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Asšnäfe 19i. V Bratislave, v utorok 10. februára (února) 1920. ftslo 32

V Ako «a hudp UnSiť volič pokojne odovzdá svoj hlas v určený 440.000 obyvateľov asi 180.000. Z týchto ,/ Za jednotu našej republiky.®$8 ijHUG w UBI B de fí v svojej obci a celé volenie zaberie hlasov odovzdá pri volbe r t - o ň, ,•na SSOVenSSttl! mu z °“ na listinu národnej a roľníckej strany 100000 ... n . ."ľ*
'

"’ - r

y Voiby naše budu sa vykonávať dôstojne, Vohčov na listinu nár snr írmnn Aku ne°chvejnu vernosť zachováva lur-
L tak ako to ich dôležitosť a dalekosiahajúci

3 IStmU
dem

”
'40000 čiansky ľud k československej republike.

Ako sa u nás na Slovensku dosiaľ vo- význam vyžaduje. Nebude pijatiky, v deň ” ”
ľu dovei

’ ”
30 000 tobo skv

.
elým dokumentom v sú rezolúcie,

lilo, to je etoznámé. O tých chýrnych pred volbou a v deň voiby bude zakázané ”
.

”
'

kt°ré vynieslo 14 obcí a to: Šútovo, Laskár,
maďarských volbách pri asistencii bodákov, v celej republike predávať, alebo čapovať uľa majoritného systému by všetkých 9 Necpaly, Belá, Krpelany, Turany, Benice,
madarských náhončích, o tom úzkom a nápoje, obsahujúce alkohol: nebude podplá- mandátov pripadlo strane národnej a roľ- Vrútky, Ratkovo, Karlová, Záhorie, Pribovce
priamo zločinné vykunštovanom volebn >m cania, agitácia má sa diať v hraniciach sluš- n^

ke
lj

*ebo 100 000 hlasov zo 180 000 je a Sklabina.
práve a menovite o jeho prevádzanie nosti, rozumného presviedčania a každé ná- ansmutne, nadpolovičná väčšina. Ostatných Pod predsedníctvom obecného rychtára
zvedela sa z povolaného pera Scotu silenstvo bude trestané. 80 000 hlasov by žiadneho zastúpenia ne- vydržiavené shromaždenie v jednomyselnej
Viatora a iných i vzdelaná Európa Naše voiby nebudú sa ďalej diať dľa Q9®

ta °" V* a systému nášho zákona, pone- rezolúcii protestujú menom občianstva obce
Známé je i to, že len t. zv. národ- tak zvaného majoritného práva, ale umož- na Jeden mandát pripadne 20.000 proti podkopnej práci Madarónov a madan
nosti bojovaly v starej Madárii vždy dô- **ujú i zastúpenie menšín primeraným spô- f

1 a
.
sov

’,
dostane národná a roľnícka strana ských agitátorov, ktorou by chceli oslabiť

sledne a vytrvale za všeobecné, tajné rovné sobom. Majoritné právo volebné znali sme toľko raz jeden mandát, koľko ráz je volebné našu československú republiku a rozhodne
hlasovacie právo, prevádzané po obciach, tiež z madarskej praxe. Vieme, že v madar- ,

0 v P°cte voličov, ktorí na stranu od- sa osvedčujú, že Slovenskom a Českom,
Ale daromný by bol býval náš boj za spra- ských okresoch, v ktorých volilo priemerne hlasovali obsazene. Tedy 100.000: 20.000 Moravou a Sliezskom tvoríme jedon neroz
vedlivé volebné právo, keby nebola prišla °d 500 až do 3000 voličov, bol v každom ? mandátov. Tomu primerane dostanú aj lučiteľný štát, že sme jednotným českoslo
svetová vojna, v ktorej srútila sa madarská okrese zvoleným poslancom ten, kto dostal J*

1® strany> 3 S1’ce socialistická 2 mandáty a národom. Zdôrazňujú svoju ne

nespravedlivosf a z ktorej sme vyšli slo- absolútnu väčšinu hlasov, totiž nadpolovičnú tudova I mandát. Národní socialisti by ochvejnú vernosť k československej repu
bodní, vdaka nesmiernej práci a obetiam väčšinu všetkých platných hlasov. Vieme roandátu teraz nedostali, ale poneváč blike a slávnostne protestujú proti odtrhnutiu
našich zahraničných pracovníkov a bojov- z madarských volieb, že u nás býval i”1

,
ostal zbytok 10.000, menši ako volebné Tešínska, Oravy a Spiša.

nfkov. z pravidla vyvolený v jednom okrese ten
* lS 0 a ľudákom po odpočítaní jednoho n

Kedysi, pod cudzím panstvom domáhali vládny gróf, v druhom ten vládny barón, |?
anvf ,u bez 10000, neztratia sa im ani

sme sa všeobecného volebného práva v ná- v tretom ten vládny čiže ľudársky kandidát be*P blasy- p" tak zv - druhom spočítam, AliiAMfiiiú |;.|
deji, že toto právo posilní nás v boji proti atd-, > keby boly dostali v každpm okrese k

S
d
,,

s
,
a z celeho Slovenska spočítajú zbytky UlVUlcIlV llSVa

utlačiteľom. A hľa, najprv dosiahli sme svoju povedzme z 2000 platných hlasov len 1001 všetkých hlasov každej strany jestli bý
národnú slobodu — a táto národná sloboda hlasov. Jestli v 50 takýchto okresoch ma- zbytky niektorej strany dosiahly volebne Velebnému pánovi
prináša nám hned v zápäti i také volebné darská vládna strana dostala z 2000 plat- ! f rana další

,
ma

.
ndat

; í
takto

, Qrehác Orlovi
právo, za aké sme my Slováci od dávna ných hlasov v každom okrese po 1001 hla- ™ oze sa est® staf

>.
ze P°

,
to™to zv. J- .

bojovali. sov a jestli by slovenská strana bola mala druhom skrutíniu nebudu všetky rimsko-katolíckemu kňazovi, redaktorovi
Nie je div, že sa u nás ešte všeobecne v každon

?
to™

.
okrese

,
P“ 999 hlasoch -

vo-
Slováka“ v Ružomberku,

nechápe význam volieb pre celonárodný pr*dsa len. bolo zvolené 50 maďarských totifto S ktoré orľnadnú na V 15. čísle „Slováka“ zo dňa 6. febru
a celoštátny život. Veď terajšie naše voiby ne- gróf

,
ov a f.' Jeden s žensky poslanec, hoc SSoho kandidáta Teo nezľolneSéman- ára I92a uvereÍnil ste pod záhlavím „Vše

mohly nám nikdy doniesť toho, čo sme od nich SSpriddTa tĹkVíefl'lruS prečo musia hladovať naši učitelia“
očakávali. Naše dosavádne voiby boly via- 50.000 hlasom 49.950 hlasov. Pr. našom t/m sSám dokUf Ssobá manľátov trvá nasledovné:
cejlen prostriedkom k národnému prebú- systéme volebnom by v tomto prípade slď- tr

v
va ’

„SI. D. v záchvate chvíľkovej úprimnosti
dianiu, k politickej práci medzi slovenským )^ľ

Ska Í? 3"3 °bdrza,a Prave to,k° "ían‘
Júčené sú z dobrodenia duhého a tretieho

uz raz vyčítal tie statisíce« ktoré PravI rePu
ľudom. To, že v ten deň, keď voličia krá- datov. madarska, alebo v najhoršom v jednom bhkánsko-agrárnícki referenti ročne do vrec
čali do volebných miestností, aby oddali f

áde f V n T i u T1 '/k
?

S! okre ľnedosiahľ čTs a
* ka strčia. Ale zabudnul na pána „generála“

svoj hlas, vykonávajú svoju najdôležitejšiu
toto dl docieliť a ako to bude dosažené o*rese neaosiahly voiepneho čísla. - Jána Jančeka ml. Tento skromný nežistný

občiansku povinnosť a že od tohoto kroku v n3som. zákone ? """ 1

11
111

republikán, veľký „priateľ“ chudobného roľ
závisí život a všetka tvorčia politická práca Tak> « sa utvoria veľké volebné okresy, , « _ w

nickeho národa (veď je roľnikár domovinár
až po budúce voiby, nemohol si uvedomo- Volebné kraje, ktoré nevolia jednoho po- a čo ja viem ešte aký — ár) má tieto ročné
vať slovenský volič pri komediantskom a slanca, ale volia poslancov viacej, v našom rwmifcnf dôchodky: za poslanectvo 12.000, korún,
korupčnom prevádzaní madarských volieb. Pfípade od 6—11. Na Slovensku bude u- Minister Klofáč nepodá demisiu za komisárstvo 60.000 korún, ako „mi-

Preto treba je nám dnes dôrazne po- tvorenéTtakýchtovolebných krajov. Budú
Taeblatt“ oriniesol zorávu že ímní““- K

,
36'°“) " dohromady

ukázať na vúznam vr.ii»h itXtn to kraje*) trnavsky (župa nitrianska bez okre- . «, a
&f7

r
r

13 g°Jatl priniesol zpravu, ze k 173.000 — ročne!uxazat na vyznám volieb menovite týchto prievidzského a žahokrekského a bez minister Národnej obrany Klofač zo zdra- viete už orečo nemá ore vás štát oe^prvých opravdových volieb na Slovensku. ?°v PneviazsKeno a zaooKreKSKeno a pez votn^ch Dríčin D^dá deii isiu Tát ZDráva
viete uz prečo nemá pre vas stat pe-

Dnes bude sa rozhodovať nie o morenskom )uzneJ Nltry» ktora má slovenskú menšinu, votayc“ pnc ' n , p
t
oaa aem'siu. lato zprava nazi _ sj ov> u g,telia ?

oomere strán ale o tom* ca na5P i da *e J slovenská časť župy bratislavskej mimo postráda podstaty. V poslednom čase sa vô- Vieš prečo musíš také veľké dane platiťpuiiicic Midu, die o tom, ci sa v nasej . malarkeho a niPko l irvrh ohrí okresu bec nejednalo o zmene v úrade ministra N. _ yu slovenský"?“
Československej republike ma za budúcich okresu malackého a meko.kých obci okresu

i e ho minister Klofáč už dávnejšie nri-
a ou siovenskjr.

fi rokov vládnnť a r.rao,waf ara bratislavského, kraj tento bude voliť pravde- ô, ledo minister ivioiac uz oaynejsie pri Ponevač pod článkom nem podpísaný
spravoď i vq\ dľa zásad podobne 9 poslancov) novozámocký (po- volil k tomu, ze . napriek svojmu otrase- pôvodca, musím predpokladať, že ste to Vy
reakrie alího *; oornífu S zostáva z malackého okresu a okresov nemu zdraviu prevedie oblizne úkoly, ktoré písal a ako redaktor ste zodpovedný zase
kntisol i d n vať v 7Sm P nf'n anrn?2ľÍIsÄ s maďarskou väčšinou v župe bratislavskej, prnve teraz su sverene jeho resortu a ze a pre to moje riadky adresujem na Vás.

