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v sobotu 19, jta (teraia) 1920
—

i/Uftal nám! ÄSÄÄr gmtlslave. 18. Mn*. tehowBtooi, chody ho siskat pre vedec- republiky m mierových poradJj.V tom- dostal parSkéj taferetó
Vyslanec Československej republiky i„

U
-

rá m ’ . ponúk,íly mn docentúru, geo- to úrade podpísal menom republiky mie- protest, žiadajúc sosilnenie posádky zavedenie*ro Francii, jedon * tvorcov mierovej 1 • * *** zostatok poriadku, pfe v e d e ň i ľ p 1 e b ?ľc i ?L
wnluvy, ktorá nám po tisícročí prvý raz ,T d ? 4ía'

V ,
naJ'T^

,rfcnu studijnu — a Maďarmi. Životný sen jeho je splne- odstránenie polského násilia
zaručuje politickú samostatnosť a národ- «*tn. Ale dr Osueky tó vtady yenoval sa nýl V tom istom čase vyskytly sa známe pro
nú slobodu, dr Štefan Osuskjj zavítal me-‘ a raeto Teľhcľl testy v sneme varšavskom a vyhlásenie poľ
dzi nás. na svoje rodné Slovensko, do jeho Sbú ľrľrľ ul' „ ' ského ministra Patka o údajnom násilí Česko
hlavného mesta Bratislavy. a

f°l
u obrátil ea k shuhupr.n na y ÄJi„ Qh:*nm<>v/rjlan>«> slovenskom, ktoré vraj znemožňuje plebiscit.

Nevdojak v duši sa ozýva stará naša ckika un e
ľ.
zite * » «k°nôeni ače- yL Hat*. dlirOmaZCienia. Poliaci protestovali v Parižiľ

3 P

pleseň; „Bratislava, Bratislava, tnm za- D r j SSiIic i .r , .V .,- Zasadmitíe Veľvyslanecká konferencia vidiac z oboch
Mdlo SIW sláva...“ Tam, v starej Br.- Kof Z,

1916 ,1“Tenska , i'f«4» Zasadnahe tenula. stín obžaloby r násilia a chceiúc za každú
tislave pred viac než 1000 rokami, r. 907 f* roz ° ft pos tdo Európy dvoch aro- z Prahy, 18. júna. c onu priblíži: oba národy kn smierlivejšei
napadla naša slovenská sloboda, zaniklo , .

'ov, aoy spo upracova i v
j senát krátke zasadnutie ktoré sPoluPráci, rozhodla sa obrátiť na oba národy

krdlWvo Svätopluka... Tisíc rokov JÄľJtľľLfl8’
zahájil predseda Horáček. zľkono rôznení s dotazom, či by celý konflikt nebolo možné,

y horkej nevôli túžobne sme očakávali ná- t Osuskj bol íednyni a tých d och lam
počtu členov predsedníctva senátu bol schvá- yybav

ý
{ arbitrážou. Bola poslaná i vo-;

vrat slobody. Taraz konečne prišla! V na- poverení ov. Bol poslaný najprv |ený j v druhom čítaní, načo sa polcračovalo ip
nska posila do Tešína, a nový vrchný ve-|

Som vyslancovi dr Osuskom máme živé- ďo Londýna, de pracoval pod vedením e-
y rozprave o vládnom vyhlásení. liteľ generál francúzsky, ktorý bude mať viacej

ho svedka toho, že naša sloboda je teraz raj®’8b0
P^

€®lbGnta lasatrka. Sen. dr Spiegel (nem. str. slobodomys.)
autority a právomoci a oznámený boli príchod

celým svetom priznaná, že i naši tisícroční ,
" Anghe bol Núrodnou Ba- zdôrazňuje požiadavku Nemcov po sebaur- 5°. 10 na komisie tešínskej za Spojené

vrahovja, Maďari, boli nútení svojim pod- don do Paríža, kde ostal až do jaseni 1917 čovacom práve a hovorí o volebných zá-
v Štáty americké. Minister Beneš jednal s poľ-i

pisom naša sloboda potvxdif. ako
.

blavný slovenský pracovník pri ča- koňoch. ským delegátom Pilzom v Paríži, a potom
Je nám jakosi jasno v duši, keď dnes sopise Československej Samostatnosti, kto- Sen. dr Brabec (nár. dem.) adresuje pre-

s P°^ským niinistrom zahraničia Patkom, ktorý
vítame v oslobodenej Bratislave dr Osu- vtedy bola orgánom ústredia Českoslo- dovšetkým niekoľko slov k nemeckým spolu-

ía došiel.

akého. Život náš plynie búrnym tokom ro- venskej Národnej Rady. Pozdejšie dr O- občanom. Národ náš videl, čo sa dialo počas .. y .. r?5
m^uve konštatované, že otázka

botných dní, často v hrbe drobných starostí suský bol postavený y celo nasej propa- vojny pod záštitou nemeckej kultúry v Belgii
ta definitívne môže byt riešená len v Prahe

nebadáme tie veľké výsledky, kn ktorým gačnej služby t Švajčiarsku, kd© vykonal a Francii. Nemci nám teda nesmú zazlievať,
a

7°,
31 šave. Obaja doma s kompetent

krok za krokom náš národ prichodí!. Iba v mnoho pri odhaľovaní rakúskych a keď pamätlivl toho urobili sme všetko, aby
nlmi kruharí

J
i
,
vec dojednajú a opäf sa sídu,

slávnostné okamžiky, v dni sviatočné v maďarských piatich za hraniciami sme svoju slobodu zachránili. Odpovedajúc
ab/ .

S1 sdelll ‘ rozhodnutie oboch
tichom zadumaní obzeráme sa na cestu, po Začiatkom roku 1918 spolu s gon. ste- na výčitky nemeckých rečníkov odmieta ich s r a n ‘

ktorej sme šli, a badáme eo všetko je za fánikom išiel do Italie, kde ich čakal fa- návrhy na revíziu ústavy. Všetky sťažnosti
nami, čo sme pretrpeli, čoho dosiahli a čo úkol organizácie českoslovenslcýcli zástupcov nemeckej národnosti sú naprosto
stvorili. Potrebujeme takýto sviatok duše, »o zajatcov, nachodiacich sa v Italii, nespravodlivé Pojednávajúc o vládnom vy- i

sviatok ničím nehatenej radosti nad vyko- vtedy bola nzavrená medzinárodná siMu- hlásení, rečník zdôrazňuje, že medzi Česko
nanou prácou, nad dosiahnutým cieľom, va medzi Československou Národnou Ra- slovenskými politickými stranami je potrebná
potrebujeme ho preto, aby sme v ňom na- ou ®;ko politickým predstavíte! <mu nášho spoločná pôda, na ktorej by sme mohli pra- ZashvSettá znfáuv a naiamvBkbu
čerpali nových duševných sál k ďalšej národa a Orlandom, prvým ministrom I- covaf za Štát. Strana rečníkova stavia sa proti

*

Práca za sooliak
3 KU *

'úmornej robote pri stavbe toho hrdého tali* « Právach československých legioná- vládnemu vyhláseniu, lebo je priveľmi vše- p ” u *

chrámu národnej slobody, ktorý práve po TOY
-
T Italii. Osnský, ktorý mal na tejto obecné a neposkytuje záruky, že bude sku- Z Kremnice, 15. júna.

tisícročnom lopotení na cudzom začíname smluve Ivovy podiel, oznamoval ju tiež v, točne prevedené. (POv.) V týchto dňoch prišlo sa na stopu
stavať na svojom. zajateckých táboroch. Sen. dr Hilgenrein (nem. kresf, soc.) roz- zradnej akcii proti našej republike. Dňa 12.

Vyslanec dr Osnský nám takýto urna- tZ Itaiie vrátil sa do Švajčiarska, kde vimije, že najdôležitejšou požiadavkou dnešnej júna zatkla tu vojenská polícia
tok so sebou priniesol. Prichodí práve z úspešne pokračoval v svojej zprávodai- doby je rýchié vybavenie vyživovacej otázky. Honu Gergelovu, ktorá.-Stala..-sa-^podb
'Panžsŕk<Vpodpísal mierovú smluvu nie- «k«5 práci, až konečne v októbryl918 tio- V tej vecí nesmie byť rozdielu medzi trie- zrivou s tým, že sa pri nej našlo'z a m n o*

nom Československej republiky. Týmto čkal sa toho, že mohol sa zúčastniť epoloč- dami a národnostiam!. Hovoriac o vládnej ho tisíc maďarských peňazí. Vy
formálnym aktom bola zavŕšené* tisícroč- n^cíl porád s prvými delegátmi z vlastí, predlohe, týkajúcej sa úhrady válečných po- svitlo, že je to milenka maďarského nadpo
ná borba nášho národa za slobodu. Co by Pravda vtedy ešte ni» slobodnej, ale už v, ži čiek, vyhlasuje, že je neprijateľná. Ak Nemci ručíka Imricha Ballo, ktorý robí špion
holi dali naši otcovia zato, keby sa. tejto honiôke čakajúcej na slobodu. obdržía právo sotrvajú dobro- ské služby Maďarsku. Pri prehliadke v byte
chvíle dožili?! Preto vítame ho tým sxdcč- Keď bola vyhlásená v cudzine me- volhe v československom štáte a budú pra- GergeloVej našly sa pri nej dôverné zprávy,
nejšie. .

