší prior kláštora ne
clelné maďarské kázanie, ktoré bude konať
povestný predák maďarsko-kresťanskej stra
ny prépošt Kopernický, Sú to .veľmi špatné
znamenia, keď sa v Bratislave iaví záujem o
maďarské kázanie, žatým čo slovenské sú v
našom hlavnom meste zabudnuté, nepodporo
vané, ako b'y úmyseľne. Pred niekoľkýraa
dňami písala tunajšia Grerzbote, že Nemci
majú v našom meste päť pôstnych kázaní, čo
nailepšie dokumentuje ako je o Nemcov v Bra
tislave postarané. Tým aj o maďarskú men
šinu, ktorým teraz pribude ešte jedno maďar
ské kázanie v kláštore Milosrdných bratov.
Spomíname si predošlého priora u Milosrdných
bratov p. Homohonusa, ktorý podporoval s
láskou a radosťou všetko čo bolo slovenské,
ktorý pozdvihnúť chcel menovaný kláštor zo
spárov maďarských a skutočne sa mu poda
rilo získať veriacich Slovákov, ktorí navšte
vujú ten istý kostol. Treba spomenúť na to,
že kláštor Milosrdných bratov bol po prevrate
v rukách maďarských duchovných, ktorí ho
musel; opustiť, pretože nechceli složií prísa
hu našej republike, neskôr jednalo sa, aby
z kláštora bol sriadený seminár, lebo ústav
pre osoby bez prístrešia, ako bolo na počiatku
našej republiky. Konečne, keď sa podarilo slo
venským a českým duchovným vedúcim klá
štor vymaniť z maďarizmu, objavujú sa sym
ptómy po vrátení sa do predošlého stavu. U
fáme. že bude u nás dosť sily, aby zabránilo
sa terajšiemu priorovi uskutočniť maďarských
kázaní, hlavne preto, že náš slovenský ľud u
vykol si navštevovať kostol Milosrdných bra
tov preto, že tu hovorilo sa k nemu mater
skou rečou, pretože tu navykol si schádzať sa
a medzi ľudom bol kostol známy ,ako celkom
slovenský kostol, Ufáme tiež, že starosta dr
Okánik dobre uváži túto okolnosť a ako do
brý Slovák vystúpi energicky proti podobnej
maďarizácii v našej slovenskej Bratislave.
— Gladstone a štátni pokladňa, Slavný štát
nik anglický Gladstone včdél, že dané z piva
a kofálky vynášejí štátu veliké sumy — pred
válkou ročné 36 milionň liber šterlinkú —
a píece byl velmi horlivým odpúreem pití, K
deputaci sládku proncsl tato významná slova:
Otázka prijmú nikdy nesmi pŕekážeti novým
nutným reformám.
— 106-ročný krajan zomrel v Amerike. V
Bellevue Kaisas, zomrel 21, januára t. r, náš
krajan František Cervenka, ktorý dosiahol vy
sokého veku 106 rokov. Menovaný narodil sa
v Kraloviciach u Plzne. Bojoval v Uhrách a
Itálii r. 1848. Do Ameriky odišiel r. 1858 a síce
do Madison. Wisoonsin, kde toho času bolo
mnoho tfyágich íkrajjanov., zvlášte Slovákovi.
Pred troma rokmi mal zle poranené oko a o
slepol.

Družstvo Československých Krajčírov, zápis.
*pol s r. o. Bratislava, Korunovačné nám. č, 4.
Telefón 1370, í-triedny salón nre krajčovias
pánsku voj. a služobné rovnošaty. Moderná
665*
«ngL a francúzska krajčovina dámska,
— Streli sa. Včera o 7,30 h večer bol nale
zený v Edlovej ulici na chodbe pri meštianskej
škole úradník zemskej poisťovny invalidov
Otáhal Antonín, úradník, ktorý sa strelil do
ľavého boku. Stav jeho jc vážny. Menovaný
nemohol byť dosiaľ vypočutý.