veníkej fednotnoífi alebo či sä j^nej Nitry, komárňanskej a ostrihomskej sotr. a vo svojom úrade az do prevedenia Ako poslanec neberiem K 12.000 -
unľatnii ódífľ/LJ m? zuPy> Í užného Tekova a Honfu> kraÍ bvd& V° ,eb d ° Shromazdenia" plstu, ako vládny komisár neberiem vôbec

PnašeTCbtf
Z

bu
d
3ú P-depodobne 11 poslancov), L. s. župné sriadenie . phto tkospr&vc* ústredne zápaliek nebe

mňrf nnžívať v nntnii i r,ri m ™ martinský (pozostává zo zup trenčianskej, , riem K 36.000 — platu a ppnevac nie som

koinom
P

vvvine trHálnorí ň turčianskej, oravskej a z o'tresov prievid- z Prahy> 9
-

tebruara generálnym inšpektorom, žiaden plat nebe

kultúrnrn/ zského a žabokrekského, vôli 11 poslancov). V komplexe ústavných predlôh, kto- riem. Môj celý plat so štát n j pokladnice
alebo či budú wstavpní L nm SíS’ baňsko bystrický (župa zvolenská, slovenská ré sa budú od budúceho štvrtka pojed- je len poslanecký a ten nečiní, viac ako

orekotnim snahám aľhn Snllľvm časť Tekova a Hontu, vôli 7 poslancov), návaf, významné miesto zaujíma i predloha 9000 korún ročne.

strahám a hudú mucipť rHn hniouať liptovsko-sv.-mikulášsky (Liptov, Spiš mimo o župnom sriadení, dľa ktorého budú dľa Teda Vaše údaje sú falošné.a Vy Ihal

abv mohlo bvf zi ip In rn
J

tľám nemeckých krajov a slovenský Gemer, volí nášho vzoru utvorené župy i v českých ste na písme!
naši trpitelia a hrdinnvfa wdnhvH fdí 6 poslancov), a konečne košický (župa no- zemiach. Počet žúp pre Čechy nie je ešte Ako kňaz katolícky, ktorý fodí

ori tvchto vo?bách í^
b

nái?ľvntnp!ší vohradská, južný Gemer, Abauj, maďarská ustálený (dľa všetkého 9 až 12 žúp), Morava spovedáte a hlásate lásku kresťanskú

záuimv
*

každé
b
hn

h čSíLivSIhľnh časť zemplínskej a užhorodskej volí 7 po- a Sliezska bude mať len štyri župy (sídla a myslím denne predstupujete pre i oltár

ÍUi L ľT ,
ceslcoskoslovenslceho ob-

slancov)
F J F

ich budú: Brno, Olomúc, Jihlava a Ostrava), k svätej dmši, ku prijímaniu božieho

alebo nehvť
hamIetovsku otazku “ b y ť Tu poznamenávam, že asi na každých Slovensko bude rozdelené na šesť žúp (na tela, mal by ste vedieť, že Ihať pod-

Naše vni-hní nrivn KH/tama „ r 50.000 obyvateľov, 20.000 voličov pripadne miesto doterajších 18 žúp, z ktorých však vodným spôsobom je hriech. Poieváč ale

konávaf nrľ naľhií?E' vííhánh
b

dlS qK' 3eden poslanecký mandát, je to veľké čí- pravda daktoré patria nám iba čiastočne, Vaše náboženské knažské svedomie. Vaša

fočne íwí/iwSS’slo, keď sa rozpamätá-r e, že v Maďarsku ako Užhorodská, Novohrad atď). Sídlami viera Vám Ihať nezakazuje, dovoľ,e, aby som

ľudu Naše vnírhL t/fŕt P v niektorých okresoch volilo poslanca často týchto Žúp budú tieto mestá: Bratislava Vám dal mravného poučenia občianskeho

rnvné rainú h h
&v 9 y

seobecne>
j 200—300 voličov v okresoch, ktoré malý (nová župa bude obsahovať i čast Nitrian- Novinár vždy, prv nez meco napíše alebo

rovne, tajné, bude sa vykonávať po ob-
všetk ých vo j ičov 500 j mene : Veľký počet skej a Trenčianskej župy). Nitra (má siahať dá do novín, musí sa presvedčiť o pravdi

'
voličov znamená práve to ohromné rozšíre- nž k Dunaju), Turč. Sv. Martin (sem bude vosti toho, čo tvrdí pred širšou verejnostou.

Všeobecnosť značí toľko, že každý štátny nie volebného práva znamená účasť celého patriť i väčšina Trenčianskej župy so Žilinou), Novinár v prvom rade musí byť čestný, sve
obcan bez rozdielu pohlavia bude mat hlas, občianstva na volbách a nie len privilegova- Lipt. Sv. Mikuláš, Banská Bystrica a Košice, domitý človek. Novinár musí byť strážcom a
ktorý dosiahol istý vek. Táto veková hra- ných vrstiev, niekoľkých šťastlivcov. Šidlo Slovensko má dľa posledného popisu 2,940.000 ochrancom cti a česti každého človeka. To
mca bude v našom zákone pre voiby do volebného okresu (aby sa niektorý volič obyvateľov a má rozlohu asi 50.000 štv. platí pre novinárov počas pokojných časov
snemu 21jakov, dosiahnutých v deň vylo- snád neľakal, že bude muset tak ďaleko pu- kilometrov, bude mat teda jedna župa prie- a stonásobne musí platiť dnes, keď prežívame
ženia voličských soznamov.Presne vyslovene tovat!) nemá veľkého významu — lebo veď merne asi pol milióna obyvateľstva a bude po tisícročnom týraní ťažké časy a odveký
právo voliť poslanca pri nastávajúcich vpi- sa bude voj i{ po obci ach a j en spočítané mat veľkosť viac ako 8.000 čtv. kilometrov, nepriateľ slovenského ľudu dvíha pomocou
bach do snemu bude mať každý občan Ce- budú oznámené krajinskej volebnej bude teda každá o poľovicu väčšia Vašich priateľov; Mnoheľa, Jehličku, Balušku
skoslovenskej republiky, ktorý mal 15. ja- komisii, ktorá' zasedá v sídle volebného ako na pr. celé Sliezsko, väčšia a ľud- a Unger Ferenca svoju hlavu.
nuara_ 21 rokov, má bydlište v niektorej kraju. natejšie ako celé korunné zeme bývalého Novinár, ktorý dnes vedome alebo ne
obci Československej republiky aspoň 5 me- A’k 0 sa jedy dosiahne, aby i menšiny Rakúska, ako Solnohradsko, Vorarlberg, Ko- vedome bez dôkladnej informácie tvrdí veci
siace pred 15. januárom a nie je zákonom dostaly pri tomto systéme veľkých voleb- rutany, Kraňsko atď., a budú mať značnú lživé, nepravdivé, podlým spôsobom agituje,
vyiúcený z právd volif. ných krajov primerané zastúpení ? samosprávu. (Na Morave so Sliezskom budú je niepriatelom česti, pravdy a tej idei,

„ Rovnosť vo volebnom práve značí toľko, nríklad • Hnre r 7 načenv trnavskú žuPľ L: dnatejšie, lebo je Morava nateraz ktorú na inom mieste súčasre hlasa. Takýto
ze každý má hlas len jedon, Náš volebný vn i Phnv Wrai

P
má asi 450 000 hustejšie cbyblená, ale budú menšie ako u novinár hrá dvojitú podlú hnusnú hru so

zákon nezná tak zv. plurality. ľrľ Zv íoodaníľv aÍ Sto 9 ooslaí nás. Budú teda budúce župy približne asi svojimi čitateľmi. Ten neslúži ani strane, an.

Tajnosť znamená toľko, že každý J™ ‘ale Vk ie tak veľké (ale pravda ako idee, ale nepriateľovi
môže voliť takým spôsobom, že sa - v s pdťvrh Q noslancov hlasuie b dv.ua lis- 5ola d»teraz nitrianska. Zákon o podelení Novinár, ktorý hlavne dnes

nekritizuje
nilcto nedozvie, jestli mu to len sám volič t j nu na neiž sú uvedení gocslanci (s náhrad- ZÚ P a 0 župnom sriadení má byť v N. S, vecne donáša úmyselne s _vypocúayos

o

dobrovoľne nevyzradí, na koho, na ktorú ník ’j v ias tne Kandídátné listiny podajú P ri'j a ‘ý priebehom februára. Na Slovensku systematične na štipcoch novm.-falošné,
stranu volič svoj hlas odovzdal 4 stranv sliÄá náÄ nehudú sa hranice žúp shoddvať s hrani- urážajúce podlé lži, je nie novinár, moze byť

k
Na5e voiby budú sa vykonával po SŕÄÄÄ dami ooietnýcH kroj.. Tieklo k;a|ov

bodeSWffÄ injesto
1^

ktoré
”“ta#Ckt 3 ‘

J-
*

sme mali pri volbách madarských.
’

Každý •, Oznaiolen. ich len približne. V župách (6) neslovenskej väčšiny nebude. Ilckym kňazom ako Vy, nespadne na

VydMdf räno.



mierovej smiuvy sü oznaöeni v uvedenych’’ madarske.’io mes,‘a Geglödai
J . , . . . i no&adal vlädu,. a Jy ttlavny vehtef arraady Horthysoznamoch uvedeni vinnici bucf d a mien,

, b0 | 8 javnou cesJcai zvolenskza dosasnü hlav«'
bud dfa slupna üradnej povinnosfi, lebo
üradneho pouzitia, ku ktoremu boli nemec- —

kou vlädou pribrani. Svrchu oznacenä vlädy ,
2- Washingtona; telegrafujü,. ze. stäiny tajom

vyzadujü si od netneckej vlädy, ako je
mk vnütra Lan0 odfetup“*

smyslom 230 mierovej smiuvy listiny v.‘ zahraniünyoh catopisocfr vyäla zpräva, ze
a informäcie vSetkeho druhu, opalrenie kto- juhoslovanskä vläda odpovedaia na doi o love
rvch by bolo ziadücne k naprostemu ob-- Ultimatum vseobernou.mobilizäc’ou Jultoslovanskä

. ... . • . tlaöovä kaacelma le splnomocnena vyhlasif, ze
jasnemu trestn.ho jednania, k zisten u vinnl- apr^va üplne vymysienä.
kov a k presnämu odhadu zodpovednosh. _
DalSia zpräva Väm sdeli, odpovedajüc na Näsledkom trvalych komunistickych vytrz-
Väs list c. 88 (mienenä je nota sfobodneho nosti medzi v Nameoku bolo vcera

' ' . , n/irioHoon TOtirn r.if ricclrf» ifwipnl OP u ( . ‘lüPßlril

'hlboky stupen spiny, lebo by nemal tväre Py'ajte sa a§rcFt Väm
porfobnjrch

ka

nreriJimif nie ored ohär bozi, ale hanbil by marätov, öo urobüi pocas välky za oslobo

sa ukäzaf na ulicu denie närodaT Pytajte 33 Väsho vodfcu

Vv ktory ste pocas välky pi- Hünku Andreja. akym spinavym sposobono
sal verslky na oslavu o vifazstväch na

uk^
r
.

chud ihniho Fitdn chcel nahrabaf

nasich nepriatefov, vtedy, ked som ja nie statisfce ale .ml.ony; ked sa nevedef

pracoval den i noc za oslobodenle nä- dockaf smrt. nebohej Stanovej - aby zha

roda ktory som vystavil prenasledovaniu bal majetok rodtnv
vymafoyamm jej podö

madarskej vlädy starych rodicov, zenu, do cernovskeho kostola.

drobnä deti a ceiü rodimt, Vy sa opo- .
Tarn klopfe, tarn bladajte, tarn na]dete

v ä 2 i f e p i s a t I z i o m n e ? ! me len nahradu pre slovenskjcn nciterov,.