nom Československej Národnej Rady do- covat v jeho prospech. zrádzajúce naše vojsko. Tieto zprávy a dáta
• časná československá vláda v septembri Nato zasadnutie bolo zakľúČené. Budúce nia Ia na rozkaz nadporučíka Balio dopraviť

Niekoľkými slovami pripomíname na- 1918> r]r Osnský hol vymenovaný za vy- zasadnutie v utorok, 22. júna popoludní. do Maďarska. Pri výsluchu sa Gergelová
čiHtplVvm yívnf mtedebn ale m -za- slanca do Londýna; toto miesto zaujal v -— „ -j priznala, že nadporučík Ballo (rodák odSetľ decembri 1918. V Londýne dr Osnský sko- Trenčína!!) pracuje za maďarský spolok

Dr Štefan Osuský narodil sa na Bre- ro získal si obľubu u vedúcich politikov PanoQ „MOVE“ („Spolok na obranu Maďarska');
zovej, učil sa na lyceume v Bratislave, od- a Prejavil svoje diplomatické schopnosti yRHUIMBÍ DKJIBb

r
a.ze ma pracovať v rayone By

kiaľ známe pomery na pomaďarčených skvelým spôsobom. Q PÍ0BíSClínOm UZ3mi. SSf.
,
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J
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.
ľa zist

fn,a vojenskej
školách vyhnaly ho z piatej triedy do A- Y januári 1919 bol menovaný hlavným ' . polície Ballo ušiel do Maďarska,

meriky, bete znova tým usiolvnejšie za- sekretárom mierovej delegácie našej repu- Z Prahy, 18. júna. (Ctk.)
ôal sa učiť, najprv filozofia na univerzite hliky, pozdejšie zástupcom našej repuhli- Včera podal minister dr Beneš v schôdzi Ťlas|ai#s» wfsBfflBv Chikagu, asío© ako hlavný predmet ky v rôznych dôležitých komisiách miietro- výborov posl. snemovne a senátu výklad o ASaaaalsS IteésSfS!

sociálnej vedy, ako pobočný predmet ve- výoh porád, na príklad v reparačnej komi- tešínskej otázke. Spojenci usilujú o čím skoršie PSSSílISSS**
dy prírodné, najmä geológiu. Koď skončil sii. Dňa 10. sepa. 1919 hol menovaný riešenie sporných bodov, ktoré znepokojujú n——min ' in —r

P| E C C M | K vali, že ho našil na kraji rúbaniska obese- „Nuž akonáhle ozdravíte“, hovoril ča- zky uprela naňho široko otvorené oči. ,
' W K m E V rV ného. sto dokončuiúc niektorý z lesných nríbe- ..Ano. Maia“. usmial sa smutne Zä-

Horár Smrek držal sa niekoľko dni do- hov, „potom pôjdenne spolu“. hranský. „Zabudli sme na to, pravda, a.
ma. Mal starosť, aby s nemocným neua- „Teším sa, pán Smrek, úprimne sa te- predsa skutočnosť sa hlási! Ja odídem,

jan ustrica - stal obrat, bo rana bola dosť nebezpečná, ším“, hovoril Zábranský. „Avšak — vy ste vy tu ďalej budete žiť šťastne so svojim:
. , , , t. Išla nad srdcom a poranila pľúca. A po- tak dobrý, láskavý a ja vás obťažujem, no- otcom, budete si spievať, sliepky kŕmiť,

AKO V pOnadKe. tom musel tiež dozerať na gazdovstvo, le- vý poriadok zavádzam“. s Hektorom sa hrať a zabudnete snáď ča
(Dokončenie.)

bo Haja nemala starosť o nič iného iba o „Dž zas! Dosť — dosť“, prerušil ho ho- som, že akýsi cudzinec porušil pokoj váš
_

raneného. v rár. „Statočný človek je vždyvky mojím ho šťastného domu a — bude koniec pc
,,Ďo nerozsvietiš?“ V horárskej izbe počal — proti vše- bratom! A potom“, dodal tichšie obzerajúc hádky, fioniec, veru, boľastný koniec!“
S rýchlosťou hodila sa Maja otcovi o- tkému očakávaniu — nový život. Pri oh- »a či nie je Ma ja v izbe, „zachránil ste ml Myšlienka na rozlúčku naplnila ho hor

kolo hrdla: „Otecko, stalo sa nešťastie!“ Joku stála posteľ s bdelými perinami, aby dieťa, moju jedinú radosť, jediný cieľ kosťou. V pohnutí hladil bielou svojou ru
..Nešťastie?“ rekonvalescent videl von a 'aby sa mohol môjho života. Táto záchrana — žiaľ! — kou pekné vlasy mlčiacej Máji, ktorá pre-.
„Veľké nešťastie!“ nadýchať posilujúceho čistého vzduchu. je posvätená vašou krvou. Zachránil ste zívala krutý zápas.
„Nuž hovor, pre Boh* —“ Maja mu snášala všetko, čo len mohla, vlastne životy dva, Majin i môj, lebo í- „Rozpomeníem sa na vás často, Maja“,'
„Rozsvieť otecko“, prosí Maja. Každý deň skôr ako sa prebudil doniesla nak bolo by sa stalo hrozné nešťastie a tá- hovoril ďalej ako zo sna. „Každý deň, ked‘

Rozčúlený, strašlivou správou ohro- mukytice rosou sa ligotajúcich kvetov, na- to horáreň bola by roschýrená ako miesto, sa prebudím v -tom veľkom, rušnom má
rnený otec rozsvietil. trhala malín, a pripravila mu, kde čo mo- ktorému ea každý z ďaleka vyhne.“ ste, letore sa mi protiví, uvidím pred oča

„Pozrl“, šepká Maja a ukazuje na ble- h]a dobrého. •
— — — — — —— — —— — — — rol peknú, úprimnú horárovu Majú, dieťa!

clú tvár raneného. 8 materinskou nežnosťou urovnávala Zábranský sa chytro zotavoval. S lesnej samoty, akosa nado mnou skláňa,
..Pre Boha, čo je? čo aa stalo? Hovor!“ mu pod hlavou vankúše, pri čom vždyc- nadšením a s jásotom pozdravili všetci ako ma ošetruje a žije pre mňa, len pre

volá zdesený otec. ky zoerveňala, rozpominajúc sa na tú chví- deň, v ktorom nemocný vyšiel prvý raz do mňa! Maja, bolo to tak pekné a boľasť,
A Maja rozpráva nm o celej príhode. rn, v ktorú prvý raz jej srdce zabúšilo pre záhradky, aby tu v prírode pookrial. ktorú sme všetci utrpeli, tá ten náš život;
So slzami v očiach ju horár pobozkal a Zábranského. Zábranskemu sa zdalo, že prežíva krá- ešte viac zpeknela. Verím, že len z boľasti

hlboko dojatý pristúpil k nemocnému Vedel o tom? Nevedeli Cítil na svojej sny sen. Z tisícov kvetov u jeho nôh vy- sa rodí všetka krása a že len boľasťou
a starostlivé ho prezrel. Potom hneď Išiel tvári bozky žhavých dievčenských per, vy- rástly dve osoby: otec a dcéra, dve veľ- vykúpená stáva sa teprve pravou! A taká
pro lekára, mávajúcich prebudenú lásku? ké, hlboké duše, ktorých život doplňovala krása bude sa vznášať ustavične nad va-

Popanenie Zábranského nebolo ťažké, Zábranský to aspoň nedal na sebe ni- posvätnosť velebnej prírody* mi, nad mojou dobrou, drahou Majou, kto
avšak vyžadovalo dlhšie lekárske ošetro- kedy znať. Choval sa pokojne, každým óas sa rýchle míňa.] a zdalo sa, že ne- m^e— cudzincovi, preukázala toľko
vanie. pohľadom, každým posunom ruky a kaz- jaká premena je vôbec nemožná. bezpríkladnej láskavosti! Rozpomeniete

Maja bola celú rozradostnená. Jej dým slovom ďakujúc za pečllvú opateru* Lež jednoho dňa, keď odišiel starostil- sa 1 vy, Maja“, pýtal sa nežne,
dušu naplnila veľká, mocná nádej. Bol šťastlivý! On, dieťa vý horár, aby doniesol prvého mladého za- „Nepýtajte sa, nehovorte tak“, zaúpe-

V tú noe kľačala dlho v evojeij izbičke zvyklé na istý prepych miest, bol neoby- jačka, sedel Zábranský b Majou pod zele- la Maja tisnúc kŕčovite jeho ruku a zú

pri svojej postielke a vrelo ďakovala za čajne šťastný v prostej izbe horárovej. nými korunami kerov. Naraz vzdychol z fale pozerajúc do jeho pokojných, láska-'
. 'astlivý obrat. 1 Nemohol sa vynadiviť bodrému horá- hlbokého zamyslenia: „Je čas, aby som vých očú. „Mučíte ma, sťa ostrý nôž vni-

Mladý praktikant, sa už viac nevrá- rovi, keď usadol a začal vyprávať svoj- išiel.“ kajú vaše slová do inojho srdca a iešu,,
iil. ráznym spôsobom o živote & príhoďách Tu Maja podvihla avolna svpju peknú tak kruté režú.