— Poctivá nálezkyňa. Na poľcajnom riadi
teľstve odovzdala sl. Milena Nohová, profe

sorka dievč, gymnázia, žltú pánsku náprsné
tašku s obnosom 1680 Kčs, ktorá našla. Ma
jiteľ môže sa o ňu prihlási! v bezpečnostnom
oddelení policajného riaditeľstva.
— Policajná kronika. 9, t, m. zatkla policia
A. Graneíovú, predávačku vajec, lebo Bcrta
Becherová podala proti nej žalobu pre podo
zrenie z vačkovej krádeže. Žalujúca udáva, Sc
jej bola 9, t. m, predpoludním na trhu vy
tiahnutá peňaženka s obnosom 80 Kč. — Po
lícia zatkla Annu Lejolleovú, lebo Alžbeta Olá
podala proti nej žalobu pre podozrenie z vač
kovej krádeže, — Policia zatkla J. Karasa pre
podozrenie z krádeže rôzneho prádla. Meno
vaný predával prádlo, ohľadom ktorého ne
vedel dokázať to, že zkade si ho zadovážil.
— Policia zatkla J, Mišfka pre podozrenie i
krádeže detskej kožušinovej prikrývky. —
Policia zatkla K. Rakovského pre podozrenie
z krádeže detského prádla. — Polícia zatkla
Fl, Kučeru, lebo je kurentovaný tunajšou se
driou pre zločin krádeže, — 9. t, m. vlámali
sa neznámi páchatelia do bytu na Valonskej
ul. č, 39, Vypáčili zámku zovňajších dverí, v
predizbe zo skrine ukradli údené mäso, potom
odmykačom vnikli do izby, kde zo skr'ne zpo
medzi prádla vytiahli jedny mužské zlaté ho
dinky znač. ,,Gení“. Tiež ukradli 15 Kč ho
tových peňazí, U'hmná škoda 450 Kč,
— Posledná návšteva u princezny Louisy
belgickej. Dopisovateľ ,,Le Journalu" píše svo
je spomienky na poslednú návštevu u prin
cezny Louisy belgickej, ktorá ho prijala, ač
koľvek zdravotný stav jej bol už veľmi zlý.
Dopisovateľ zmieňuje sa o ťažkom živote, kto
rý mala Louisa belgická niekoľko rokov po
smrti svojho otca kráľa Leopolda H. Z veľ
kej sympatie k dcéry kráľovskej navštívil
Wiesbaden, kde ležala ochorela Louisa, ktorá
k sebe okrem lekárov a najdôvernejších pria
teľov nikoho nepripustila. Dopisovateľ prosil,
aby princezné vyslovili jeho pozdrav s prianím
čoskorého uzdravenia. Princezná verila
uzdravenie, ačkoľvek bola vážne chorľavá.
Na obálku dopisu, ktorý dopisovateľ zaslal
svoje blahoželanie, napísala princezná, že teší
sa na návštevu dopisovateľa a pod pozvanie
napísala svoje dve povestné iniciálky. To bol
posledný autograf ženy, ktorá svojho časrt
vzbudila interes európskej žurnalistiky, Ked
pozvaný vošiel do princezninej komnaty ná
stole bolo množstvo liekov a vzduch nasýtený
bol vôňou eíheru. Chorlavá bola veľmi skľú
čená a so smutným úsmevom prijala návštevu.
Sedela na lóži u stredu množstva polštárov.
Elegantný čepeček zo vzácnych krajiek s ru
dou stužkou, vrúbli jej tvár veľmi sostaralú so
šedivými vlasmi. Dych jej hoľkrátky a horúčka
zrejmá. Chorá prejavila želanie, hovoriť fran
cúzsky a len o Francii, o jej politike a zvlášte
o Paríži. Táto dáma považována za abnormál
nu, bola veľmi oboznámená so všetkými po
drobnosťami europskými z posledného času.
Potom dlho rozprávali o Paríži, Keď host spo
zoroval únavu na chorej chcel odísť, ale táto
ho utešila, že keď sa hovorí o Paríži, tu ž*
cíti vzduch mesta na Seinou a ten že ju veľ
mi osvieži, ale dodala že sa jej veľmi stýska.
Tieto posledné slová Louisy belgickej — boly
akousi predtuchou — boly posledným pozdra
vom známym v Paríži i tým, ktorí boli -jej
protivníkmi.
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Slovenské Národné Divadlo,
V utorok 11. marca v „Predanej neveste" vy
stúpi v úlohe Esmeraldy pi Jensenová.
V stredu 12. marca „Sen noci svätojánskej",

séria C).
Vo štvrtok 13, marca „Faust a Markétka” mi
mo predplatenia.
V dňoch 17. a 18. t, m, budú hosťovať v našom
divadle ruská družina „Zlatý kohút”.