Vy sa opoväzite, ako knaz olv rif usla ale
'potmehüde, sa Jesti a.

-na lubanie, ktory ste s. pr.bepa kresfanskej ke r
hrdinskosti darovane Ferenc Jrtzsefcm a po- Tvri0giner dna 6. februära F920:

Karolom, vtedy, ked mne sekve- r . ,

strovali majetok za präcu pri cslobodenl S nalszitou uctou

näroda!? Drzosf! Jan Jancek ml., eien „När. Shropaazdenia“-

päna Lersnera Votäzke zo dna 25.. "ene za.vorif näskelodenioe v (Mansku.

januära) okolnosti, za akych si prajü doho- Fred sdd dohody majü byf vydani okren»
dove mocnosti ustanovenia mierovej smiuvy, inydi z Rakäskac; Byvaiy hlavny velite?< arciknieza
pokiaf sa tyka tohoto bodu pokladaf za Bedrich,, byvaiy guverner v Srbsku Kbamen,. gröf
cnlnpnp Pärle nriiaf oanP nrezidente. Salis Sevis a Köves a Poliorek.
splnene. Räcte prijaf, pane prezidente,

iails öevls a 8cnera11 Koves a onoreK

uistenie mojej vel’kej ücty. Podpisany.'
’~**^*^"-**>*™*^m-!,*'‘

A. Millerand. Pänu Lersnerovi, predsedovi-
nemeckej delegäcie! V dopise Milleranda
flsskemu kancelärovi sa hovorl, ze mocnost:;i „ *
nepochybovaly o tom, ze jednanie slobod
neho päna Lersnera bolo osobnym prejavom,, »' Sei! g
za ktory nemä nemeckä vläda zodpoved- yyv TrertCianskych Tepliciach bolo 6.
nosti. Nemohly mal za to, ze by vläda sa februära shromazdenie närodnej a roS’nickej
chcela vyhnüf zäväzkom plynüdm z miero-

Srany pod sprävcu sköl
vej smiuvy. Q.avoru, na ktore dostavilö sa aj hodne

Nemecko preziva fazke dni. Prichodi * muzov a zien vyznaöenych v soynamoch
ehv.Ta aby splnilo taky bod mierovej dobrovoln» sa nevyda Dohoda je vdaznä aÄ ktory ho najhlbäie poniiuje cb^ane

’/;
k
,— mä vydat dohodovym moenosham na ujarmit nas cs*? v oc, ako doteraz.

potrestanie vsetkych ztoiinnych nemeckych
Dohoda moze, ak chce, cele Nemecko urob.f

politikov vojevodeov, kräl’ovskych, kniezacich Viednou . . . Ale c:?l by tym zis a a . to

Tdsärlkych princov a inych vplyvnych Vudi,
u

J‘
tok

h
z ktedujucej a mrznucej:

ktori majü na svedomi, svetovü vojnu a jej Viedne. Kdo by mal aku vyhodu ad zo

stra§nv krutf, nel’ütostny, brutälny mierajuceho Nemecka? Co sa
yeztne

priebeyh, vgetky’ zbyloene k'fivdy. vgetku Nemecku vezme sa ceWmu svetu. Situäc.a

nevinne preliatu krv, ütrapy civilnäho oby- Nemecka je ozaj zutaia.

vatefetva, zien, deti, hrüzy ponorkovej vojny. Pornf VinnfkOV
zlomysefne bombardovanie miest, bezciefne _

"
r

nicenie obd, umeleckych pamiatok, rabovanie Z Pariza, 9. tebruara.

krajin atd. ätd.
__ Francüzsko ziada za vydanie 334 ne-

Je ferner 900 takych vinnikov, ktori vinnikov, Belgicko Anglia>
majü byf südenf, a spupny byvaljf cisär i 00, Italia 29, Pofsko 53, Rumunsko 41 a
nemecky je medzi nimi. A — sü to v§etko juhoslavia 4 Medzi nimi je i

präve takl ftidia, na ktorych spupni Nemci nemecky korunny princ a koruntsy prino
boli pred vojnou, i pocas vojny najpySnejSi; bavorsky i würtembersky, i marsal Hinden
sühlasili s nimi, jasali od radosti nad ich bürg a Ludendorff,
zverstvami a krutosfami menujüc to — "... . rt .

hrdinstvom. energiou, silou . . . Teraz majü Oddame SOZUamU
Nemci vydaf tych Fudi, od ktorych Sakali, z Berl[na 8 februära.
ze podmania svet, ze prmutia cely svet, aby
Nemcov poslüchal, aby Nemecku slüzil. Vcera vecer o d d a 1 f r an-
Nemci chystali pre nich pocty, oslavy, vy- cüzsky plnomocnik n’§skemui

znaöenia chyr, slävu a — vftazny svet, kancelärovi soznam pozadavanych ne
ktory sa’ ubränil pred nimi, ziada na Nem- meckyeh osob so sprievodnou nötou.

cocb, aby ich priviedli pred südnu stolicu a 1 i s t o m, ktory znie:

zodpovedaf sa zo vSetkych „hrdinskyeh“ 3, februära 1920:

Teraz Nemcom prichodi na um: kto mä Pän P^ezident!

polapaf tychto vinnikov? Dl’a akeho präva Konajüc dfa § 3. protokolu podpfsanöho
majü Nemci na nich siahnuf? Ako to vletko dna 28. jüna 191$, mäm 5es( oddat väm
srovnaf so svojim svedomim ? Co by sa v mene dohodovych moenosti exemplär
stalo, ak by dohodu — nepocuvli? Tazkö soznamov, sostavenych vlädami britskou,
otäzky a fazkä situäcia, do ktorej sa francüzskou, italskou,
Nemecko dostalo. poFskou, ruraunskou a ju.ho.slovan~

skou, dlä ölänku 228 ödst. II mierovej,
Scheidemann o vydani vinnikov. smiuvy. V tychto soznamoch nie sü za-

Z Berlina, 9. februära. hrnuti vsetei, ktori za välky pre-
O situäcii, skrslej dohodovou poziadav- vir.

il ‘ sa ,b Ä_zpo2 etny mi_ zloSi n mi,

kou, vyslovil sa Scheidemann takto: Situäcia spachanym. nemeckynu ißskymi
nasa je züfalä, ale jasnä. Vläda musi sa prisIuSnfkamL OznaSenö vlädy vy

aspon poküsif splnif smluvu, ktorü pod- chädzaly z näioru, ze vhodnym sposokom
plsala. Nemözem ani pomyslef, ze by sa musia sa uviesf len osoby, ktorä dlä väet

nasli Nemci, ktori by podnikli pohon na pr. keho postihuje najvä&ia zodpovednost.
na pol’neho marsala Hindenburga, alebo na Takto uvedeny pocet vinnikov zaostäva za
bavorskeho südruha Auera, zeby ich vydali poötom nemeckych Stätnych prislusnikov,
dohode. Vläde neinecke’' teda nepozostäva ktori sa dopustili porusenia zäkonov
inä, ako vyzvaf patricnych Nemcov, aby a zvy klosti väleänych. Nie je ümyslom
dobrovol’ne sa vydali sudeom dohody. menovanych vläd amnestovaf zloäin onych,
Kazdy v§ak vie, ze dFa nemeckäho präva ktori nie su zahrnuti v soznamoch.
nemöze byf z prävomoci svojho Predlozene sdelenie nedotyka sa inäc präva
riadneho nemeckeho sudeu a preto asi nikto §tätu stihaf ich v ich üzemi, Dlä clänku 228

socialistov a Ibdäkov. Na shromazdeni re-
daktor Dusan Poru bsky vylozil zovrubne

Vn vyznam nastävajücich volieb, hlasow w • vania a potrebu toho, aby kazdy volle bol
MacTarske nämietky proti miero- organizovany v niektorej strane. Na to roz

vei smluve. lozil program närodnej a rofnlckej strany,.
. ktory je skuto5ne vsenärodny a. nosi na sti-

V pondelok predseda madarskej miero- svojpm jedtiotu ceskoslovenskej republiky
vej delegäcie gröf Apponyi odeestoval do a jej notu ceskoslovenskeho näroda. Reönik
Parlza, aby odovzdal mierovej konferenen

i upozornil na üklady snovani z Madarska,
nämietky madarskej vlady proti mierovym. ktorym vel’kä casf näsho obeianstva podlie
podmienkam. Dohoda s protmavrhmi Ma- jja näsledkom svojej nevedomostii Dörazne
daroy urobi präve tak, ako urobila i s prob- upozornil pritomnych, aby ked sa ku nim
nävrhmi Nemcov a Rakusanov: vezme ich 1

priplichtia rozlicnl proroci a budü ich chcef
v znamosf, ale na podmienkach mieru s Ma-, zlska( pre tu alebo onü stranu, aby sa. im
darskom nezmenl ani lilery a Madarom ne— dobre prizreli a spytali sa ich, kde boli predbude zbyyaf ine, ako podplsat. prevratom, co robili a jako bränüi tu nasu

.
V nedelu konala sa v Pesti pod pred- slovencinu,, ked näm ju brrali Madsri ? Lebo

sednfetvom miuistersköho predsedu Huszarai
freba näm. hfadet na skutky a nie na sfubyministerska rada, ktorej sa zucastmli okrem a na heslä zanäsajuce do nasich radov nä

clenov kabinetu hlavny vehtef prs- bozensky svär. Vyvody reenikove prijalozident mierovej delegäcie gröf Apponyi, shromazdenie so zivym suhlasom. Za tyni
hlaynj delegati gröt Teleky, Popoyrcs,. grof uj a j sa sjova za soc demok?atov jjaroslavLadislav Somsich, barön Lers a sef gene- Mgmec a ogfj-o utocil proti rudovej strane jl
ralneho stäbu Berzeviczy. Mierovi delegati vyzyval pritomaych, aby pri volebnej agitä
podali zprävu o dosayadnej cinnosü maaar- zachovävali-poriadok a uctili si slobodu;
skej mierovej delegäcie a o odpovednej, s jova a presvedcenia.
note, ktorü predbziH mierovej konferencii. Poslednym recnikonl bol inz.. Je sek,,Ministerska rada ustähla protinavrhy na ktory menom exponovanäho ceskeho ürad
mierove podmienky. nlctva vy Heil, jaky bof spösobi la kazdemui