—•
Zomrem, keď oúidete ,

Druhého dňa -pribsMI a mvm* bcdBMsaMfth hôr. hlavu a s výrazom nezodpovsdlteľnej ótá- hovorila hrobovým hlasom a s boľastnym



SSSB mm issfli näsho casopisu napfsalt a pracoralo sä f,

PpSilililW P 'Billdläa nej s velbyrni obnosamiaznamenitou zni
önosfou a pozornosfouu

Slovenskä frakcia soc. dem. klubu. Na§ej pollcii podarilo sav pomerne
Z Prahy, 17. jüna. vel’mi krätkej dobe odkryf celü tüto ban-

Vdera ustavüa sa pri soc. demokrati- &ox6. pracovala nielen pre svoj osob

podpredsedom Endlicher a zapiBovatel’om «ich zahranlänych nepriatel’ov! Zaujimavä
PHmnpcW Frakcia mä poiednävaf o ve- a üo istej miery nepochopitelne jo to, ze

Sach tykajüdch, a predseda v tomto spiknutf proti nasej republike sü

bnde zastupovaf frakciu v schödzach ko- tcmer len z.dia, kton predsa nemaju an.SSrS t0i «ajmonsej pncmy, aby „pracoval." v
alicnycn stran.

prospech Mad’arska.
Jesinskf Nemoi za pripojenie k Cs. Dalsie podrobnosti vysetrovaniä, ktorä

republike. oste vzdy pokracuje, v najbllzsich dnoch

Poäadali sine v Bratislave präve me- Nc,y monitory a osbrojenü dunajskn flo
skajüceho splnomocneineho ministra a pa
rizskeho vyslanca nasej republiky ’ Stafa- _

Ciastka VI. pojednäva o välecnyoh za.
na Osuskeho o rozhovor, ktory ndm jeho jatcoch. Ciastka VII. clänok 157. urouj*,
läskavosfou bol povoleny. K näemu dota- ?-e Madarsko musi vydat spojencom vst
zu prehovoril pan vyslanec o mierovej osoby, ktore sa za valky dopustily
smluve sMadarskom: Hoci od novembrä priestupkov proti zdkonom a zvykom vdl
1918 Slovcnsko je skutoöne jestvujücou V cldnfcu 159. sa Madarsko zaväzuje,
süciastkou öeskoslovenskeho statu, predsa ze bilde spojencom näpomoene, aby tito
len juristicky vstüpilo medzi europejske vsetei previnilci boli spravodlivo potre
nürody a stäfy ax 4. jüna 1920 tym, ze stani._
mierova smluva s Madarskom bola pod- Ciastka VIII. nrcuje repardeiu. Madar
pisanä. 4. jün je a ostanc v historii Slo- *k° nahradi vsetky skody, ktore spdsobilo
venska najvyznamnejsim dnom. Budapest, spojencom a ich obeanom pocas vojny;
ktora vzdy hlasala, ze otazka slovenskä tiez sa zaräznjc, ze zaplati penazitü sumu,
nebola ©5te rieseuä a ze ten stav. ktory ktorü reparaend komisia urci. V ftlänku
jestvoval od novembrä 1918 bol udalosfoii 171. sa zaväzuje, ze vynesie zakony na pre
len lokälnou, vzala formdlne na zndmosf a vedenie -vsetkych zäkonov, obsazenych v
not* tiez cely svet, ze riesenie slovenskej mierovej smluve.
ofdzky je riesenie sveipve. Stät ceskoslo- Clänok 177. nrcuje, ze Mad’arsko musi
vensky vstüpil juristicky medzi euro- prinavrätit’ Slovensku vsetky aktä, doku
pejske stäty a nasi moeni spojenoi v mie- menty a historicke pamiatky, ktore sa tf
rovej smluve garaniujü jeho inieyritu. kajü Slovenskä a ktore Mad’arskö od r.

Z Prahy, 17. jüna. uverejmme.

Pri vcerajäej nävsteve teSinskych Nem-
cov v poslaneckej snemovni ziadali tito
kategoricky. aby cs. republika tivala ne-\
ochvejne na uznam svojich historicky-ch _
hranfe. V tej istej veci vyhlasuje nemecky , »U w a ÖmI 5

•Statistik dr Rauchberger v „BohemM zc IJhradnc mesfcecko Vräble bolo a je,
jNemci na Tes.nsku ™us,a hlasovat pre egte i flPa soznania mad’arskeho pisatel’a
pripojenie k cs. republike, lebe to vyzadu- zemepisu tekovskej stolice slovenske; zo
ije ich närodnü a hospodarske zachovanie.

p^r |ira(i n ik0v — üradnycb Mad’arov —
fNemci nesmu byf am pre arbitraz, lebo by a zidov do toho nerätajüc. Male
iposkodili zäujem nie len cs. stätu, ale tiez jjpälky mü tri, s obyvatel’stvom mad’ar-

nemeckych obehodov. skym, z ktoreho ale, vraj, vgetei starsi l’u
tüa rozprävajü po slovensky. Vrable boly Mierova smluva s Madarskom pozo- 1S6S zo Slovenskä vyvlezlo. Ostatne pred

stäva zo XIV ciastok a obsahuje 178 strän mety alebo dokumenty, ktorü maju ume
vcrkelio formätu. lecky, arcbeologicky, alebo vedecky cha-

V I. ciastke sü princlpy Sväzu näro- rakter, ktore, pred tym patrily vläde ra
dov. V II. ciastke sü urceue nove branice küsko-uhorskej monarchie alebo korune,
Madarska. III. ciastka obsabujc zvlästue ktore sa tykaju Slovenskä a tvoria jeho
ustanoveuic politioke v Europa. intelektuülne dedietvo, majü byt’vydanü

V ciastke IV. Madarsko nzndva samo- Slovensku. Mad’arsko sa zaväzuje, ze za
stafnost Ceskoslovenskeho statu a vzddva 20 rokov a;ü jedon takyto predmet nikomu
sa vsetkych prdv, ktore niekedy Baku, nepredä a ze ho bade opatrovatf, aby tieto
sko-Uhorsko na Slovensku malo. Ciastka vsetky predmety mohly byf spravodlivoIV. rozboduje o zäujmoch Madaiska mkno rozdelene.

- cez roky vsetkym silno mad’arcene, tak aj
Zlapana oanoa fafsovatei ov na- v kostole, käznami a spevom mad’ar

» skvm
äich 5000-kOnmOVyCh Ziaducnä je, aby to, uz teraz kouecne

,, , . , prestalo a slovencina mohla uplatnif svojeK vcerajsej zprave o cbytenycb falso- V., ,-r , -n rAAA v.?-j pravo vsaae, z\last6 \saK a v prvorn rau©

.

vateroch 5000
korunoych

stätoviek do- tolß tQmu ale VQ Vräbl
-
a4 neni tak

...zvedame sa zo smerodajneho . pramena: - veru neslüäi ku pochvale tamojsiemurBratiriavska stätna pobcia pnsla uz as,
f&r tera , närodovcori, Slo

pred 14 dnam. na stopu zorgan.zovane] ( stefanovi Kraffskemu.
jbandy falsovatel’ov nas.ch penazu Cbyti- .

'Ia y Bratislave jedneho zida prichodiace- ,, Nedavno bol som, v na ranaj
fho z Budapest!, ktory mal falzifikät 5000 sicb sluzbaeh Bozicb v tamojsom velmi
’konmovej stätovky a usiloval sa ho udaf. peknom a vel’kom kostole, ktory bol nä
ir'S nfm bola spolcenä jeho milenka, ktorä l'udom uphie naplneny. Idüc dnu,
jdieä bola zatknutä. Tä prezradila, ze stopa pocujem spev madarsky: „Maria, Märia,
'.celäho falsovatefskäho sdruzenia ide z segits nekünk...“ Epistolu a evaujelium
EBratisIavy cez Dunajskü Stredu do Vied- p. farar najprv po mad’arslry a
Ine. V najblizsfch dnoch zatknuli e§te nie- potom i po slovensky. Rozlicne vyhläsky
IkoTko podozrivych osöb a v krätkej dobe oznämenü len po mad’axsky. Po sv.
‘bola znäma celä rozvetvenä banda falso- omsi spievali madarsky, jako aj na
gvatel'ov. Toto „obchodnü sdruzenie'* vzdy procesü, kecP isli .cez mestecko a pole,
[zlepsovalo svoje falzifikäty a uvädzalo ich

velkou opatmosfou tu, vo Viedni i v Ked’ som sa dozvedal, preco vo vräbel’-
mestäch nasej republiky i za hrani- skom kostole odbavujü sluzby Bozie po