Slávnostný koncert v predvečer narodenín
p, prezidenta republiky, 6. marca. Dirigent B.
Holeček.
Na programe Bizetova dramatická ouveť
tura Patrie z r. 1874 nesúca charakteristické
znaky musy Bizetovej, Holečkova prvotina ,,Za
slobodu”, dielo inšpirované svetovou válkou,
písané asi v snahe illustrovať r, 1915 tak, jako
kedysi Čajkovskij rok 1812, viac než zaujíma
vé po stránite inštrumentačnej, byť hudobae
žatým nesporne elektrickej, technicky-kom
posične dosť jednoduchej a formálne úryv

kovitej, i Čajkovského Osudová symfónia, ve
dená ideou poetickou, v ktorej ruský lyrik te
lom i dušou uplatnil znamenite národný živel
ruský v oslňujúcom rúchu inštrumentačnomCelková nálada koncertu bola šedá — jed
nak vinou voľby programu, ktorému chýbalo
pravé slávnostné gesto — jednak v hľadišti
ktoré zelo prázdnotou. Prevedeniu venovaná

tjnlg so strany dirigenta p. B, Holsčka t
Orchestru veľká pečlivosf, tú treba tiež vskut
ku ocenil škoda preto, že pokus, oslávil dô
stajným spôsobom narodeniny p. prezidenta
republiky tak solhal, a že okrem prítomných
vlastne
zástupcov úradov a korporácií oslávili
len účinkujúci hudebntci, ktorí za svoju dobrú
Vôľu a prácu odnášali ešte k tomu nie menší
ucž ätyrtisícový deficit
Koncertom týmto lúčil sa zároveň po me
sačnom asi pôsobení o našej scény jako šél
opery, p. kapelník Holcček, Mal tu fažkú
—
možností
vyniknutia
omedzenej
pri
prácu
a staval po odjazde celého kádru sólistov od
základu. Má preto právo na čestné uznanie
Norbert Kubát.
«ás hudobníkov,
Židovka 8. marca- Dirigent Pavel Dédeček.
od
Korými v Židovke boli sl, Sehnalová
loftska tu známa, p. Soukup jako kardinál
U p. F í S e r jako Ruggiero,
Sl. Sehnalová, dobrá pevkyňa marky
veľkodramatickej, zdá sa. že nebola úplne di
miesta
sponovaná. Nasvedčovaly tomu aspoň
zvuč
pianíssimové, kde umelkyni inak zdravý,
ný i krásny orgán neslúž 1 úplne.
Mám-Ii zaznamenať i svoj celkový úsudok
že
po pravom poslúchnutt, povedal by som,
a že
výška sl. Sehnalovej je ponekiaľ ťažká
snáď následkom indispozície nebola kantilé
na vždy pružnou. To všetko ovíem po povesti
aká slečnu predchádzala. Za to 1 ahko kon
veľkú
verzované rccitatívy pokladám za
sa teším
prednosť — a dľa celkového výkonu
«a ďalšie bližšie poznanie sympatickej a mu
zikálnej umelkyne.
P. Soukup spieval kardinála s vážnym ge
stom a bol zrejme zcela svojím, byť žatým
aíekde čo do temp na úkor na spádu.
Zotavujúca sa pi Levíčková vystúpila opäť
Jako dobre známa Eudora. O jej poslednom
ne
vystúpení v Traviate som sa prirodzene
zmieňoval, pretože bola hlásená čo indispo
novaná a spievala len aby umožnila ohrožený

večer.

— orche
Dirigent bol suverenne nad operou
ster sa pod jeho rukou zrejme zotavuje — a
pomohol platne spádu diela spolu s hosťujú
Norbert Kubát.
cou sl. Sehnalovou,
F-míl Mikclka, jeden z najnadanejších če
ských pianistov, požívajúci zvučného mena jak
v kruhoch pražských, tak v celej Itálii, zapí
sal sa skromne, ale trvalé v jubilejnom roku
Smetanovom naštudovaním celej obsiahlej kla
vírnej tvorby majstrovej. Prevedie ju pri osla
vách plzcňských v štyroch celovečerných kon
certoch, Prvý z nich, absolvovaný práve pred
niekoľkými dňami v plzeňskom komornom
spolku vyznel vo veľký Spontánny úspech
vážneho a hlbokého umelca. Kritika chváli
jednohlasne bervadný výkon Mikelkov, je si
len priať, aby veľký jeho kultúrny čin našiel
odozvy i na ostatnom koncertnom fóre v re
publike. Upozorňujem preto t miestny sbor
pre oslavy Smetanove, aby si nedal ujsť prí
ležitosť pozvať v záujme veci Emila Mikelkui
tiež aspoň na jeden koncert k nám do Brati
Norbert Kubát.
(lary,
Zájazd činohry Slovenského Národného
Divadla do Košíc.