JuhoslaVia oodofsala Cechovi, ked sa na Slovensku stretä s ne
smluvu. doverou a ked najde sa ktorä oso-

, , covanim Caciiov chee podryf jednotu cesko-
Z Basileje oznamuju, ze juhos.ovansky. glovenskeho näroda. Reclnlk vyhläsil, ze ce

pnnc-tdadar Alexander a mmistersky Pr edt ske üradnictvo, ppofesori, ucitelia atd. vzdor
seda Davidovic v mene vlady mmula streda, tymto smu. n^m 2jav0m ve , ne budü konaf *

podpisali mierovu smluvu st.rgermamsku. nadalej svoju pOVinnosi, lebo müujü bratov
_ Sloväkov, miluju Slovensko a chcü videf

Drobnä zprävy zahranRsi6> Seskoslovenskü repub.iku p&vnu a jej, ob-
Franciizslcy a anglicky vyalanec v Beiehisade Sianstycv blazenö, Vrelö slo.ä rejlnlka urobily

navätivili min. predsedu DavUovica, a odovzdali Jilboky dojem na cele shromazdenie, ktore
mu text londynskcj smiuvy a zakroiili sa, na to v psriadku rozisio.
y zaujme poslednych nävrhov. dohody. Zakrossnie VelTiö fltdove shromazdenie Slovenmaio vefmi priatefsky raz. Skej Närodnej a Rol’nkkej strany vo

Najvy§§ia rada usniesla sa, aby Runnansko Veliänej (Orava). Konecne i v oravskej
malo obsadene Potisie tak dlho, kym madarskä, zupe zavlädnul predvolebny ruch. Eudovä
vläda nevypräzdni zäpadnä< Madarska strana sieg zapoöala organizovaf S’ranu

Strana soc. demokratÄckä v Stofsku asnieslai v c2a
Y,
s^e

j_ zupe uz oavnejsie, vdaka
sa zahäjlt väeobecnü siä#ku, ak gjofskä vJada odir rozvazilosti nasich rofnlki v, nie s

"

vefkym
mietae mierovü nabidku sovjetoveho Rusk». üspechocji. Slovenskä närodnä a rornicka

. ... . . i . * , . . . strana pre Oravu sa len nedävno utvorila aPo tiihom boii vyprazdnilo ukrajinskä vojsko » y. , . . . .

pod nätlakom mnohonäsobaej j>resily bofäeviiikej potCsitelne vysledky docielila. Zo vse-
Odesu a ustüpilo na severozäpad. S t r äffl zupy hläsia sa pove

Akonähle bolo po hodine, bezal som
Pafkovi:

roky musel v§etko rectovaf v cudzej reci, dela madarsku §kolu a este viac by sa
pomadarsky? Slovenskau modJitbou aaöinag, träpila! Ja len mäm strach, ze tu este dlho
slovenskym ucealm pokraöujes, a so slovenr muslm zostaf a träpif sa. A ja tak tüzim za
skym pozdravenim ides zo skoly 1 Aky si tym vasim Slovenskom, za tou zemou, kde
üfastny, Pafko, aky si ty Hfa, nasa slobodne mö2efe povedaf, ze ste Sloväci,
Elenka chodi, do prvej triedy, a veru kazdä a Slovenky a kde sa mözete ucif svojom
räno place, ze zas musi do tej cudzej ma- materinskou recou. Co by sme za to dalj»
darskej skoly, tarn niö nerozumie. Takä ti je keby sme mohli byf taki gfasti i ako vy!
to §kola, ze slovenske dsckä v nej plaöü a Az budes sedävaf v slovenskej Skola,
madarske sa im posmievajü. A uöifef nä§ je spornen si dakedy na mna a na v§et<^ch
zly a hnevä sa, ze nie sme Madari, a träpi na§ich ziakov, öo tu musime byf v tej ma
näs za to, Znevazuje nasu reö, a nasich darskej muöiarni, cudzincom na posmech
slovenskych rodiöov, a my musime byf ticho, a näm na zalosf. Spornen si a nech si spo-
Ked: doma plaöem pjeto a otcovi sa zalujem. menü i tvoji kamaräti and1 cJ väzia toho
otec hovori: Diefa, öo robif, len bud trpez- dobrodenia, ze majü svojsku §1 olu.
Üvy, my sme v madarskej zemi, a Madari Bozkäva a pozdravuje ta Tvojnad nami vlädnu, a nie je ziadna pomoci. i n t r. m i

Prv, byvalo to este hor§ie, vtedy v§etci Slo- c,

väci by’vali pod madarskym panstvom, a Ked som toto doöita!, bt lo v na§ej
Madari träpili takto v§etky deti. Ale teraz skole ticho ako v kostole. A ked som
Slovensko je oslobodenä, a tarn je teraz zdvihnul hlavu, zbadal som, ze naöüval i
uctenä nasa slovenskä reö. Tak mi hovori pän uöitef a zdalo sa mi, ze mä sizy
otec a ked sa ho spytujem, öi i tu u näs bude v ociach. Chvifku mlöal a potom sa näs
lepsie, hovorieva mi: „Tazko, synak, ale spytal:
neboj sa, akonähle bude moznä, odldeme z — Ci by ste cheli chodif v Komlö§i
tejto nedobrej krajiny na sfastnä Slovensko. do Skoly?
A mamiöka naSa usmieva sa nad tym, tesi — Nechceli! Nechceli! — volali sme
sa a hovori; Len keby Boh dal, aby to bolo vsetei a malä Marka Bt novie kriöala: „Ja
cim prv! by radsej umrela, ako by do takej Skoly

Pafko möj, ja si to neviem ani pomy- chodila!“
slef, ze by som tiez mohol chodif do slo- Ja. som sa spytal: „A kde je to ten
venskej Skoly! Az ma ziaf nadide a tajne KomlöS, pän uöitef, ako sa Sloväci dostali
plaöem, ze to nemöze byf hned uz teraz! tak daleko?“
Aky si Sfastny, Pafko a aki sfastnl sü tvoji Pän uöitef hovoril; „To ie na Dolnejkamarati! Male] Elenke nasej sa to bojime Zemi medzi Madarmi v Bet esskej zupe.
povedaf, lebo by chüda este viac nenävi- Tarn je najväöSia slovenskä obec Caba,

k
'*jg*1?!'!' ™T " 1 " — Pafo, öo ti pi§e Janko? Je zdravy?
Zi3Cm Z Dolnel zcmc. — Äno, zdravy, v§etci sü tarn zdravi.

Ziak Samko rozpräva: — A preco si teda smutny?
V na§ej skole je PaFko Bäzik najve- — Nuz hlä, aky je to list!

selejsi. Vzdy je dobrej vole, dobre sa u5i Podal mi ho a ja som cltal, kym sa
a vsetei ho mäme radi, i pän ucitet VeFmi druhi chlapci okolo mna zhfkli. Janko plsal
sme sa zadivili, ked v stredu minuly tyzden takto:
prigiel do skoly väzny, nehovorny a taky, Drahy Pafko !

ako co by näm nieöo nedobräho chcel po- Pozdravujem Ta srdeöne, i ujca, I tetu.
vedaf i zas nepovedaf. Pred modlitbou ko- Vdaka Bohu, vietei sme zivl a zdravi, i ro
necne posepkal kamarätom; „Chlapci, diöia, i ja so sestrou Elenkou. V näsom
dostal som list od Janka z Dolnej Komlösi bol a je pokoj, niö sa nikomu ne
zeme“. — Vsetei sme zhfkli a chceli sme stalo, a tak sme vgetio v zdravi prezili.
sa ho vypytovaf, So a ako, ale nebolo öasu, Otec hovori, ze i üroda je u näs tohoto roku
lebo uz sa zaäalo vyuSovanie. Ja som sa dobrä, a ie sa nemusime bäf biedy. TeSime
veru tento raz nevedel dockaf konca, hoc sa tomu, Pafko nä§ zlaty, ale predsa sme
ja vefmi räd poäüvam, öo näm pän ufitef smutni, lebo vy teraz byvate v druhej kra
rozpräva, bo teraz to u näs ide vsetko jine, v slovenskej, a my bohuziaf v madar
pekne po slovensky, po priatefsky az skej. Otec horlive 5ita teraz noviny, aby sa
poäüvaf, Ale (azko mi bolo cakaf, lebo som nieco o tom oslobodenom Slovensku dozve
vedel, ze ten Janko z Dolnej zeme byva del, a rozpräva o tom vzdy mame.
s rodiemi medzi Madarmi, v poloslovenskej Boze möj, Pafko, 5i je to v§etko pravda?
dedine, ale v madarskej krajine. Bol raz i U väs na Slovensku uz vraj slovenskä deti
u näs v nasej dedine a päöilo sa mu tu. nemusia chodif do sköl! Ne-
Vedel on i to, ze i Pafko i rodicia Pafkovi musia sa uz uCif nazpämaf take veci, ktorä
nieraz plakali, ked poäuli, ze v Madarsku nerozumejü! A ze vraj vsetko sa uz uäite po
bofsevici Fudi zabijajü a kantria a ze tarn slovensky, v svojej materinskej reci. Napi§
na§a rec ziadne prävo nemä. Oni sa bäli, mi, ci ozaj u väs slobodno sa uöif tou reöou,
zesatam Jankovi a jeho rodiäom iste nieöo ktorou sa rozprävag d'ma, Pafko, napl§ mi
zleho stane medzi tymi divophmi. Maf Jan- o tom. Otec mi hovoril, ze i slovenskä
kova je sestra Palkovho otca a vydala sa knizky mäte v skole, s obräzkami, ze sa
na Dofnü zem. A hfa, teraz dostal Pafko uöite po slovensky öitaf, pisaf, rätaf, sloven
dopis I

Preco sa teda tomu nete§i ? Preco skü historiu a vsetko druhä. Ako ti to padne,
je taky väzny? Pafko, ked si na to pomysiis, ze si za gtyri

v

Vydanle nemeckvch vlnnfkov
vojny na potrestanle.



domi roFnici do nasej strany. 2e
näs l’ud zdravo smysl’a a nesedä na lep
cigänsfvam a podvodnej präci lüdovejsPany
vidno i zo shromazde.nia Tu du, ktore
nasa strana usporiadala vo Velic
n e j. Na totu shromazdenie doslavily sa
vel’ke zästupy Fi du z okolitych obci a po
vypocuti recnikov jednohlasne s vel
k y m odusevnenim staly si pod za
stavu Slovenskej'närodnej. a r o F

nickej strany. Program strany vysvetli!
shrcnicizdenemu l'udu clen Närodneho Shro
ftiazdema a vlädny komisär pre plebiscit
v Orave Jan | a n c e k ml, dalej prehovo
fil egte Aurel Styk, financny radca a pod
predseda nasej strany v Orave a Jan Du
d ä s, rol’nik z Medzihradneho. — V naj
blizsej dobe usporiadane budü shromazdenia
tiez v Lestinäch, vo Valasskej Dubovej,
v Dblnom Kubine, v Bzinäch, v Dlhej, v Kri
vej. v Tvidoslne, v Nämestove, v Üsti,
v Jablonke a inde.

slovenskej republiky pri Omskej vläde na
Sibiri, prvy politicky’ organhätor nasich
ruskych legii Bch'dan P a v 1 ü. DoSiel cez
Japonsko a Ameriku, a bol na ceste od
6. decembra, vykonajüc na nej i rad pred
näsok medzi krajanmi nasimi v Amerike.
V Prahe bol slävnostne privitany vojenskymi
üradmi, zästupcom ministerstva zahranicia
Strimplom, byv. minist, predsedom dr. Kra
mäfom, zästupcami tlace a pofetnymi pria
tel’mi. Ubytovany je v hoteli „Pariz“. Po
vybaveni üradnych zälezitostl vräti sa Pavlü
domov na Slovensko.