'ciami do obehu. Sü to vet'kou väesinou mad’arsky, bolo mi povedane, ze hlavne k
imrislusmci zidovskeho vyznania, ktori sü völl Mad’arom z föiälok a sfee tak, ze je
jkv spojeni so svojimi agentmi vo vsetkych dnu nedel’u käze sa po mad’arsky a druhü
lyel’kych mestäch Ceskoslovenska, Raküs- nedcPu po slovensky; spieva sa ale vzdy
: ka i Mad’arska. Vojenskä .policia zatklä len mad’arsky, lebo je uz Pnd tak naucenv
•teste dvoch rozsirovateFov falzifikd- a navyknut# a ze co sa v kostole oznämi
ptov a zabavila 23 kusov falosnych 5000 po mad’arsky, to iTaj i tak väetei Sloväci
jkorunovych stätoviek. Boli i s falziflkätmi porozumejü, alebo dajii si to povedaf.
odovzdani ätätnej policii mesta Bratislavy, No, takto odmad’arcovaf a slovencif

zaviedla usüovnä vysetrovanle a pri- nemozno, co snäd’ uznä i p. farär a co si
sla tym na stopu celej refaze zlocinnej fal- Sloväci anl vobec, ani vräbel'ski zvlääte
'sovatel’ekej bandy. Dalsie stopy viedly tiez zaiste v skutoenosti neziadajü a ne
do Prahy, kde boly dvaja podozrivi a po prajü.
krätkej dobe usvedeeni pächatelia zatknu- V mene slovenskeho obecenstva a v
’tf. 10 cTalsich osob bolo zatknutych vo zäujme slovenskosti prosfme p. fai’ära
Viedni (az na jednoho vsetko zidia), ktori iTäbelskäho: nech mä vo vräbel’skom ko
,mali tiez spojenie s Budapesfou. V po- stole slovencina miesto prve; nech majü
slednych dnoch bol chytemy eSte jedon, Sloväci käzne a vyhlääky slovenske a priktor mal u seba 20 kusov falosnych 5000 sluzbäch Bozfch spievajü len po slovensky.
korunovych stätoviek. Mad’ari nech mävajü sluzby Bozie po slu-

Centräla falsovatel’ov bola umiestne- zbäch Bezieh slovenskych.

Europ ., ako v Maroku, v Egypte a Cine. V ciastke IX. sü finanene clänky. V cl.
Ciastka V. obsabujc clänky vojeuske, nä- ISO. sa Madarsko zaväzuje, ze do 1. mäjaraornä a vzducboplavelipü. Clänok 102. u- 1921 nedovoli z Mad’arska vyviezf ziadne
stauovujie, zc bebom 3 mcsiacov po vstü- zlato bez dovolenia reparacnej komisia.
peni mierovej smluvy v platnosf, Ma- Clänok 181 stanovf. ze Madarsko musi za
darsko musi demohilizovaf. Clänok 103. platif vsetky vydavky armäd, ktore okupo-i

urcuje, ze povinnd vojenskä sluzba v Ma - valy Madarsko. Ciastka X.obsabuje bos
darsku musi byf zrusenä a budüca armä- podärske clänky. V cl. 207. zaväzuje sa
da, mierovou smluvou povolenä. mpse po- Mad’arsko, dodävaf ceskoslovenskemu stä
zostdvat len z dohrovol’nikov. Dl’a clän- tu hnedü uhiie, zvläsf Salgo-tarjanske, da
ku 104. pocet madarekebo vojska nesmie tej potravne cfdnky a suroviny. Ciastka
presahovaf 35.000 muzov. Täto armäda je XL pojednäva o vzduchoplavbe. Ciastka
Madarsku povolenä len na udrzovanie XII. o vodnych cestäcb, pristavoch a ze
poriadku. Slozenio diivdzi© peeboty nesmie lezniciach. V cl. 306. Mad’arsko sa zaväzumaf viac ako 414 dostojnikov a 10.780 mu- je daf ceskoslovenskdmn statu uzivaf tö
w>v, slozeuie divizie jazdy 259 dbstojni- to Xefeznicu na madarskom uzemi prekov, 5380 niuzov, miesanä brigäda ne- ceskoslovenskü vlaky: 1. Bratislava—,smie maf viac ako 298 döstojmkov a Sopren—Kamenec (Szombathely) Mu
5350 muzov, Madarskä armäda smic maf rakeresztur—Rieka. 2, Bratislava via Heus 1000 muzov len 1150 pusiek a na 1 pusku gyeshalom—Csorna—Hegyfalu Zalabät500 näbojov, strojovycb pusiek na 1000 —Zalaszentivän—Murakeresztur, Okremmuzov 15 a, 10.000 nä'hojov pre 1 strojoviV toho dl’a clänku 302. Mad’arsko musi daf
pusku, 2 maziare l'abke na 1000 muzov s v pouzfvanle Ceskoslovensku pre jeho vla
1000 gul’ami na 1 maaiar, prostrednych ky zeteznicu 6ata—Lucenec na 15 rokov.
S-T!™ aJ™PAhoiov "a m

-,2?' Ciastka XIB. pojednäva o medzinärodlit0 ab :)0 ' 1)10 kazdc na 1000 nej organizäcii präce, ciastka XIV. obsa-
A1 -i - . , , , m huje rözne. Zvläsf dolezitä sü pre näs u-Akouable mierovä smluva vstupi v stanovenia o obeianskom präve, ktorü zaplatnoef, Madarsko musi vydat spojen- sluhujü podrobnejäiebo i^kladu.

nä vo Viedni, ako sme uz vcerajäom cisle Karol Bialek.

V Bratislave, 18. iüna. com vsetky vdlecnd lode, okrem toho vse-

7Vyslanec dr Osysk#
o mieri s Madarskom

V Co sa dej9 M spüßtu krädezi. Temer kazdodenne pa
na plebiscitnom äzemf Orawy? ÄSSÄX'S

Na sirokü verejnosf Ceskoslovenska do Puna
'j
ca > boli skrz tychto zlode

voläm: „Ratujte näs!“ Nech väm neni l’a- •
,ov

r.f1
'
e5ovaa> ®Iebo

hostajny näs osud: ved sme hratia- J ak prisiel den 5. aprila, ked; sa tatü»
sestry vasi! gmo preuasledovaiu a terorl- J,auda

.
VJ_'ütiIa po prichode medzinärodhej

y.ovani od l’udi najposlednejsieho druhu,
bo

.
m 'a’ c

*„
so svojimi vodeami do Oravy,

rivoty a majefcky nage sü vystavene uaj- ,
0 0as

.
u 831 vsetko premenilo. Toto

väesiemu nebezpacenstvu. Zdä sa, zc je .
° Christnsovo“ celä noei huläka, kri

suhkomisia informovauä len so str. pol’- spinavymi pesnickami uräta a tero
skej, leho len tak sa dd vysvetlif. ze cef- r^'u^ß 7>la nariadenia cetnictvo to
nietvo z Pekelnika bolo odvölane. Polin- tr*>elo, a "vraliov a lüpeznikov nestlhalo.

,ci dbsiahnu obycajno vsetko, co chcü, bars preto dostali 9. mäja v noci 5 granä
hy nnsa strdnka predkladala liplnie odö-

toipt do 6
7°3-

e3 ßtauioe. Ateutät zopabo
vodnene protinävrhy. vaü teroristi 24. a 29. mäja. Po prvom

Na. objasnenio tivediem’ v krätkosti u- uväznenyoh 9 bol’sevlkov,
’dalosti, ktorä ea od prevratu staly vo vy-

a
,.
e
,.

1
. 1

s hovif dvere a vypu
chodnej Orave, ,

ich. Tera«: bu v Ciemom o-
TTnert nn i - • n. , Po nociiach, chodia do obei a tero

Tt1918 a tt innii-jT-i ioio ,
A tymto otolnostiam, vzdor to

ne skutky. Banda vyrabovala celkonned*
raj

'
ou® Pebelnickäho cetnictva

noduoho tunajsich ktofitÄ llt - ?, “WTÄ e? ~ 5 za^
inooni. Tak sa stalo v obcl 6 lüpezi a smb

0™lIa sevrekä — 7 lüpeä, v 5
sta krädezi. Banda sa eprotirila i vrcSo- ™ado

?Jl ,
nä®llia

°f.
rotl vrehnostiam, asi

stiam a tak doslo medzi non a nasimi nä- l oprotx sükromnym
mornikmi, ktori prisli po Poliakoch, k ho- inridi

m
'n^äS?taty'-C

#k: kradeM n
jom, v ktorych boli usmrteni Tenäe Ern- r

pr®ßmoy cetnictvo muselo na
pa a Maria Sarekova — nevhini l’udia

™*kaz subkomlsie Pekelnik opustit snäd
Ponmrir* iw, i- . , ,, preto, aby hezpecttostnä orgäny nezavad

val S' iv
n

- zaly zlodeiom a **>* texponovani Sloväci aSÄÄSÄr w’ 25“*1 Mi «voämu osudu. Ta
znämi rimsko kafoHcki knnzia ~ S>Äk{ Jtiaeh°S 1