Ako sme písali, urobila naša činohra zájazd
do Košíc, kde za vedenia riaditeľa Joz. Hurta
Usporiadala sedem večerov Dnes prinášame
kritiku prvého a druhého večera nášho ume
leckého ensemblu.
Kolébka.
Prvé predstavenie Slov. nár. divadla dňa
i. t. m, pri príležitosti zájazdu do Košíc. Ve
selohra v 3, dejstvách od A, Jiráska za ré
žia B. Hájka,
Že by voľba hry s ohľadom na slávnost
ný ráz dňa bola najvhodnejšia, o tom možno
pochybovať, ale predsa už len meno Jiráska
má svoj zvuk i na Slovensku, hoci jeho „Ko
lébka" je jednou z najslabších jeho dramati
ckých prác. Neprizerajúc k pohádkovému pri
farbeniu histórie, je dej hry veľmi prostý i v
svojej naivne moralistnej tendencii.
U’siltm interpretov podarilo sa predstaviť ruš
ný obraz uvedeného deja s plným zdarom, ho
ci súhra, najmä v prých dvoch dejstvách, zdá
la sa byt trocha násilná. Zato tým viac vyní
kaly osobitné zástoje hlavných postáv hry. Vy
nikal rázovitý Jtra (Šimáček) í starecký zlo
myseľný purkrabí (Rozstval), klebetivá po
ijožnustkárka Margeta (Hurtová) i pedantný
Purkhard (Belský), hoci to bol trocha primo
derný učenec. K harmoničnosti súhry najviac
priľahlý dve postavy; Alena (Sudová) a Ru
bín (Hájek). Zaujímavá bola postava kráľa
(Adamcová). Komparsné scény príjemne vy
nikaly, takže v celku možno považovať prvé
tohoročné vystúpenie našej činohry v Koši
ciach za úspešné. Návšteva bola jedraenčná,
poneváč do ostatného miesto bolo všetko ob
sadené.

Diabol,

Hra v troch dejstvách od Fr. Molnára za reäie
B. Hájka na scéne S. N, D. v Košiciach
7. marca.
V hre stí iba vlastne tri postavy, ktoré sú
ucelené a rozhodujúce; ostatné sú viac menef
len pre dekoráciu. Je to v prvom rade imagi
nerná Jostava biabla, ktorý vystihol jej inter
pret (Bäíský) skutočne veľmi zdarile až na
menšie detaily, v ktorých sa prejavil ako obj
vyklý sklon ku karikovaniu, vyplývajúci aife
tak z nutnosti, ani nie z neschopnosti, ako skôr
z pohodlnosti. Jolanda (Petrova) bola viac in
teresantná mimikou než psychologickým vy

stihnutím konfliktov, vznikajúcich rozporom
medzi žiadosťou tela a morálkou. Hanuš (Dou
ba) bol markantný, menovite v subjektfvne
tragickýdh momentoch, ale v celku javil sa
priveľa passivným ako muž voči žene, po kto
rej túžil rovnako, ako ona po ňom. Z doplňu
júcich postáv vynikala hodvábna Micí (Adam
cová), ktorá vytvorila skutočne zaujímavý typ
naivne rafinovanej modelky, Elsa (Sudová)
mimický bola výborná, ale deklamačne bola
nadmieru pathetická. Súhra bola nerušená a
dekorácie boly originálne vystižené.