— agitätorov mä kresf. so
ciälna strana. Pi§u näm: Vo Vranove
v zupe zemplfnskej kresfansko soriäNa stra
na svolala na 25. januära slovenske ludove
shromazdenie, na ktorom refnik chcel ho
vorif — po madarsky. Shromazdeny Fud
hned zahorüca zahriakol recnika a jedno
myseFne ziadal, aby hovoril po slovensky.
Recnlk ziadosti nemohol vyhovef jednodu
cho preto, ze nevie inäc, len madarsky a za
vseobecneho pohorsienia Fudu zahanbeny
musel odstüpif. Tuto prilezitost vyuzil jedon
näs spoluobcan z MichaFoviec a z vlastnej
zküsenosti rozpovedal shromaJdenym, ze 5o
hläsali agitätori tej tak zvanej krest. sociäl
nej strany v Michalovciach. Tu zdöraznovali,
ze ich snahou je, aby sa vrätily „star6 ia
sy“. Preto robia podkopnü präcu proti
Ceskoslovenskej republike,. chcü rozostvat
Sloväkov proti br tom Cechom, rozsiaf
medzi nimi näbozenskü neznäsanlivost a
nenävisf, aby oslabili Sloväkov a znovu
ich dostali pod svoju moc. Pud hlucne pri
sviedcal obCanovi. a agitätori krest. soc.
strany hFadeli öim skör ztratif sa zpred ocü
Fudu. prehovoril jedon rofnfk z okolia
Vranova a vysvetFoval, ako mä slovensky
Fud zakladaf rol’nlcke besedy a domoviny a
rozvinul v krätkosti i program slovenskej
närodnej a rol’nfckej strany. Cud ho s naj
vä55ou pozornosfou poCüval a svoj suhlas
prejavil hluünym potleskom. Shromazdenl
jednomyseFae usniesli sa poslaf protest mi
nistrovi Srobärovi proti podvratnej präci
madarskych agitätorov. Protest podpisalo
22 predsedov rolbickej besedy a rychtärov
z okolia Vranova. Bud zo shromazdenia od
chädzal s pevnym odhodlanim, ze sa viac
nedä balamutif fudmi pochybnej minulosti a
ze ak by sa niekde poküsiü recnif, povie
im pravdu do o5ü, tak ako sa to stalo i na
tomto shromazdeni. Jän Chorvät.

— Slov. rofnlk o politike fudäkov
Rofnik zpod Javoriny näm pise: Caso
pis „Slovan“ v ölsle 11 stve proti roF ickej
strane, ze vraj petrolejom, svieckami a ru
mom kortesuje. My rolnici Hve sa este
pamätäme, ako korte§ovali lüdäci za madar
skej viädy pälenkou, guFäsmi a cigarami,
aby näs vläkali do svojho täbora. My im to
nejdeme vyhadzovat na oci, len im pripo
miname, ze medzi narai netrebakoitesovat na närodnü a rol’nlcku
stranu, lebo my sme z presvedcenia jej
privriencami a kazdy na nu oddäme svoj
hlas. Eudovä strana to bezpochyby i sama
vie a citi, ze v roFnickom lüde nemä koreha
a preto jej casopis „Sloväk“ spirce na
roduvernych slovenskych roFnlkov a ich
povolanych vodcov, aby aspon takymto
spösobom odvrätil niektorych närodne ne
uvedomelych roFnlkov od närodnej a roF

nlckej strany a naklonil ich l’udovej strane.
Ale marnä v§etky nämahy, slovensky roF
nlcky Fud nedä sa zklätif y svojom presved
ceni a nestane si pbd zästavu Fudovej strany,
ktorej vodcovia JehliSka a spoi. zrädzali
slovensky närod, negtftili sa agitovaf proti
Ceskoslovenskej republike a oerüovaf jej
vlädu v cudzine, len aby si tym väcsie
zäsluhy ziskaii u najväcsich nepiiatel’ov
slovenskho l’udu: madarskych gröfov
v Peiti a vohnali ho zase pod ich nadvlädw
neblahej pamäti.

— Smrt’. V Jedlove (Madarsko) zom
rel Stefan S t a n e k, ckresny sudca na
odpocinku a cirkevny inspektor. Mal 61
rokov. Zomreiy bol roduvernym Sloväkom,
jeden z tych, ktory i v casoch poddanstva
zachoval si svoje närodnü povedomie. Po
sledne bol okresnym sudcom vo Vacove
pri Pesli. Nech mu je zem Fahkä.

— Ministerskä rada proti üzere a
vyvozu potravin. V piatocnej ministerskej
rade, ktorä sa usniesla na niekoFko zäsobo
vadch opatreniach, bol spraveny nävrh, aby
podlüdny vyvoz potravin bol stihany naj
prisnejsimi trestami, po pripade i t r e s t o m
s m r t i.

Obchodnfci hläsia sado na§ej strany.
Sjazd obchodnfctva z celeho Slovenska vy
drziavany dna 2. februära t. r. v Trnave,
usniesol sa zariadit sekretariät Ceskoslo
venskej Obchodnfckej Jednoty v B/atislave
a vyslovil sa jednohlasne, aby vsetci cle
novia vo : svojich pösobisfäch zasadili sa
celou silou pri nastävajücich volbäch o
kandidätnu lislinu närodnej a rofnickej stra
ny, lebo täjo jedinä stoji na stanovisku
jednotnej Ceskoslovenskej republiky jako
strana stätotvornä.

— VeCer Bozeny Nemcovej usporiada
v piatok, dha 13. februära literärny a urne-

odbor Slovenskeho klubu v Bratislave
v miestnosliach klubu. Bude to prvy ve5er
cyklu prednäSok literärnych a umeleckych.

— Cesk6 kvarteto v Pan’zi. Ako sa
oznamuje z Pariza, dobylo toto umelecke
sdruzenie svetovej povesti ohromny üspech
v srdci francuzskeho umenia a kultüry. Pri
druhom koncerte, na ktorom boly hrane
skladby Stepänove a Franckove, spravilo
obecenstvo umelcom nad§ene oväcie. Ume
leckä krilika parizska jednomyselne posud
zuje interpretäciu kvarteta, ako svrchovane
dokonalü a pozoruhodnü svojou originalitou.
Ceske kvarteto hned po svojom nävrate z
vifazneho turne prijde k näm do Bratislavy.

— Gazdinskä äkola Ziveny v T. Sv.
Martine otvära druhy kurz dna 15., februära.Sekretariä.t Närodnej a, rofnickej

stranjr vo Zvolene. Poneväc organizäcia
Slovenskej Närodnej a RoFnlckej Strany, ako
i vsetkych roFnickych Besied kazdym dnom
sa zvä5§uje a pomery premävkove znesnad
nujü priamy a potrebny styk clenov s jeho
vedenlm üstrednym, sriadeny bol Sekretariät strany i R o Fn ickej jed
noty vo Zvolene. Tym naskytä sa
moznosf lepSej spolupräce vsetkych rodu
vernych Sloväkov a uvedomelych Cechov.
Tamiiez nachodi sa i volebnä kanceläria
strany pre volebny okres bansko-bystricky.
V Sekretariate mözme denne ziadat vsetky
informäcie a nasi roFnici a strannici nemusia
viac pre kazdü malickosf cestovaf do Brati
slavy, ale ich zälezitosti budü vybavovane
v sekretariäte zvolenskom. Kancelärie na
chodia sa v dorne dra Eudevita Medveckeho,
pri trhovisku. Vedenfm sekretariätu povereny
bof Ferd. M e 1 i c h a r.

— Rakovsky poslancom v Mad’arsku.
Ako sme uz oznämili, Stefan Rakovsky,
byvaly podpredseda pestianskeho parla
mentu, bol zvoleny vo Veszprme pri po
sledn>ch volbäch za Iena Närodneho Shro
mazdenia madarskeho. Tymto prirodzene
zträca prävo obeianske u näs, lebo ako Clen
tnadarskäho snemu nemöze byf stätnyrfi ob
canom ceskoslovenskym. Rakovsky patri do
skupiny tych madarskych politiköv, ktori za
cely cas bofsevickej viädy v Pesti nasli
utoCiste u näs. Az ked prisla reakeia v Ma
darsku, vrätili sa do Pe§ti a pomähali
Szmrecsänyiho skupine v agitäcii proti näm.
Ako sa to vsak srovnäva, aby Rakovsky i

nadalej bol predsedom sprävy Slov. papierne
v Ruzomberku. Düfame, ze sprävea papierne
VI. Makovicky pochopf, co mu käze närodnä
povinnost ?

— Zbojnfci prepadli americky prf
stav. Z Washingtonu sa oznamuje, ze dFa

zprävy velitel’a nämornej stanice Port
P r i n c e (Haiti) poküsilo sa 300 banditov
prepadnüf pristav a mesto. Banditi vnikli v
troch skupinäch do mesta, kde sa stretli
s americkymi nämornikmi a cetnictvom, od
ktoreho boli zahnani. Ztratili 50 mrtvych.
ranenych a zajatych.

To i to, Obuvnicki tovaryäi vo Viedni zia
dajö, aby dostävali k svojim doterajSlm mzdäm
este 75-percentovy prfdavok a hrozia stävkou,
ked sa fm nespravt po voll. Tak budü mal tlto
tovarysi roüne 55 ai 80 tisic korün platu. Ako
dobre by bolo teraz sedävaf na obuvm'ckej troj
noike, s ktorou zlych itudentov §traäievali kedysi
starostlivi otcovia! — Vo Viedni majü teraz pa
pierove drobne peniaze, 20 halierniky, na kt«rych
je napisane, ie obec viedenskä ruci za ne celym
svojim movitym i nemovitym majetkom. Je ale
otäzka, äi ten majetok eSte patri Viedni, ked dnes
ui takmer cel Raküsko je „zalo2end“ a küpend
cudzozemskom. — Na hospodä«-skom sjazde bof
sevikov v Moskve bol schväleny nävrh, aby ätät
ny raonopol na obilie bol zruseny a obehod obi
11m aby bol uvofneny. Tiez rekvizicie obilia boly
zakäzanä. Dostävajü koneäne borg „•viel v Rusku
Tudsky rozum?