V oko]iifclx
agitätori — zomniyovab -r ?OL

,
sk

7 «bciaeh malo Tepsxe. S nasej strany neve
zvanü Oravskü lea-iu“ resn v • ? die 80 proti Poliakom ziadna eurovä äk

trratac siibani IVlina ia«i 'SS. fS* -
y
(
w?to?,sok » pro« ntol 1B

nosf: Zavrazdili podrvchtära WIpp!
mRter o priatel’skom po-

Jablonky, Tereziu Kotlärovu a Jozefa* So vralu
Sa

-• a.« pol’skej strany
helfe, . Pekelnika. «päetali 4 läpeäe a cel “4^

vyrazom v tväri, „lebo —", zamlcala sa, z tychto jediuecne kräsnych üst sladke o
pretoze rozechvenfm sa jej stiahnulo hr- pojenie läsky, ako keby chcel vybozkäf
dlo, „lebo väs milujem“, vybüsila. jej dusu, jü celü a ukryf ju hlboko v svo-

„Ma-ja“, zvolal ödlvom Zä- jem srdei.
pozerajüc do rozpälenej tväri Zabudli na svet, zabudli na vsetko o

idieveinej. kolo seba a chveli sa sfastim ako rozkvit
„Ano, milujem väs“, pokracovala Mä- ceresne mäjovym vänkom.-

ja vsetka rozculenä a na celom tele sa Tak sa stalo, ze ich naraz prebudlly
trasüc, „pri väetkom, co mi je svätä, pri sladkeho snenla a seba oddania, ani co
pamiatke mojej drahej matky sa väm pri- hrom udrel, prudke slovä: „Maja ci sa
znävam, ze hovorim pravdu.“ to patri?“

Potom tichym, cit a cistte pre- A Maja i Zäbransky ueskoro zbadali,
isvedeenie mladäho srdca vyjadrujücim 2e ich prejavy läsky vldel starostliv# otec.
blasom sa um doznävala, ako vtedy, ked’ ktori" sa präve vrätil, co prezradzovali
lezal v bezvedomi, sa v nej prvy raz pre- dvaja zajace, ktorä drzal v ruke.
hudlla läska. Vyprävala s otvorenosfou, Skor ako mohol liadaf za vysvetlenic
ako ho bozkala v dovere, ze ziar jej läsky c®Jej situäcle, padla mu Maja okolo krku
ho musi prebudif k noveinu a sfastnämu s rikrikom nesmiemeho sfastia:
zivotu. „Otecko, nehnevaj sa, my sa mäme radi“,

„Uz riete vsetko“, konüila. „Teraz sto- a tak zastarila d’alsie otäzky.
jim pred vami v celej pmvde, bez false a Tu ovsem i Zäbranslri pokladal za svo
pretvärky, so srdcom, ktore pre väs bije, ju porinnosf prehovorif a vylozil pretos dusou, ktorä patri len väm. Chcem do- cebi zälezitosf otcovi, ktory märne skri
spievaf tü plesen läsky, ktorä sa v mojom val svoju radosf a uspokojenie.
nütri rozozvucala, chcem zomref sfa- ..Ale detl, moje drahe deti“, hovoril do
’stnä.“ jaty horär, pustil na zem zajace a s, pu-

Zäbransky sa k nej mlcky sMonil, vzal «kou na rameni privinul k sebe mladtfch
do dlani jej anjelskü tvär, otocil ju k sebe snübencov. „Ved’ to bolo moje najväSsiea do oeü jej pozerajüc pytal sa radostne: zelanie“, sepkal.
„Maja, je to moznä? Je to pravda Ma- Horären naplnila sa radosfou a, gfa
ja? Ci mozem byf tak sfastny?“ stim. MIadi sa cukrovali ako hrdlicky a

„Milujem fa“, vzdychla sälajüc ziarom ftari, ovdovely horär sa blazene usmievalä oci pririerajüc sladkym opojenim. do bajüzov.
S opravdovou zboznosfou naklonll Zä- Po krätuckom case prisiel den, v kto

bransky svoju hlavu ponad jej rüde, po- r°m sa staia kräsna Maja, diefa lesnej sa
otvoreuä pery a vtisol do nich dlhy, zivot naoty, jzenou, epolupracovnickou a spolui.smrf a hlavne celü opravdovü läsku ob- bojovpicou Zäbranskeho.
eahujüci bosk. Potom znovu a znovu ssäl —



OaľSQVlel prsnaslGdujÚ UStUfttl- CSlYfllilCB Veľmi znllené ceny
íiáB*Oí&Í1Í Sí@SP®fSáB'SSTO,

Súcich Poliakov. Rodičia Slováci! Vyplňte evoju svätú po- L
WWat’ W° WÍh,odc ,,rrajr «JÍí**,
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8- idna- (čtk ) Akcie bánk :

Z Moskvy, 18 júna. (Čtk.) vlnnosf a dajte 8Vo]e deti vyJvaf v JJ* (Bato) eskoľ^iíl^ÄSí^.
bojľch

rÍ
yotská°

r,nSk0m jaZyku! Ste V0,'ní! NaPravte krlvdu- Michalská ulica Sfsie 5. Hospod. úverná 8I9-, Mor. agr. 809 ~;
Pražská úverná inin*

’

ark* ŕ* i x
rostyna je ustupujuci nepriateľ prenasledo- narod8

'

- na pomník generäla Štefánika, agrárna 698--. Mor -~Äk cffvany. Vyhadzuj do vzduchu všetky zelezne
.

— Minister dr Štefan Osusky v Bratí- (Prvý výkaz členských príspevkov a obeti „s Poi- priem nortniirľľ w •• • -

mosty a nivočí zanechávaný válečný materiál, sláve. Včera, v piatok predpoludním o pol iní pre postavenia pomníka gen. Štefánikovi"); za- Unirnex, „A, .
r

í,
n
.
0J!ľa a 0!.

Na čiare Vinica-Žmerinka naše vojská H- hodine prišiel vlakom z Prahy do Brati- WadaJúci členovia: Dr Emu stodola, Bratislava, enkerná’ i
a

o m 2490—
>^®

ska

postupujú. slávy vyslanec našej republiky VO Francúzsku T°má5 Tvarožek, Bratislava, po 1000 kor. Riadni Zánarinčeskó bani lTiy I-f”
.

a splnomocnený minister dr Š t e f a n O s u- fnfia: Fr- Praha-vinohrady 20 k., Ján fcS 1 osn- h f T’ Breitfeld 628--,
v Krasm o hospodárskych stykoch. s ký. Na nádraží v zastúpení ministra dr ?t0rier> P™ha IL ’ 21 kor- MUDr- Bohumír jan- fol’en Česka °bch. spol. 565-—?

(Čtk.) Z Paríža, 17. júna V ÍTÄÄÍr M 1ÍÄS-ÄľoSÄ ÄS* sxÄfÄÄÄÄSuznania ruských, cárskych dlhov, že nie je » e 11 a pozdiavil ministra Osuského menom iat’ovacej spol., Bratislava 100 k. štátna stráž bez- slabá,
dosiaľ v dejinách príkladu, aby nová vlá- obyvateľstva župy a mesta Bratislavy. Vrele necnosti, Bratislava, sbierku 92.75 k. Dom nevívv 7P , , R /*,, D , ,

ďa, ktorá bývalú vládu smietla násilím, pl- ďakoval mu za neúnavnú prácu a obetavosf, Eiiip, Lipt. Sv. Mikuláš, sbierka na. oslave štefáni- 209-75 Ppŕiin 11 p)nK Ŕ,V, 'S. 100 ?5 cf
nlla staré záväzky bývalej vládv, ale s ktorou sa pričinil o oslobodenie sloven- fcovej 100 k. Gustáv voda. Lučenec 30 k. otto škro- 77 ,,-,„

’

MnľiľoRi. d -'-
02 25> Sofia

preto je vláda sovjetov ochotná ro- ského í udu a ocenil jeho zásluhy pri podpí- vma Turč sy. Martin, z div. predstavenia ev. 6ko- 277 5 Brusel 7áS^54

kovať rtri nniednávaní o mier n iwm- saní mierovej smluvy s Maďarskom. Minister 17 soo k. 36-ty domobr. prápor, n, rota. Hrabová, f'i' 4 , Zahreb 5 - . Bankovky.ÄX len rteS ik bXistá Iľlei * OsesbJ dikoval Ža srdeEné uvtanie a p e- *»»• • >•““« •«"* >»« -« *• «**»
. "™«ké 5-25 rumunskéne len vtea>, a.K Dixae iSia, „e jej J

vstunuie na nňdu osloho- 37‘ suľomet stotina sbierku 505 k. Viktor Hubin- 99 50, bulharské 7450, italské 258-, íranbride možné pracovať v mieru. Ked aapad- *» 20 »• *w~ «*»*. w cítaké 351--, rakúske 2675. belgické 371ne mocnosti budu nútiť Rusko, aby po- „
urooii pre osioDoaeme Sv Martin> sbierku 160 k Ján 0betk0( Pň . Curvrhv is íŕTir ikračovalo vo vojne s Poľskom, nebude a upevnenie nasho statu, urobil chov, sbierku z večierkov gteiánikovýhc o Uprlln 1/20 vrowVr i-V ,10 t a ac‘

možno dostáť tomuto sľubu. Pokiaľ sa po- to preto, ze nemohol to neurobiť. V mene mája) 400 k. Matnda Križanová, sbierku dámske- p -- \‘ri , 'i*-
’

tom obnovy hospodárskych stykov týka. v adľ uvítal ministra Osuského srdečným, skeho odboru čs..červeného kríža v Trenčíne 330 Ž l23Jtá'
prejavil Iírasin ochotu naviazať ich i bez slovami dr Ján Halia. Na nádražie dosta- k. Lud. Moravek, Brno, sbierku profesorského sbo- , j ‘ ’