Ruské divadlo „Spevohra“, ktorému predchádzajú tie najlepšie odporúčania nielen z re
publiky, ale a) zo zahraničia a ktoré prevá
dza chýrečný repertoir „Modrého vtáka’’ vy
stúpi v Bratislave po 2 dni pohostinský vo
Vládnej budove a síce 12. a 13. marca. Toto
ruské divadlo má origenelné dekorácie a ko
stýmy, ktoré samy o sebe už sú senzáciou
prvého rádu. Znalci divadelného umenia to
ho druhu hovoria, že výkony tejto scény sú o
pravdu jedinečné, Hviezdou cnsemblu ;e DeztDorn Margarita. Istotne nebude nikoho, kto
by si dal ujsť takú príležitosť. Na večierky to
ho druhu sa nikdy nezabúda.
Pevccký koncert Karola Buríána, býv. člcna Národ, divadla v Prahe, kráľ opery v Bu
dapešti a vynikajúceho hosťa všetkých sveto
vých scén, koná sa dňa 12. marca o 8. hod.
večer v divadelnom sále v paláci YMCY, San
cova ul. Program je sosfavený z operných a
rií a piesni a sľubuje byt v prednese tohto
majstra pevca prvotriednym pôžitkom.

ŠPORT"*s
— Povetrnostná zpráva cudzineckého avBru

Bratislave: Lipt, Sv. Mikuláš — 2, Hrádok
zamračené — 4, Štrba zamračené — 2, Po
prad Veľká jasno — 4, Krížová Ves jasno
plus 3.
V

Prcspoľný beh

poríada 23. marca
1924 „ČS, Š, K, Trnava“ na trati 6,
rešp. na 2 km. Závodí sa v dvoch ka
tegóriách, V závode na 6 km môžu sa
súčastníf športovci len vyše 18 rokov,
v závode na 3 km žiaci stredoškôl len
vyše 16 rokov. Závod je prístupný
všetkým šport, klubom, telocvičným
jednotám, vysokým a stredným školám,
polícii a skautom. Štart stredoškolá
kov presne o 11 h. 15 m, u Slovenskej
banky. Všetci závodníci sa v mestskom
dome preoblečú. Prví štyria víťazi
každej kategórie obdržia čestné ceny.
Prihlášky do 15, marca na Jána Haj
dócy-ho, prof, štátn, reálneho gymn,
v Trnave treba zaslať-

Pšenica chlebová C. 5.
Pšenica chlebová C. 7,3
Ražná
Ražná č. 1.
Ražná Jednomletá
Ražná tmavá
Káva

vláda názor, že najlepším prostriedkom bude
asnátf chytro uzavretá väčšia pôžička.
K poklesu maďarskej koruny.

Maďarské
i nemecké časopisy budapeštianske vítajú vo
svojom stredu zástupcov finančnej komsie apo
loč. národov. V ,,Pester Lloydu" uvažuje o ho
spod. kreditu hlavný ekonomický radca Ele
mfr Balogh a má plnú dôveru v zahraničných
finančných odborníkov, Býv. zahranič. mini
ster dr G, Gratz v úvodnom článku „Pester
Lloydu’’ uvažuje o finančnej kandidatúre a
spec. o tom, či fcry bolo možné a vhodné nájsť
v Maďarsku teraz finančného diktátora, oso
bu vybavenú plnou mocou vo finančných o
tázkach štátu, Dr Gratz je názoru, že zave
dené diktatúry finančnej je zbytočné a že ne
bude požiadované so žiadnej strany. Je isté,
že v sanácii Maďarska musí sa postupovať
rigorózne; zástupcovia jednotlivých štátov ma
jú svoje smernice. Terajšia finančná situácia
maďarská je do istej miery analogická býv.
situácii rakúskej. Ako Rakúsko muselo pri
kročiť k zvýšeniu všetkých štátnych poplat
kov, daní. takú cestu musí nastúpiť aj Ma
ďarsko, A k tomu dohľadu mušt byť dosadený
voľajaký generálny komisár, či už sa to Maďarsku ľúbi, či neľúbi.
J. P.
K elektrizádj Slovenska. Slovensko v cle
klrisačnom programe delí sa na 6 elektri
sač. oblastí: Západoslovenskú, južnoslov., so
verozápadoslov., tatranskú, východoslov., stre
doslov. U’lohou využitia vodných stí je usporiť
ročne veľké množstvo uhľa, potrebné pre po
hon elektr, dráh a k účelom priemyselným.
Je isté, že odstránenie uheľnej núdze na Slov.
možno očakávať len pri náležitom využitkova
niu vodných síl. Program pre najbližšiu dobu
zahrnuje výstavbu asi 35 menších hydrocen
trál. Je treba, aby elektrizácia Slovenska po
kračovala rýchlejším tempom, než dosiaľ, K
tomu je ovšem treba väčšieho úveru a viac
inženierov.
J, P.
Sniženic cla pri dovoze južného ovocia.
Clo pri dovoze pomerančov bude snížené z
480 Kč na 50 Kč na 1 q, pri dovoze citrónov
z 240 na 30, mandarínov z 240 na 140 Kč. Je
to v dôsledku obchodnej smluvy českoslov.talianskej. Konečne tedy nebudú pomaranče a
citróny v Bratislave dvakráť tak drahé, ako vo
Viedni, 2 hod. vlakom vzdialený.
Čsl priemysel a Bulharsko. Jednania bulharskej vlády s čsl. ťažkým priemyslom o štát
nych dodávkach boly odložené.
Zaháfnle vratislavského trhu konalo sa 9.
marca dopoludnia. Trh je četne oboslaný.