— Poöasie vo februäri. DFa teorie
profesora Zengera je vo februäri len mälo
porüch a tieto pripadajü na den 4., 5 , 13.,
15. a 20. februära. Najsilnej§ie z nich budü
dna 4. a 13. februära. Od 8. februära zacne
tlakomer vystupovaf, obloha sa vyjasni, ale
pn'du silne mrazy Po 13. a 15. februäri na
stane oteplenie. Po 22. februäri mözeme q
cakävaf zlepsenie povetrnosti, teplota poSne
klesaf, räno a veüer dostavia sa hmly, Kon
com mesiaca teplota sa zvy§i a mrazy fe
rner celkom pominü. Victor zosilnie a na
stanü priechodne snahovä sräzky, ktore po
trvajü do prvych dnf mesiaca marca.

— Zvolenskf bofSevici na slobode.
Zo Zvolena näm pisu: Pri vpäde boFäe
vikov do Zvolena pomähali rabovaf domy
slovenskych roduvernych rodin miestni boF

äevici, o ktorych sa vie a o ktorvch miestny
policajny kapitän udajne podal oznämenie
bansko-bystrickej südnej stolici, ale täto do
siaF proti nim nezakroci'a.. Spytujeme sa,
ako je to moznü? Zlodeji, iüpezni i chodia
po slubode, smejü sa näm a

#
vläda sa ani

o ich potrestanie, ani o vynähradu §kody
fazko navätivenych slovenskych rodin ne
starä. Poriadky vö zvolenskej zupe sü na
zapFutie, prävny poriadok, istota zivota a
nedotknuteFnosf majetku nezabezpefienä.
2iadame näpravu a to radikälnu Bäte hor§ie
je so stravovanim. Obecenstvo nemä bielej
müky, jedine jaemenü, nemäme sveda, Zvo
len i so stanicou sü zas bez osvetleniä pre
nedostatok nafty a uz potom dar! sa agitä
torom Stvat proti Cechom, ba'amutif neve
domy Fud s „autonomiou“ atd. Do Zvo
lena prosime komisära a na za
medzenie lüpezi a vräzd po felej zupe
prlsnu vojenskü diktatüru a disciplovanym
vojskom a zandarmeriou, ktorf obränia öesf
a ideälne zäujmy Ceskoslovenskej republiky.
Pozor na zadne kolesä!

— transport ruskych legio
närov z 1 pluku Jäna Husa prisiel v ne
deFu, 8. februära do Prahy. Nasich hrdinov
zo Siblrie vitaly nepriehFadne zästupy Fudu,
za vlädu minister Bene§, za prezidenta repu
bliky pluk. O. Husäk a minister Kiofä,
ktory prehovoril k vojsku vzletnou a srdeS
nou recou. Po odpovedi majora Janotku,
ktory viedol cely transport, defilovalo voj
sko pred zästupcami viädy a tiahlo za vel
kho nadsenia obecenstva Prahou na Hrad
cany.

— Pojednävanie o zäväzkoch mesta
Bratislavy. Zästupca me§fanostov dr. V.
Duäek bol v Pe§ti, aby dojednal s tamojsfmi
bankami vyrovnanle dihov mesta a s firmou
Ganz A. comp, zälelitost elektrickej drähy.
V celku doälo k dorozümeniu tak, ze mesto
vyuzije terajsej valutovej diferencie a zä

väzky uvedie do poriadku,
— Csl. reälne gymnäzium v Brati

süave. Ustavujüce valne shromazdenie
spolku pre podporovanie chudobnych ziakov
konä sa v stredu, 11. t. m. o 6. hodine
v sborovni üstavu (Grösslingova ul. 40).
Pre fond Jaroslava Vlka darovali: po 20 K

prof. J Bezdek, dr. J. Jiräsek, Jos. Jiräsek,
J. Jirsa, J. Krizek, J. Maly, J. Matzner, dr. V,

Maule, J. Müller, V. PetroviC, V. Prazäk,
J. Prochäzka, J. J. Sedy, V. Spinka,
F. Zachara; 25 K prof. K. Sousek a MUDr.
A. Dutka; iiad VIII. triedy 74 K; dr. B,

Pokorny 100 K; 40 K, Imrich
Cäpka 100 K, Jän Stefko 50 K (ziaci 111.

triedy). V sbierke sa pokraSuje.

— Z brannüho När. Shro
mazdenia. Pri podrobnom preberani bran
neho zähona bol prijaty nävrh, aby odklad
prezendiej sluzby vojenskej mohol byf po
voleny az do 1. oktöbra toho roku, v ktorom
branec dosiahne 24. rok. Tento odklad moze
byf povoleny nielen ätudujücim, ale i

inym, ktori sa pripravujükurci
tämu povolaniu. Öalej bol prijaty nävrh,
aby v pripade ciastocnej mobili.äcie boly
povolävane k sluzbe dFa moznosfi mladsie
roenlky.

— Cesko-ruskä jednota v Prahe.
V aprili r. 1919 bola v Prahe zalo'enä
Cesko-ruskä jednota, ktorej cieF je kazdym
spösobom usilovaf sa o po nanie Ruska a
jeho pomerov a pracovaf za sblizenie oboch
närodov. V Prahe poriadaj i sa pravidelnü
prednäsky o Rusku, kurzy ja yka,
na programe sü i divadelnü predstavenia
atd. Knihovna, ktorü mä jidnota pre clenov
k dispozicii, mä na 8000 ruskych knih. Je
dnota vydala rusky slabikär za 3 K a vydä
i dalsie knihy uCebnü i bellelriu pre tych,
ktori sa rusky ufia. Clenom sa möze staf
kazdy. Zäpisnü je 5 K, prispevok 12
K. Student! a legionäri majü vyhody. Do

tazy zodpovie Cesko-ruskä jednota, Praha II.
Katerinskä ul. c. 40.

— Lzive chyry o stave naSej ürody.
Budapestianske noviny sü plnü Izivych chy
rov o udajne katastrofälnom stave nasej
ürody. „Gazdasägi tudösitö“ oznamuje, ze
näsledkom näsilnych rekviräcii üradov je
takä nälada na „obsadenom üzemi“, ze
väesina gazdov vöbec neobrobila svoje polia,
takze je vraj veFmi mälo vyhl’adov na to,
ze by bola na Slovensku co i len strednä
üroda. CieF takychto chyrov je jasny: fa
losne informovat cudzozemsko o hospodär
skom polozeni Ceskoslovenskej republiky a
zapricinif dalsie klesanie nasej valuty.

Z ministerstva pre zäsobovrnie Fudu sa
oznamuje, ze vo vgetkych obciach bude za
lozeny presny zäsobovad kataster, po pri
pade jestvujüce uz katastry budü p- drobe iü

prisnej revlzii, aby bolo zam.dzenä plytva
nie zäsobami müky a Selene d ojit mu ale
bo viaceremu zäsobovaniu Mimsterstvo pre
zäsobovanie lüdu dalej nariaaiio, ze kazdä
domäenosf musi predoätref obci vyhläsenie
o prlsiusnikoch domäenosti, dalej o tom, do
kiaF je domäenosf zäsobenä a to aj mlyn
skymi vyrobkami. Potrebnä tlaSivä budü
üradne vydanü a doruSenü obeiami vsetkym
domäenostiam.

— Hfadajü sa rodiöia, ktori by pri
jali na pripadae na vyvlastnenie
10 mesaenü, kräsne, üplne zdrave dievöatko,
ktoreho matka zomrela a otec niä este päf
deti gi nemöze ju pre chudobu vychovaf.
Dievcatko je teraz na kojeneckom oddelenl
detskej kliniky v Bratislave.

— I raküskyeh generülov budü sü
dif. Medzi osobami, ktorych vydanie bude
dohoda ziadaf od raküskej viädy, sü gene
räli Potiorek, Arz, Kövess, Boroevic a by-'
valy zahranieny minister Berchtold.

— Vläda L’udu v demokracii. KniZka pisanä
ministrom dr. Vavrom Srobärom je najlepsl
politicky katechizmus pre naglch roFnikov a pre
nage rofnRSky. Tüto knihu mala by maf kaädä
slovenskä rodina v svojom dorne, aby sa pouCill,
5o je to pravä kresfanskä vläda Fudu v gtäte
Ceskoslovenskom. Leii na sklade v hlavncm Se
kretariate Slovenskej Rofnickej Jed
noty v Bratislave, Palisädy . 50. Cena
okrem porta 9 korün. Ponähfajte sa kni2ku tüto
si objednaf, kym Vära ju druhi neuchvätia.

— „O gtätoprävnych snahäch Cechov
a Sloväkov“ je titul prednäsky, ktorü riadi
Osvetovy sväz dnes veöer o 8. h. vo
dvorane vlädnej budovy. Prednäsa prof.
Lad. Seitl. .

— Vymenovanle, Sef zävodu südnou stolicou
zaznaceneho Samuel Fleisch! vy menoval byvalych
disponentov pänov Kolomana Bernsteina, Juliusa
Ränyiho a Ignäca Schulca za prokuristov. 3008

— Dezertür vsluzbäch strany kresf.
sociälov. Z Trnavy näm oznamujü: Na
rozkaz vojenskyeh vrehnosti zatkla tunajsia
policia sekretära kresfanskej sociälnej strany
Jozefa Medka, lebo ako vojopovinny „za
budnul“ sa hläsif svojho öasu k vojsku.
Narodil sa r. 1895 a pochädza z Brna. Bol
odvezeny k patriönemu doplnovaciemu veli
tel’stvu.

— Nariadenie viädy o vytvorenl a
uvedenf v platnosf zabraneho majetku
pozemkoväho. Süpisom je povinnä kazdä
fyzickä a prävnickä osoba bez ro :dielu stät
nej prislusnosti, ktorä je vlastnikom, spolu
vlastnlkom alebo uzivatel’om zabraneho ma

jetku pozemkoveho.

V nedeFu bola vysvätenä v Kluzi rumunskä
univerzita za üöasti rumunskyeh kräFovskych
manzelov, näslednika tröiu, zästupeov uni
verzity parizskej, lyonskej a strassburskej.

— Zäsobovacie katastre v obciach.

— Rumunskä univerzita v Kluzi.

Stiyrnlk.
\\J 1 narodzeniny Slädko

viöa."M«,sfny odbor Slovenskej Matice pre
Banskü Bystricu a okolie sü sühlasom a pri
cinenim Maticneho üstredia oslävi 30. mar-
ca t. r. v Banskej Bystrici storoenü pamiat
ku narodenia A. SlädkoviCa. Miestny odbor
vsetkych synov a deery ceskoslovenskeho
näroda, menovite vsak clenov a clenkyne
Slovenskej Matice, ako i zastupiteFov slo
venskych a ceskych vzdelanostnych spolkov
a korporäcif üctive povoläva na slävnosf
Slädkovicovu a zäroven prosi, aby kazdy,
kto sa chce zücastnif slävnosti, co najikor,
ale do 10. marca 1920. prihlä
sil sa u lajomnika miestneho odboru Pavla
Styka, evanj. gymnä?ium. Program slävnosti
ibude uverejneny neskör.