„ ý ' ’ J? pes , ’ ie '
ohľadu na ďalšie trvanie válkv s Poľskom Vlk sa k uvítaniu i vládny poradca mz. Ste- m reáin. gymn. 50 k, Štefan Majer, Bystrica pri cleľl Peniaze 0.10, rak. kolkovanc 3. 80.

mvedí ?p v tnm umoril hnin hvmi- fan J a U § á k, vládny poradca Š i m k O V i C, Bratislave, sbierku školských detí 170 k. Vellt. 6. RIADITEĽOM PRAŽSKEJ ÚVERNEJ BAN

lenšip valnžíť banku v Kodani vo forme 5l,pný poradca dr E. MarŠlk a iní. Z nád- ,etta
-

stotiny
’

Vajnory, so zisku letúnskej sláv- KV filiálky v Bratislave, bol menovaný pán Jaro

akcioveľ^suoíočností ktorei nodľelnikmi ražia odišiel minister dr Osuslcý v sprievode
"08« 9 ‘

K
má

|f
1009 kor

i
fin - Trnkôcy Dolný slav Skorkovský,-doterajší riaditeľ tunajšej fillál

akciovej spoiocnosu, Ktorej poaiemiKnu - , R „ m ; n
-

fpr_,.-,,n Kubín, sbierku v Hviezdoslavovej Besede 4. maja ky ústrednej banky cesfcýcb sporitelien.
holý by rôzné europské štáty. . , V I, '/ t ľ i !-> ,ľ ,

h11
297 k. Spolu K 6365.75 — Gabriel Izák, pokladník. - - mizioia dr Hallu do hotela „Carlton“, kde sa „ , , . , , ,

Drobné správy 23hranlČSIÔ. ubytoval.
- Robotnícke platy v Poľsku Poľsky

Finančný výbor francúzsky povolil na rozkaz _ Maďarský poslanec hovorí v sneme >-
Dz,^

nnik Powszechny“ oznamuje: V m,m- SOKOiSKY
Sväľľôr

E

odov
ZaliraDÍeÍa flVer 72S '°00 fran '°V PI'° p° slovensky Vo včerajšom (piatkovom) tock SOKOLSKÉ ODZNAKY hudú vy

národov. _ zasadnut. posl. snemovne prehovoril maď kva i ifikovanímu (pomocnénn.) robotníkovi Sratisiave v sobotu večer medzi

v Rige bola utvorená nová konštitučná vláda. kresf- sociálny, poslanec * Lelley. Začal 122 mariek denne a 22 percentov dražobnej V1 - v telocvicm.
Predsedom vlády je dosavádny min. predseda pi- P° uiadarsky, ale hneu prešiel do slovenčiny prirážky za mesiac jún, spolu 137 mariek 4Ó\y/ Ružomberský Sokol mal 13. t. m. ve
manis (roľnícky sväz) a ministrom zahraničia 8 poznamenaním, ze takto rozumeť fenigov denne, alebo 3570 mariek mesačne, rejué cvičenie, ktorého sa veľmi početne
Meiervitz (roľnícky sväz). azda celá snemovňa. Tak sa časy menia. _ výroba falošných desaťtisícko- zúčastnila i sokolská jednota z Vrútok,

Prenasledovanie Slovákov v Ma- runníkov. Pri Chomutove v nemeckej časti Vo štvrtok 17. t. m. odišiel ružomberský
Turecká mierová delegácia 17. júna prišla do darŠKIl. Zas došla Z poza hranie maďarských Česka zlapali četníci R. Stadlera, K. Nagla a Y. dorost do Prahy na slet.

Pariža - zlá zpráva. Maďari dali zlapať Jána Bi e- Matza, ktorí rozširovali falošné desattisickorunni- Srbskí vojenskí zástupcovia ha sokol-
N. medzinárodnú .„chod., kto- «• '» *v™kej spisby ev. g ský slet. Ako zástupcovia juhoslotniriské-

Tá sa koná 23. júna v Paríži, prihlásily sa dosiaľ |
arara V Le§inde

. 1 V madarSke
] í;

35 ’1
.

0V°
.
J. SCHÔDZKA VÝBORU ÚSTREDNÉHO 110 H“11' vo -lny odídu na Sokolsky slet do

Francúzsko, Anglicko, Amerika a Belgicko. hradu) a vázmajio v Miškovci. Za vmu mu čbskoslovbnských pribmťsblnI- Prahy mnohí dôstojníci pod vedením ge
— kIadú’ že ieh ° 8vag°r Pavel Maliärilf, farár K0V bude 23 Júna v Trenčian8kych Tepliciach, v nerála Tučakoviča. Vláda bude zastúpená

Sovietová vláda odpovedala odmietavé na de- Z D. Strehovej, Stal S3 ČS. slúžnym 113 Mo- Grandhoteli. Na programe: zpráva o doterajšej ministrom kultu Pribičevlčom,
psšu Sväzu národov v záležitosti prijatia vyšetril- drom Kameni, a ZC Bienlk je panslav, kto ý činnosti, referát obchodne—politický, finančný, —
júcej komisie. vraj chodieval do Ceska(?) a spionoval(l). daňový, organizačný a pracovný.

ľakto Sa zaobchodí S nevinnými slovenskými „Vládkyňa sveta“. Ako sa dozvedáme získalo
Z Berlína oznamujú: Halia žiada 66 miliárd

J>u^mj \ tn za to, že SÚ Slováci. To je vari Uránia kino pre tunajšio mesto grandiosný film _ __ * Äodškodného. Účet bude predložení spojencom, ahy odmena za to, že U nás Sa prepúšťajú a Šetria „Vládkyňa sveta“. Je isté, že riaditeľstvo tohoto WJJ |||| U jMípreskúmali naroliy
j skutoční maďarskí previnilci. Patriční Činí- kina volilo len teraz najšťastnejšie, lebo film je |||| |||p É M|' ,

Porove revnlnČTvé Týbor vyhlásil v Rešťu so- feka musia okamžite zakročiť proti tejto stra- -en svojej Rráse vo všetkých 8 dieloch jediným. Ne- @ i mm
Perský revolučný výb.r vyhlásil v Re u .

krivdp ktorá rohí novinnpmit človeku zabudneme neskoršie o tomto filme ešte správu m 9
vietovú republiku: 5>ncJ Knvoe, Ktorá sa roní nevmnemu cioveku. «,a4S»a»B .s f!

‘r
RPB- SŇATOK. V nedeľu, 20, júna o 12. hod. na íSl HÍESf® 0QISV

UIJSEC
OmiSIVO

Telegram z Carihradu oznamuje; 7000 nacio- poludnie budú mat v bratislavskom hlavnom chrá- PE"@ §S

nalistov napadlo Angličanov pri Ismide. Skotský me sobáš.si. Vilma Zalkayovd s. p. ing. FrantiSek S®5«ir«sSifia —, laBMáSmSfll Rys, Bratislava,
pluk, ktorý bol ubytovaný v Carihrade, odišiel do Jfovák, major francúzskych légií m. sl. WďOlOI É M Hsl Is S O , ,, . x, .r. j j- n c Celssne v raiestreosílasls S!sfaPiKO'»a
IJ™Z, — ” Prenášame spevu do diaľky. Fran- V Významné umelecké udalosti v Sloven- c«sla líslo f 5.

cúzska radiotelegraficka spoločnosť previedla kom Národnom divadle v Bratislave. V _
S5 .íamjjijT ,««.* zaujímavý pokus s bezdrôtovou lelefoniou. nedeľu vystúpi prvý raz v našom divadle Založené len kapitálom nášho ľudu

Koncertná speváčka Melva usporiadala kon- svetový tenorista a najlepší český spevák zahajuje svoju činnosť v obore
SíPSSh ©reeS &OV&@t©m Maďarska. “ rt v Chelmsboru 30 km od Londýna a Karoj Burián ako Dalibor v Smetanovej 'mm «x francúzske prepínacie aparaty reprodukovaly opere. V utorok bude spievať druhý raz svoju