»
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KINA
Ba—a—mna—

Kino Redoutta. 11.—13. bferna (úterý—
čtvrtek). Velký dvojitý program, Lidé a ma

sky, II. epocha. Velký sensační a dobrodružný
film. V hlavní úloze: Harry Piel. — Dále: Že
ních na úvčr, Velká veselohra, V hlavní úlo
ze; Herman Thitnig. Začátek predstavení; 3.,
7. a 9. — Pro mládež vhodné. Velký vojenský
koncert. Obyčejné ceny míst.
384*

Malý, QznmovAtrr.
Pôrodní babička Božena Ejemová z
awkliniky prof. Rubešky, Štefánikova 18
67í
Telefón 77.
H

Pšenica 0 hh
Pšenica 0
Pšenica várová

175—180
180—190
265—270
255—260
230—240

Vyhotovujem z vlagtných a
tež z prinesených látek za
konkurenční cenu obleky
1

panský ferejdí v

STEVÚLA,

Í8 JAN

Trenčíné.'

Móric Mehr, Trenčín,
sklad

Bôhate zásoljtný
norinbergskéhostarob
ného pleteného tovaru a hračiek. Modné sia
hové člptavé výšivky. Panská, dámská a det
ská obuv Ručné práce. - Dáždniky. 796»
Najlacnejší nákupný prameň pre robotníctvo
- mát ny a strižný tovar, obleky a prádlo
pán
ské a cámska šaty dľa miery rýchle zhotov!

Isidor Kohn, obchodník

v

Trenčíne

na proti Hotelu .Hava*.

goo

Hygienicky špeciálny dôm
g
Parfuméria „n bieleho Kríža’
- Najväčší výber všetkých
.„Trenčín,
moderných
,io hygien. článkov.
- Kozmetika —
Fotopotreby,

•J*

Lehký vlnený a pletený tovar v naj
levnejších cenách obdržíte u

Lee Kohn,

Treitln

dámsky a panský módny dom.

g

Najjemnejäia žempirová a berlínska bavlna z
čistej vlny v rôznvch barvách za tovarmi cenu
vo veľkom I v málom. Všetkým zaujimavcom
ochotne odpošle vzorky v rôznych barvách.
Detské kočiare tiež za továrnu cenu dodá

M. L. FlacK
Cenník zdarma.

v Trenčíne.
Založené roku

18TO.

S

„Do pozornosti robotníkom a cestujúcim“
Týmto dávam na vedomie ct. obecenstvu, le
som v Trenčíne námestí Sv. Anny v robot
níckom dome otvoril reš auráclu, kde moin*
dostaí pri ' zornej a slušnej obsluhe obed za
Kč 7 — a najlacnejšie víno od Kč 10-— vyše.
Cestujúcim bude poskytnutá výhoda.

„Pre zábavy vydám miestnosť'.

794

VOJTECH M 0 L N A R, hostinský v Trenčíne
nám. Sv. Anny „Robotnícky Dom“.

Súkna

a

kúpite

I

Zelená ul.

4.

vlnené

najlepšie u

I

firmy

íl k II
Jf
801*

VaSexy QrQnsiiiblg. 4.9

Kaviareň Fedora
otvorená celý deň a od 3—6.
hod. ráno. I. triedna hudba
salonného orchestru p. Krála,
teplé mäsové jedlá a polievky.
792

POZOR!
Najlacnejší nAhopný pramalí
hodvábnych látok, vlnených
a pracích látok, šlfonov atď.