— Bohdan Pavlü v Prahe. V sobotu,
7. februära dosiel pan'zskym rychlikom do
Prahy diho ocakävany predstaviteF Cesko-

v ktorej byva viac ako 25.000 Sloväkov
a Sarvag. Pred 150 rokmi bola tarn vsadial’
pustä, neobrobetiä zem, ktorä spustla pod
lureckym panstvom. Za casov kräFovny Ma
rie Terezie a Jozefa i Leopolda volali tu
vrehnosti zo vsetkych strän hospodärov,
dävali im zeme, aby ich obräbali a aby
z pustatin urobill zas ürodny a uzitocny
kraj. Sloväci boli uz v tych Sasoch znämi
ako robotni lltdia a poneväS tu, u näs bolo
moc panskej zeme a mälo gazdovskej, vy
sfahovalo sa mnoho Sloväkov na Dolnü
Zem. Spravili si tarn cele dediny, vystavali si
kostoly, §koly a zili tarn dalej po svojsky, po
slovensky pomedzi obeami madarskym.. Ale
nevcFaSni Madari skoro zabudli, ze im Slo
väci premenili ich pustatiny na ürodnü zem,
a umienili si, ze Sloväkov pomadarcia. Za
öali im vytiskaf slovencinu z kostolov, prenasle
doyali roduvernych knazov a uciteFov, madar
-cili §koly a skodili Sloväkom, kde len mohly.— A ci sa daktori navrätia k näm ?

Oj vrätia sa, vrätia, akonähle u näs
na Slovensku budü möcf zadoväzif zem a
zivobylie medzi nami.

Tu som sa uz ja nevedel zadrzaf a za
krical som: „Äno, tak, nech sa näm vräti
Janko a vsetci slovenski ziaci, nech sa tarn
nemusia träpif v madarskej skole! Nech
chodia do nasej!— Deti, a ci radi mäte slovenskü §kolu ?

— Radi, pän uciteF, radi!
Ma'ä Marka Benkovie zakricala : „Äno, to

je slovenskä skola, a my ju Madarom nedäme!“
My sme sa tomu zasmiali, a bolo näm veselo,
ze sme sfovenski ziaci v slovenskej skole.
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šej republiky. V rozpočte ministerstva filiálka v Bratislave, Dunajská ui. č. 9. robotníkov na zisku. Väčšina ucastinarov

g priraereným vzdelaním prijme
vnútra sú zaznačené výdavky na politické c t ,, v p rahe a 12 filiálok. Akciový kapitál a chystá sa k návrate do vlasti; su o

IkMÍSalSafIsnrlia
úrady Najviac sa vydá na .Slovensko a Ä'Ä K *60,000 000;-. Vklady

.vyje veJsk( a českí robotníci. Spolocnosf ma SlOVCnSk* U^aOmaMfBTail
síce 16 miliónov korún, na Česko asi 10 k 550,000X00.-. Obstaráva všetky bankovre ob-

proiekte stavbu robotníckych kolonn dla RlIZOVá UIIC3 1Z.
S«K. na Moravu 3 m«; a u, Slleasko I -«»»“* S JU* vaoru.a postaví 2 M. ]«*» pre
a pol rníl. hodneíšie. Oddelenie: batik. hospodárskych sito- spracovanie tvrdéhd dreva vo Zvole -,

r* EĺEEBE12E His éÄSÄS3 národné Hospodárstvo. I I
°
drahšieľ WS tprLÍÄÄÄ íSSSÉS | “

aospelÝCh! |8oÄľ-k
íe
r
Sy ľdhty'iíiL- Í JÄťsatf«r*SS: f

51 korútí - „ 7 m v - Jk K ** T ryir^rTnnnnnnnagXXXXXXXfflOaoaaOgtnDHRWF OZNAMY ti v 'iv 'ibr“ára
« I

žilinskej verejnosti za sobraný obnos 4645X18 Kv II rC ti JL* ÉLá Á & • hJ „TajlIOSť latKOVS jft
žiSer

ústavu
0l

a
kl

prošh ľby
P

prihlasovaním sa za ABSOLVENT OBCHODNEJ ŠKOLY. S 4 me- {& Senzačný film S opicami ! 9p,i 5

J%slovo:
porovsný spolok v jeho humánnej činnosti. Pri

hľadajúci Nabidky nech sú zaslané n^adressu. \ áclav Cll, II-J-Z p :]-| ffítfflnD cfŕlllhlll
hlášky prijíma ríaeitefstvo lýcea, jednateľ _.50 , -.70 , ostatnéinzerty úradník Stražov nad Sum. (Čechy.) p 122 uQulUlSIlul MauRu SIUUDy!
u?ica)ľ Zakladajúci čľen platí 200 K raz navždy, P ‘ad

250 340 KOMPTOIRISTA znajúci, oboje araeiické Špeciálna kancelária
činný mesačne 2 K, prispievajúci mesačne 1 K. 75 mm široký 2.50, i.W ,

účtovníctvo, českú a nemeckú korešpondenciu, v . g jok
Okrem toho riaditeľstvo úprimne ďakuje stolovej Tučno tlačené slová alebo riadok rátame za dva. s ďalšou praxou, hľadá zaraestn - Ä H |j i Q
ÄSchfdľbS

aľ

sinprsku
Len vopred vyplatené Inzerty sa uverejnia.

Žllfna, t č PÚChOV, TrCtlč. ŽUP a.

NABÍDNUTiE K SŇATKU. ,

t
- čeSrívÄÄ ÄÄÄsv

a
yÄÄ5 dela- L1/22 malinovú stavu,aÄSÄSÍl vyrobenú ma.in a cukrom

širšei verejnosti. K zakupovaniu a zachraňovaniu „Strojník 396“ do Československej inzertnej Kan

významných pamätných predmetov, ako i k zaria- VÁŽNE NABÍDNUTIE K SŇATKU. Touto ce- ceiárie. Praha, Vodičková ulica, palac „Lucerna . D|||{|FyK ytl |* y|||||,
deniu múzea treba značných hmotných prostned- s t0u hľadá intel kup. pomocník, úplne zachovalý* L— .........
kov. Preto je potrebné, aby Československé ze-

AQ Iik- oboznalý, s venom 12.000 Kč. dievča, qt-uhinY imžinifr 31 ročnv ženatý, s dvoj- vykvasené, cukrom sladene, oboje v
aajhyšej

medelské muzeura bolo finančne pod- leb
*

mlaďšiu miernej p0vahy do 25 roku; hfada“Siesto í továrni na stroji, akosti ponúka továrny a veľkoobchodný závod

porované. Z tejto príčiny Muzeum prosí
všetky na : radíej by sa priženil do obchodu. Podobizeň '““Äs Nabídkv ood značkou: .Spofa- _ - _sssäsää Myard Schoiz

svoje príspevky obnovili, spolu však žiada, aby REÁLKY NA SLOVENSKU. Neraajet. študent L_ Y AFIliii FOlif r*OS-P V áäa

aSítľStijSÍME KWCÄffÄ Súkromným osobám sa nepredávé. qg
ského zemedelského múzea. Členský príspevok ky všetkým predmetom, okrem franúzšliny, za celé činu, hľadá miesto

činí pre členov zakladajúcich 1000, pre spolky zLpatrerie. Nab. pod zn.: „Mathematik“ do ms. pulanta, .mkasistov alebo pokladníka ku skoremi
?í ; i r

3000 korún raz navždy (splatné v 5 rokoch), pre kanc . A . Poppla, Praha, Vinohrady, Paiackeho 24 nastádemu p°d “f5ko“- -Kau.cia 10X00 Kč 393 Prerábanie d. preSIVailie Clam
ŕlenov Drisoievaiócich 100 korún ročne, pre

ľ
P 1/29 do Československej inzertnej kancelárie rrana, r r

členov činných 10 a pre spolky 50 korún ročne. — , f g ;r Vodičková, palác / SkVCÍl SlamSIiyCh klobukOV
Dntazv vvbavuie sekretariát Československého HOSPODÁRSKY SPRÁVCA, 30 ročný, ženatý, - , , . ...... ír, , a v , , , , ,

múzeí Praha 11 Hvbernská ul. 20. absolvent strednej ženskej hospodárskej školy, 21 ROCNY LEGIONÁR, INVALID hľada ake dľa najnovších klobukových modelov
’

. !
’

. c „ n . pav inv i českej, poľskej a čiastočne nemeckej reči mocný, koľvek zamestnanie na Slovensku. Nabidky suda-
sa už teraz primajú.Vkusná a Tavná výroba— Kto vie niečo o mojom synovi, Pavlovi

s jq ročnou všestranou odbornou praxou na vel- ním bližších podmienok na adresu: Pavel Mra- Jl
*

.
Tamajkovi, ktorý r. 1915 narukoval ku 40. peš. kopanstvu (Morava a Lvov, Halič), kde samostat- kóta, Dymokury. číslo 2. (Cechy.) p V22 KaľOl SchOIl d. SDOl
íHd’T

Š

i
e

sebe znaf, nech to láskavé
iTtv^reáln^úSy^I^nú

9

hospodársku továreň na klobúky. Bratislava, Lavrir

SÍÍRi ySÄSÍÄS cova brána číš.o is. P II/3

Hubina č. 9, pp. Moravany, župa nitrianska. hfad| mie3t0 hned k Nastúpeniu, alebo najpozdej- ÍN_ Telocvičná jednota „Sokol“ v Rimavskej šie od j. marca 1920. Služné dľa dohody, pod cely Značka . „Správca 427 do Československej 1 Výrobná predajňa
Sobote usporiada 14. febr: vo dvorane župného deputát, eventuálne za isté percentá z celkového zerinej kancelárie, ľrana, „Lucerna. r /

pančúch, ponožiek, sukieň, šatak, ručníkovgalanteri
domu v Rim. Sobote divadelné predstavenie. čistého výnosu. Zn.: „Správca 413“ do Ceskoslov.