Z Budapešti, 17. júna. spev tak zreteľne, gramofón bol najlepšiu rolu Kozinu v Kovarovicovej opere
Maďari začínajú mať obavy z ohlase- nený v izbe. Časopisy dodávajú, že hlas „Psohlavci“. Pre naše obecenstvo bude to »

ného boykotu maďarského štátu,' ktorý bolo možné slyšať i v Ríme, Štokholme, ozaj kr ásny umelecký pôžitok a ufámc, že
bol usnesený sväzom odborových organ i- Berlíne a Varšave, poneváč okruh dosahu nage obecenstvo použije tejto príležitosti a wÄrilCiS
zácií v Amsterdame. V maď. suemovni u- bezdrôtovej stanice obnáša asi 1000 míľ. ocení umenie tohoto veľkého nášho umelca _ f

jal sa v tejto veci slova Albert Apponyl s —to i to. Berlínska „Morgenpoat“ vypísala a obetivosf riaditeľstva nášho divadla. V Prijíma a hneď prevádza všetky po

ponosou, že vraj vyzvanie k boykotu žalo- zvláštny súbeh. 5000 mariek dostane prorok, ktorý pondelok diriguje Oskar Nedbal prvý raz istenia požiarne súčasne od maďarskýcn
žene je na prekrucovaní pravélio stavu uhádne, kto bude ríšskym prezidentom nemee- Smetanovu „Predanú nevestu.“ Bratislava je ústavov.
vecí V amsterdamskom usnesení sa ho- kým. Hľadá sa vláda, hľadajú sa ministri, celkom -

m mestom kde . tento chýrny dirigent Upozorňujeme každého Slovaka, kto

roríj že bolo v Maďarsku zatknutých a, In- ak
,°

-u uás ‘ ~ lk!^Z\y svetového významu bude reprodukovať túto rému leží na srdci blahobyt a hospodárske
temovaných 50.000 mužov a žien a že bolo 4ist lme^a\ovi vzal chcel najpopulárnejšiu operu nášho veľkého Sme- osamostatnenie nasho ludu od našich ne

5000 robotníkov odsúdených k smrti. Pro- mu tfm iba dokumentovať praktický komunizmus, tanú. V stredu predstaví sa nášmu obecen- pnateloy aby sa stal členom a upisovatelom

spelo by veci viacej, keby cenzúra nezata- ktorý šiel gmerai „študovať“ aí hen do Ruska. — stviy prvý raz naša nasho ustavu.

jovala nepríjemných vecí a informovala Cudzinec, ktorý vystúpil na senickej stanici, pýta herečka Annie Sedláčková vo _ ss *
verejnosť o pravde nedávajúc príležitosť k sa jedného tamojšieho občana: „Prosím vás, pre- Caillevetovej veselohre „Láska bdie“. Naše ®
fantastickým predstavám čo mát« stanicu celú hodinu cesty od mesta vadia- umenia milovné obecenstvo má sa teda na čo čdisiwiSi És-m »Ií«íiw8*»8

Boykot je veľkou nespravodlivosťou, po- lenú?“ Senlčan sa pohrdllvo uškrnie nad takou tcgif, , - *
škodil by celý národ a zasiahol by predo- v/Divadlo v prírode na Sliači, známych IJIIIIUSIIK jjM
všetkým priemyselné robotníctvo. V po- P1 ? °’ 8

-°
vf nemeck é-Ľh a marfarskveh to kúpeľoch slovenských, usporiadajú s

slednom okamihu uplatni sa azda predsa Stavka nemec. yth y veľmi pečUvou výpravou zvolenskí ocho- P
vytrezvanie v lamhoch domácich a zahra- žurnalistov v Bratislave c ..J tníci za,, súčinnosti vojenskej posádky dňa P Ui. IčJ
ničných a tie nebudú trvať na prevedení lebo V.y]!°g 20. t. m. o pol 3. hod. popoludní. Za tým
bojkotu. Ministerský predseda poukázal navame ohľadom 1 . .1 • Y « cieľom budú na Sliač vypravené osobitné — M
na to, že bojkot hol usnesený iba členmi vmarmi. Sam mzdový spor však ešte ncn.

takže sa aj vzdialenejšiemu obe- «
sekretariátu odoborových organizáciií. V skončený.

,

- censtvu naskytá možnosť videť Šuberto- ffsft 11
Zala-Egerszegu je dnes internovaných — vymenovanie, vláda vymenovala, pre vo drama „Ján Výrava“. Výprava, ako sá i--, americký tovar
2411 osôb, pod policajným dozorom je 221 Bratislavu policajným lekárom vnr. hod. triedy

f, ozvedáme< bude veľkoIepá. Podarilo sa veľkosti promptne d«
osôb, a vypovedaných je 142 osôb. K smrti 4r. Bavia rr»oťs f 10 v ra is .

režisérovi nadporučíkovi Chalupeckému MÉUS11B|WÍB
bolo odsúdených „asi“ 50 osôb. Návšteva Mthonová krádež. \

, priviesť do súhry vyše 200 hercov. Dopo- tovireii vozov a kofl
Italov priniesla nepríjemné prekvapenie a kapsu, v ktorej bol rodinný sp , / ručujeme umelecký tento pôžitok pozor- éBsapaMa
vláda bola nútená zastaviť ich návštevu v perlami a bnliantami v cene a«8mútonov ná§h() obecenstva> Ŕ QpmVZ a^OBlCBIIWJ
táboroch internovaných. Angličania hľa- korún. Šperk bol majetkom byv pdogram slovenského národného ” ~

deli na vec nestrannosťou a konštatovali zaťa K a r o La E m 1 1 a
j*

u r s t e n d e r a. divadla v Bratislave. -

so zretelom na maďarské pomery, že nie Kapsu ukradli z koča, kea u v sobotu diriguje chýrny náš hudobný-skla- s«a ® gl H C ll
je dôvodov ku ponosám. Ministerský pred- mchovou a uizeiiftou ulicou. dateľ a svetový dirigent Oskar Nedpaí svoju ope- hIfwI < &

seda skončil, že vláda podnikne všetko, - konvikt pre stredoškolských retu „vinobranie“ (oberačky) - - y p
aíl_, hnilrnt nprnvšfril ŽIAKOV sa otvorí v Levoči pod vedením kňazov y nedeľu vystúpi .pohostinský slavhy teno- mg* É fcfV s J \ vädu minoritského. Dcpisi zasielajte na náčelníc- ristp, Karol Burián v titulnej úlohe Smetanovej S 1 1 tím W

SoykoS saSína. tvo kláštoru minoritov v Levoči. 3473 opery „Dalibor“. . _
Z Viedne, 18. júna.

— — —I V pondelok posledný raz diriguje Oskar Ned- $ | ™

, , . „ v. x t • u.iAti Haló!!' bal Smetanovu operu „Predana nevesta . ga® W m.ét KÉKM Si. te ď Č iL ŕďďw W
Boykot Maďarska, ktorého začiatok ozná- Haló..

v utorok ustúpi druhý raz Káro. Burián v fSfll S Vftí'Williw1#
mený je na 20. júna, bol v niektorých de- Kde pO|deifie OR8SÍ úlohe Koziny v Kovarovicovej opere „Psohlavci“. r«iP?'SiKr!»
íailoch UŽ zahájený. Vo Vied. Nov. Meste Do SchondorfskeJ ulice č. 65, v Stredu pohostinská hra jednej z najlepších prt.|rsľe
stojí 20 vagonov cukru určeného pre Ma- kde od 16. do 30. júna 1920 sa našich herečiek Annie Sedláčkovej, bývalého člena ®n^M ,oB*is;Síáä bniihiiSaŠiÉJpei^i
ďarsko Dopravu cukru cez hranice znemož- bude čapovať víno I-ma kvality Národného divadla v Prahe a teraz člena Vino.

tiili nádražní zamestnanci. I V Štýrskom z vlastných viníc — Q hojnú hradskej činohry, vo Flersovej a Caillevetovej ve- y 12-nm naarazni zamestnám,!. v
účasť prosí JIRÍ BlfiSER, spinhre Láska bdie“ Umelkyňa bude hrať svoju

1

Hradci vylúčili zamestnane z do- prodU(lent vína
.

3472 SSiu úlohu J^ueiľny
pravý naklad dirigovaný do Maaarska —— —



»

/ •’ <BÄ;, .

Bratislavski Stavebnä Üiasfinirska SpoloinosfW
íl, in i ilTT x/{Bratislavská Stavebná Účastinárska Spoločnosť

1 g

1
v týmto upovedomuje svojich ctených áčastinárov, že svoje

x. riadne valné shromaždenlehľadá zástupca anglickej firmy, ktorý rozumie mr vm.ia
™ 8B ““ miwm H9 fgf m w Si M Hl

slovensky. Nab. pod. zn. „Commercial“ do a. t. čŕ __ ,, , . . , . .. , ..
š

3483 zadrží v stredu, dňa 30. jôna 1920. predpoludním o pol 12. hodine
'. vo vlastných miestnosfach (Lorencova ulica číslo 7, poschodie III.)