Módny done Elek Weinbergar
Bratislava, Masarykovo námestie 3
(Hlavné námestie podľa radnice).

683

Do pozornosti!!!

,lza* crém a ,lza‘ mydlo

je najlepší prostriedok na pestovanie tváre
proti pehám, vyrážkam, žltým škvrnám, Spla
chom, lišajom, raucom na tvári a proti červe
nému nosu. K dostaniu po najfavnejšej cene
kus za Kč 12 - —. Taktiež odporúčame iné
potreby proti všetkým chybám na tvári a ú
k dostaniu za najfavnejšie ceny u

Kosmeticky salón ,lza‘
Bratislava, Štefánikova ul.

Návštevy

29, II. poseb.

a prijímajú od 8. hod. rannej d«
*8. hod. (6. hod.) večer.
m
;

L E K

A R

I

Choroby kožní a pohlavní žen a détí.

Kosmetiia.

MOBr E. Fraetkenlieršerová
býv. sek. lék. odd. prof. Šambergera a hosp.polikliniky prof. Bukovského.
Ord. 3—4.
734
Prayova ul. č. 28.

domáceho pôvodu cenu uhájily, za to pšenica
juhoslávska stúpla o 2—5 h. Jačmeň mal málo
kúpcchtivých a preto sa ho ponúkalo hojne za
ceny minulej burzy; museli predávajúci sľavifj
ak u raerkantilného, tak u prvotriedneho o 10—
15 h. Kukurica juhoslávska z lodi bolo 3—5
h lacnejšia, u promptných dodávok vagono
vých o 3—4 h. Po otrubách a kŕmnej múke
bola silná poptávka za cenu ostatnej burzy.
Nabídka múky silná, káva pevná pri cenách
stúpajúcich.
Pšenica prompt.
168—172
Pšenica rumunská
157—159
Pšenica juhoslávska
170—172
Raž
140—142
Raž uhorská z Orosváru
139

Jačmeň merkant
Jačmeň la

Dn?nr
rVĹVl I

K poklesu franku. Pokles franku nabyi v
týcho dňoch zase väčšieho rozmeru. Je isté,
že pokles ten budí záujem celého hospodár
skeho sveta. Cer všetky rigorosné opatrenia
francúzskej vlády fr. frank dosiaľ klesá. Pre

NÁRODOHOSPODÁR
Správy bratislavskej burzy z 10. marca t. r.
Kupovalo sa len domáce obilie, lebo cudzo
zemské obilie je nielen drahšie, ale ponúkalo
sa iba pre neskoršiu dodávku. Pšenica a raž

210—220
135—145
220—230
200—205
200—205
145—155
2350—2400

ŠPECIALISTA PRO SYPKILIS
POHLAVNÍ A KOŽNÍ NEMOCE.

MUDr K. HINI4ER

K SffäfR

zástupca prednosť? kliniky
SUCHÉ MÝTO 8. (nad Michal. BránoB;
a

Ord.9-10. h. Páni4- 6. Dámy6Vi-7.h. Vnedíli 11-121
Moderní líŕebnl metódy. Salvarnán,
B. Wasiserman hre* n i zkonška. Telefón 2218.

Ženská a äetská lekárka

Mie r. vľhvskA-juhkovA

ordinuje denne od 9. —12. hod. dop.
a od o—5 hod. odp.
v Bratiislsve, Michalská 18., I. po**h>

ŠPECIALISTA P5Š© SYPMiUS,
kassavksi @ kôlni cftoro&y

Dr.y.’smimiss
CV^*

Štefánikova 3. Páni 11-12, 4-6, Dámy 6-VJ
Nejnovôjši injekce. Moderní metódy lécaxu'
ataró kapavky. Krevnl zkouška, Kosmstik
1

Zodpovedný redaktor Fr. Jurek. Majiteľ a vydavateľ Družstvo na vydávanie kníh a časopisov v Bratislave. — Redakcia a administrácia v lBratislave, Dostojevského rad 27, Telefón 233i
Vychádzajú každý den okrem pondelka a nasledujúceho dňa po sviatku. — Predplatné: mesačne Kčs II—, na pol roka Kčs 6& —, na celý rok Kčs 132— i s poštovou
zásielkou, jednotlivé číslo za 50 halierov, — Ttačoa „ Uatversum“ úč. hnihilačiareň v Bratislave, faskový rad čisto 71,