~

pm-MÍimu sym c školou a Vinc- J anoušek, Hlinsko, Cechy. 13

Predstaví sa veselohra .Nežné príbuzenstvo“. Po insertnej kancelárie, Praha, palác „Lucerna.“ P1/22 "Ä véfflmu hrídí MU Ml
divadle tanečná zábava Čistý výnos v prospech

‘ jeden a pol ročnou praxou u verkonajmu nraaa

Sokola“ v Rim. Sobote.
Y

ZÁSTUPCU pre Slovensko ku predaju vriec, miesto hospodárskeho adjuukta. Nabidky na Jar. Ä——”
. . . ktorý je zavedený v mlynoch a iných podnikoch, Hanyk, hospodársky adlunkt, Duodfeby nad Orlici FggHfff mm YY

— Miestnosti „Slovakia všeobecnej po- hradd továreň na viecia. Bližšie sdeli administrá- (Cechy.) P 1/22
isľovne úč. spolku sa nachadzaju v Bratislave

g 0130 7
-

.
- r- ;

— |l V B ďR1 W
Batthányi quai 6. Odoberá poistenie každého la STÁROK prijme miesto v menšom mlyne ako *
druhu pri najvýhodnejších podmienkach. KOVÁCSKÝ ROBBOTNÍK mladšia sila žiada p. samostatný. Značka: „Stárok 414“ do Ceskoslo- 5 enskei a detskej obuvi z kazdéh

— Kto je priateľom svojich peňazí, kupuje šéfov o mieto prípadne i do továrne: Značka: venskej inzertnej kancelárie Praha. Vodičková > S Lráha rmánľsklade tie
hnnbonv. čokoládu, kakao, ako i ostatné cusro- „Zručný 401“ do Československej insertnej kan- ulica, palác „L'cerna.“ P 1/22 druhu remeňa úoraoa a ma na SK aa., ne

vlnky vo špeciálnom závode pl M. Repíková v ceiárie, Praha, Vodičková ulica, palác „Lucerna.“ p0M0CNÍK drrgerie pTÍjme Nabidky vzorky Pre pánov obchodníkov a obuvníko
Bratislave Ventúrska u!. 3, kde su k dostaniu len P 0122 A skružný Piana 11

P
T}ršova ulica číslo 2, proti uctovamu zasiela veľkotováren

dobré známky za primerané ceny
DVAJA MLADŠÍ nástrojári žiadajú pánov za- p 1/22 - „ f

d,{.ík
0
a

Z
.Sl.KrTpomoS”ní. žU » ÄSrÄ'SS TEHLIARSKY MAJSTER prijme miesto, vo IV3I1 5(113WB^tOCHlÄ :$ *** VCtíková ... pa'ác„Lucír,a.“ PI/22 p.ác.ch

; UJHara.ych LlPt. SV. MiKUláŠ.
juris’i s 2—3 semestranci. Základný piat mesačne MIESTO GAZDINEJ kľadá 28 ročné diev- Všetaty-Privory (Čechy.) P 1/22ÄÄlí &HXS&Ä&SIW ,

M.ESTO HOSPODÁRSKEHO
I

tKANTA
Jposchodie

ť
_ — alebo pomocníka na u, alebo vo väčšom VydlHCaBB«a« dával p. Gregorovi Krbcoi

-Oznam. Okresná, robotníkov poisťujúca MURÁRSKY MAJSTER s ďalšou praxou na statku prijme absolvent rcľníckej školy s vyzná- na moje meno žiadne
zá'ohy

lebo nebudei

nnUaHnira v Bratislave hľadá dvoch diurnistov, stavbách pozem. ých,
f slobodný, ponúka svoje sluz- menaním. Nabidky pod značkou. „Slovan 411 nikomu mc zaň platit. jULIUS HOFMAISTE1

kľorj
3

by yfužbu hned nastúpd. Potrebná°je by. Laskavé nabidky pod značkou : „Majster 398“ do Československej inzertnej kancelárie, Praha veľkoobchod stričným tovarom RožmitáL Cec

znalosť slovenskej, v madarskej a nemeckej reči d 0 CcsKoslovenskej insertnej kanclárie, Praha Vodičková ulica palác „Lucerna. P V 22 P
*!!

v slove a v písme. Ďalšie podmienky a príslu- Vodičková ulica, palác „Lucerna.“ P i
; INTELIGENTNÁ SLEČNA 19 ročná z vá- Ä A A m M nľ ha

šnosti možno v pokladnici dozvedef.
45 ročnÝ MUŽ zdravý, úplne zachovalý, so ženej rodiny, ovládajúci jazyh nemecký, P Bm K S U* i

Pre nedostatok uhlia zostanú parne a vanoye stredoškolským vzdelaním (raatúrou) prosí o misto prijala by miesto vychovávateľky na Slovensku. HH |PS,
'y Ä

kúpeľe na neurčitý čas zavrené. Na energické účtovn ka, alebo primerané k jehojvzdelanin. Ovlá- Nsbídky s udaním bližších podrnienok pod zna- ““
zakročenie úradov, očakáva sa rýchle vybavenie da češtinu, nemčiau, a trošku Italsky. Lask. nab, čkou; „Vychovatelka 421“ do Československej výtečný-desinfekčný prostriedok rovno
nedostatku uhlia a s tým otvorenie kúpeľov. na Ant Kosek, Kolopechy, p. Praskolesy. (Čechy.) inzertnej kancelárie, Praha, palác „Lucerna.“ cenný Jysollu, ponúka k promptnému- Od spol. ubytovacieho úradu v Bratí- ;P 1/22

, ' ,
— dodaniu v sudoch firma ‘

stave. Sdeľuje sa, aby stránky od dnašného dňa, CUKROVINKY, tvrdé bonbony, balené kara- MLADÝ ÚČTOVNÍK s viacročnou praxou » miu n m *» n BI BI I BB
t. j. 7. februára do 7. marca žiadne prosby o meiky a i. zasiela výroba cukroviniek Janák, Pra- prosí pánov šéfov o udelenie miesta. Je dobrý H H B 1*1 n H M rťVWHlIäa
pridelenie bytov nepodávaly z tých dôvodov, že ha II. Klimentská 26a. P 1/3 billancista, stenografa, pisár na stroji. Môže sa , Draho i

v meste Bratislave nateraz niet žiadnych práz- < — vykázať dobrým vysvedčením. Láskavé nabidky cnem. a pnarm. proaukty, r rana
dnych bytov. Jaroslav Husák, riaditeľ. 136 MENTHOLOVE PASTILKY proti kašlú, chrch- na adressu: Ján Eichler, Pfedmčŕice nad Jiz. Vinohrady, Jungmanova trieda 63.„jy-TT-,..—.—ľu a oproti prsným a krčným neduhom najmä. (Čechy.) P 1/22 i|Hll|||| j —

100 vrecúšek v škatule 48 K 50 balíbhov zn. „Pre- ——T
—

;
— Nové zbvlkv dlhé

sideni“ za 80 korún s vkusným plakátom zasiela STROJNÍK, dokonale zapracovaný v parných , , ' f í

B
Janák, výroba cukroviniek, Praha II, Klimentská strojoch a turbínach, prijme miesto do väčšieho na satý, bluzy, zástery atď. 20 metrov za J

26a. P 1/3 závodu alebo hospodárstva. Nabidky pod značkou: korún Ktosi praje

ČELE A BALENÉ KORENIE ponúka v v naj-
-• Saraostatný do adm ‘ c

; _—3<
?°

4 “ bawlllU 8 Hite -

favnejšfch denných cenách (bez zavlazne). Škorica ADJUNKT 20 ročný, absol- pridať, stojí celý balí K 400.
1 kg K 1‘20 korenie 65 K, nové korenie 75 K, vent hospodárskej školy s trojročnou praxou, Dob. pošle Július Hoľmeister Rozmitál-Čecl]
Kvet 130 K, guličhy muškátové 130 K, la papriku prosí o miesto. Nastúpiť možno dľa dohody. Plj
65 K, zázvor 125 K, čaj la 85 K, kskao, čokoládu Značka ; „Spoľahlivý 410“ do Československej n 11 nnr'
atd. a iný tovar oddá v poštovných balíčhoch od insertnej kancelárie, Praha, Vodičková ulica, palác n>fM narfaiiinó Irnracnnnflailfk
3 kg vyššie export-import Karol Wiopler, Vino- „Lucerna“. P 1/22 UwB PCrfBIIIIIc BIOicSPOSlSIBill
hrady, Moravská ul. 14. Vyžiadajte si cenník. otoäTmvPv a," x —n—T-

;
— česko-nemeeke, V účastinárskych pi

P P 1/12 STROJNÝ ZAMOČNlKr 21 rocny, zkúsený ku- cach dokonalé, rýchle pisárky na strč

—• :— - rič, tiež v oprave automobilov dobre znalý, prosí fc|f — . 4 . . c , -„-i,
INVALID 31 rokov starý, bez prstov ľavej o miesto najradšej k celému zaopatreniu.Značsa: n * aaal u miesia na Jiovens

ruky, prosí o miesto pisára, účtovníka, alebo do- „Auto 415“ do Československej inzertnej kance- Nabidky pod značkou PERFEKTN
zorcu. Roumie tiež v hospodárstve. Mimo toho je láne, Praha „Lucerna“. P 1/22 do kanc Bralfi laruškové Brno.
hudobník (trombonist). Laskavé nabidky pod zn :

— ; ;
— uo Kanc. Bratú jaruskove, m

p

“Energický 397“ do Československej inzertnej OBCHODNÝ POMOCNÍK 17 ročný, spoľahlivý iibiu iBMiniiwiriiiMwiBBimiíiinTTrnTiwTr mi i im 111
—rrr**

kancelárie, Praha, Vodičková ulica, palác „Lu- a v počtoch dokonalý, z oboru koloniálneho prosí x - t t r f ' - f i
cerna“. P 2/22 párov šéfov o stále miesto. Adresa: Jozef Fauch- CeSkOSlOVCnSKa ObCnOuniCÍ——r—— — _ j—— -——— mar, obeh. pom. Horná Nová Ves, p. Ĺázne Bé- T t

O MIESTO GAZDU, ALEBO LESNÉHO, lohrad. P1/22 ledľlOta
bájneho prosí snaživý poddôstojník, dosiaľ v čin- — -

- —: _i J
nej službe. V obojitých oboroch sa dobre vyzná. POMOCNÍK MLADÝ príčinlivý, prosí pánov vypisuje súbeh na miesto tajomníka jMiesto nastúpiť môže hned. Nadmyslivec Franťi- šéfov o

.
miesto v Koloniálnom a iahôdkárskom nrp cinvpr.slm sn ciHInm „ Rr aii<;)ave. I

šek Plašil siužbyvedúc náhradnej stotiny, Hrani- ocore. Značka: „Pomocník 408“ do Českosloven-
" 1 u m v D

čiarskeho prápru č. 2. Jozefov (Čechy,) P 1/22 skej inzertnej kancelárie, Praha, Vodlčkcva ulica, Požaduje sa znalosť slovenských obchodu,
.—__———l~—, --r—-—j — palac „Lucerna“. P 1/22 pomerov, dobrý organizátor a rečník. pic»
PEKÁRSKY POMOCNÍK prosí pánov šéfov o —, bankovný úradník s obchodnou praxou má F

zamestnanie. Pracuje tiež samostatne. Píšte na SOFOR 25 ROCNY s dobrým vysvedčením nosí. Slušne honorovanie. Nabidky posla*
adresu Anton Žampoch, Chlum pri Hlínsku. prosí o m-esto k autu. Jan Stépaaovský, Hornice, Československú obchodnícku lednotu v p

1
P 1/22 p. Veľký Dešov (Morava.) P 1/22 0/

1