í Pfsacte s t r o j c Smith Bros, Underwood, nAvlarJAb •
Kemlngton atď. od 3000 Kč vyše I-ma ara. pásky ' Manfljf ppriflaOHí

popraví^trofov.
P

fuHuf !. Zpráva správy v obchodnom roku 1919. V smyslc S, §-u stanov sa valného shromaždenia len tétt
tfészáros, Bratislava, Ventúrska to. Telefón 625. 2. Zpráva dozorného povereníctva. úcastinár môže zúčastniť a svoje hlasovacie právo uplatniť, kto

p 141
3. Predrostretie súvahy a záverečných účtov rozhodnutie nad rého účastiny boly spolu s nesročnými strižkam? u pokladnici spo^

upotrebením čistého zisku. ločnosti piatimi dňami pred valným shromaždenfm uložené.
'

'A, Udelenie absolutória správe a dozornému povereníctvu. Účastiny sa majú preto do dňa 25-ho júna b. r. v Bratislave u/ y Šahách /Hontianska žuna'i ie na nredai 5. Návrh povýšenia účastimiej istiny na 4,000.000 K. pokladnici spoločnosti, alebo u Bratislavskej Obchodnej a Úvernej
; jedon moderne stavaný dom, kľory pozostáva i 6. Volba jedného člena správy na 2 roky. Banky U, S., proti stvrzenke, uložiť. O uložených účastinách vy
?3 izieb, kuchyne. 2 komor, drevárne, chlieva, dvora 7. Volba dozorného povereníctva a ustálenie jeho platu. daná stvrzenka slúži za legitimáciu na zúčastnenie sa valného
a Mhrady. Studňa vo dvore. Cena Kč 70.000.-. & Zmena 8., 11., a 23. §-ll stanov. shromaždenia.
j Bližšie u pravotára dr Odôn Ladányi, Šahy. (Hon- > » o

|tianska ž.) Dom ešte za dva roky neni daňopo- Aktívy SÓWahe PaSÍVy
Vinný. 06C4 — ŕjW—i. . "i ?."! *.fl n '-'..-J—eí-»í— r—isT.'
r- ' r
;

Vo Vysokých Tatrách sú jedny pekné Pokladničná hotovosť 40019 32 Účastinná istina ......... 1500000 - I
.kúpele na preň aj so všetkým zariadením, s ele- Vklady u bánk , , , 291284 52 7500 kusov úplne-splatených úča- t i
ktričnym osvetlením, s vodovodom, so 120 zana- Pozemky nastavanie: stin 200 K nominálnej hodnoty . í
'denymi Izbami, pre 200 osôb zariadeným hostín- vlastné pozemky 797389 01 . Záložná základina 225000 -
ískýra inventárom, s bazárom a s inými cennými syndikátne pozemky 765209 53 1362598 54 Základina na pád znehodnotenia cien í 33957 31
právami. Rybárstvo, pol ovka, pastva. Bližšie vy- Obývané domy... 134211 54 SyndMlne priesady \ 761239 33

podá dr Bčla Forberger, pravotár, Iglov. Vlastné lešenie 15957 07 Požiadavky
1 2345306 86 •«

(Spišská župa). P Wol Zariadenie, stroje 44014 98 Kaucie 139900 —
F T T , .. Stavebné látky; Prechodné položky 39237 56 >'Domáce pece, prevozné sparaky, Zásoba tehál 284930 30 Zisk 214623 40
ponuka M. Pleschner sp. s. r. o. Praha-Kar in. Iné láť<y 13360 90 298291 20 1*' Žižkova 3./s. Vlastný voz —3 2000 —

y c \
Mucholapky I-ma tovar Kč 25.— za P 1Iiy i} -

* j * ' V i‘ ň
*

u
* ®53321 77

100 kusov, ponúka L. Lanz, Praha-Vinohrady. ,
Investície doposiftl neskončených \Kollárova 3 P 1/4 stavfsk !58039o 52 \

, L. L Syndikátna správa hôrnych priesad 109170 — 2344887 29 \
4 T IIP, I »i'i i» 'lliy IM M tmi 'Mt • Cenné papiere 336100 —

. •
' Kaucie 139900 —

Holičský pomocník mladší, hľadá dobré , j „,Q9r . —TT“ ~:dľľ ~rr~ f
miesto. Nab. do adm. t, C. p. zn. „Čech.“ 3480

!
5259264 46

_____
5259264 46 y

Hotelný vrátny, slobodný, s viacročnou j < <

praxou, prosí p. šé ov o miesto vrátneho. Dopísy
!pod en. 1419 do nov. Bratia Jaruškovia, Brno. P 146 ,

vtai Ťarchy Účet zisku a straty Prffiwv pa i

Ríloví škrob „Semť* T" ‘
i l | | I I I i„ m u- .„i.,,. __ Ústredné režijné výdavky 196158 90 Prenos zisku z roku 1918 i . . . 9572 10 v*

skladu « Dane ľ 78823 05 Výnos realít 7521 29
i ľ* «« Úroky ... 15236 88 Zisk pri stavebných a syndíkátnych k

lÔška. Visladeh zámkOv Soľln- Ce^l- SÄ.“ ZtfaU "* bm" ,™, _ obchodoch, z odpredaju realít . 644011 84 /
gar oceľového tovaru lopát J.

* ’ ’ _ V '
1

‘ Ý
a uýlevieh predá vol koobchedný dom Z_nehodnoteme cien Odpisy . • 3300! Brlnkinaim Kolín, n/Rýnom, Prenos zisku a roku 1918 .... 9572 10

> Verderstr. 39. Čistý zisk na rok 1919 205051 30 214623 40
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f • s drevenými podošvami, ako i robot- D u , « „ . . ,
nicke celo koženné boty dodáva ob- Bratislava, dna 31. decembra 1919. Preskúmalo a za správne uznalo: 4,
chodníkom v najlepšom prevedení j správa Bratislavskej Stavebne] ÚI. Spol. Doiorné povereníctvo Bratislavskej Stavebne! ÚI. Sp©!.’

f Karol Langsfeld, p 1/7 |
| továreň na obuv v Humpoíci. j
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r CtaioM MM spol- s f- n tmm pri Opave
;*bÍB Siiä w Iw doporučuje k okamžitému dodaniu svoje dlhoročné Žiadajte hneď o prospekt. P tjll
i podnikateľstvo stavieb As. na|*nôme|*le výrobky: BUNOkrém na obuv,
Hodonfn - Brno - 10. 4'n.u, •- —w: f r " //s. { Y<y> kolomaz na vozv, zar. dehtu, prostá, letná vý- <sS( ai , . v , wr \Lv roba Všetkých obaloch, strojná a cílyndrové \W^

r -ŕÄ>ás^^ !;*ÍŠ X/S/ Oleje, TERNOL, tekutý Čistiaci prostriedok kovov, \TX v sv iovottový iuk, Hylit, sklenársky a ferms- predali
s5íMÍĽ j _ zový tmel ater. \ od é-ia rokov.

,;l 2f2slŽt!ĹJ- l Tomédoc.*

'projektuje a prevádza stavby železničné, I _ . , , »1b" dne
povodený

k

[vodné a priemyselné. Elektrifikácie. Baggro; BaPCVné pásky 831191199$, ®SltÍf 8 SP©!. ;75-— vdottoobalo.

fvanie VvuMa vodnjch sil. špeciáln=’?d- SSÄÄIrSť"' W BflIS W Ä Ä™
t delenie pre vlečky normálneaj úzkorozchodové.

y - p
prctiom.

Móric Frelstadt. Elektrotechnická továreň. Generátory, dynama,f TTTI—!!! iMim |lww ,
*

BRATISLAVA, 'otTh |»otorv. aparáty. Mestské ústredné. Inštalácie Brafm Hny3ÍiD«i8, Pmíig.FsÍPSllBnátni.l.
— - - ä Ventúrska ulica i. IS. bytové, továrné. Elektr. hnané pumpy, ventilátory, n 114m ftfi I 5Ka unca C. la.

výťahy pre osoby a tovar, stroje obrábacie. P 1/5 —L_Lľ

USMMa, A Továreň na larvy, laky.fermeže I
kože a ofissiv.

$ 9 v LobkovfdadiuNeratovfc dodáva: äää
BB'.. ‘ — 99 Laky Pfc všetok priemysel. Ľanový fermež. Jt všetko" sU-eltvo dod
K-4 - (, Terpentínový olej, pravý. Fermežovu a terpent.

J T moderné puškárstvo

i
náhražka. Barvy v pravom íenneži trené JINDRICH JIRÄCEK, Pralia-Viíiohradv

ylC-4a/oIv *P 99 Suché banrľ- Sklenársky tmel. fungmanova tr. 35. p n/16BP-Faaag 9, íg® «>»!»«•«. SíÄäiííž.?
|yÉa ©IfilfflV JŠHCiCll 19 íí©r3t©Í tíSiSáVSl poštou vybavujem obratom.
mä Tuzemské strojné a cilyndrove oleje. Americké —- 1 m —

>
***najlepSeJ ničivosti, čisté zaručené naj- strojné a cilyndrové oleje a parafHa Všetky j
«« v* >io- i|

“• ä ssr.
s?rtiný,ovar•

1Sť«s« || "T ,Stroje hospodárske a Iné dáva za najlepšie > Oddelení® pr® drogy a lulebnínv •— sklad’ ľ>
a hIavi,

Aa
VreC

v°«ky* vjh
> «Tär5Ä*«ň ÍÚQl Ä ÍÄlr tóVaT JIHdcľu Neratovt fľAíiťL1SSbV Žfc
[ BBATKtAVSKA ŽUPR. ÄfJ asr Nabfdky buďte podané na ústrednú kanceláriu. MoPOenSÍCFn Br?ÍO

elSil

(ťSssL. . L L Spojenéchemické závodysp©l.s r. o. Boarufowa (Oemporcova) 17. Pi46II Mtlieníza 4?g
§S Telefón 5996. Telegramy: CHemza, Praha. w wllíS® SISVDy
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stavy, turbíny, regulácie

Bil 1! Matnt zäs>upci vo vsmokresoch sa oriimu 11 Priemyselná Stavby
továrne, betónové a železobetónový,
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stanice, flltry osTW


