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ROŽ"Ík ”• tf Bratislave, v piatok 4. mája ikvžtna) 1928. Číslo 104.“3
© tOlfty ktOl*|f S*IH H@,ľátÍB, a ten duch káže každému, že v dobách kníš- vo celá pospolitosť ktot.r-5’ 1 -

Smutné dátum v histórii nášho oslobode- ®f
ch ’ v

dob^
cl1 ’ kef cud

'

2inec a neprajník jeho: československá vlasť tomi byť tak f^[
eriteíma a s™** spornosťou a oracm

nia je štvrtý máj. Pred deviatimi rokmi 2novu by chcel siahnuť na našu slobodu. správne spravovaná, abfaniTiednom brS iľ
vracal «a medzi nás vojenský organizátor od- ,ny srae P^m obetovať seba. na oltár šlo- "ovi, kto* ju

"ad0bUdJa Si V Araerike dOSÍ —*
boja, minister vojny nášho oslobodeného ;f a f iu ľ * ?n 0]Detoval sa na oltár; smrťou, nemuselo sa povedať že umrel na S,“ '?°^ u \est

,
r?u spolumaiiterkou domu a

národa a štátu. Vracal sa, ale sa nevrátil. vla^.
6sto otročenej. darmo. Nášmu národu bv n^ľlSSo kt°7J' ]

9?2 bo1 «
Nášmu Štefánikovi viac než rovnocennému, stavalo sa v minulosti dosť často a stáva keby v budúcnosti nckonll tak vy- v Košiciach za 47X00 K&° PoprttouľVfte mTlebo vojenskému druhovi z trojice mužov, V*

1 3r
fA z® Pamiatku Štefánikovu a. jeho žaduje pamiatka nášho hrdinu generál Vôrôsmartyová zmčiié ÄÍJ peňa&íé á

ktorým bolo svorene viesť zahraničný odboj '
“®J

?
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,
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;
oh a ehcu 81 vyvlastniť pre seba Štefánika. V jubilejnom roku budeme m„ <SSev®!a j*1 sebe niekoľko tisícové čiastky

„aškh légii, nebolo dopriate, aby ho čaMy -»Vt
k»«« *» 1 J.dnollivd, Preč st,TOf SÄÍ.Í“?’ R '

a vítaíy rozradostené zástupy vďačného pá- ?
11 kam '- “oro v denných bojoch a šaryát- v poriadku. Nad hrom a nad kameň yäak v Košiciach, ie Pohranom näditehtve

roda. Bolo mu len toľko dopriate, aby vďač- ka«h pogpmene siahajú na veľkolepá MsW bude, keď pri každom našom nočine bude- „
ný národ v nemom smútku odprevadil jeho

ria,odnu pamiatku Štefánikovu. Štefánik me pamätať na to čo ním Štefánii.- tá i ctvonf^^nfn s Janom Michalkom nrostrednf.
telesné pozostatky do oslobodenej matky ze- ***« « Na Štefánika má prá- kJnlltéol ’ &

me. On ju oslobodil, neúprosný osud však koľkých čiastkach asi 50.000 korún,
nedoprial mu zúčastniť sa

,i práce dokonču- - «„ _ Sikorský a Mthaiit,, w- , ,
júcej veľké dielo oslobodenia doma so svo- StHÍÍ|| |f|cl CHStlI il Mifh lIko sa s VôrflSmartyovon oženíÄa“
jimi a medzi svojimi. Je to majestátna tra- m. 0«V6lll6| iOCBiia P°trebuie na zakúpenie vily v Prahe a na zarid
gédia, bodná toho, aby bola spomínaná sú- Wlaeky Štart. — Posledné prípravy včera večer — DrSa*Miu<& oľSmm

b
rih^itYr0ciľ

VO
v™-udallí

c
nai bí’äiekom aiii-

Casne s veľkolepe-tragickymi dramatami POČastó
Priaznivé Vorosmartvová vyslovila po. hietori. ***** vekov a ****** ' '

Michálk, « säalok

Je vetoi tmulné, keď «bMW n«mä- Stolpn kTetáí “*’! «•«*** ÍSSže vidiet vlastnými očima výsledky diela tom doäy eSte verraf t f““ ** ohnmné “nožstvo l«nd|. Pred star- horského treste é oznátnéme. ktoré poHcafné rľa
svojbo. múdre, prenikavé pri tom však milé rju „

' riOTSi .0Te
!
ni0Stné Generál Nobile mal véera pora- áuteľstvo košické posiato polícii pražskej, ávšak

oči Štefánikove prišly o túto radostnú u SžĽ u f 1 k dnes rán°- o 12. hod. žiadal o mužstvo p0 - W týžd
’?

8 ,dost
?
vjl Sa 1113 košickč b*ficajné

chvíľu. Každý si prial a praje si, aby sa tak “* 'IfSTT- 3ÍíltÄr.r M***
’ ** yf^m‘ ‘mmm- S,“‘ “ V*» .« siala sa MargUa

však nebála len tragédiea Jeho a jeKajh sloníMw 1“”1* vyíneKoloď ItaUá o 5.<5 IM nad ma- jľľľjľ? . ...
hlääích pokrevných, ale v ten deň sUhlo J.“”

M “" ™ ’>*• 15 *« 300 • •.»» **• «M mm*m Oskartom. SoíteÄTSkivÍ VSSj®ÍÄ5Sveľké nešťastie í celý národ a celú našu podozrenie, že snáď Michalko neiakým-sposobbm
vlasť. Vtedy, v tom šťastnom čase, keď flL| n g tmmm . . Margitu Vorosmartyovú odstránil. Košické poli
oslobodený národ spíjal sa slobodou, snáď IfICMiltO, SlkOľSkV 8 KliPftttf SÍÄgliľ1^len ti najobozretnejsi a najpredvídanejší ve- » .«?«» B%l<6||Q||Cif dina Vôrosmartyovcj z Paríža a z ktorej malo
deh, ze tragický skon vojenského ministra PfaP h>aftll#Ml vysvitat. že Margita je-s Michalkom v Paríži ,ažea generála Štefánika znamenaj j veľké ne- . odchádza do Ameriky. Tento lístok, ako i pedpis
šťastie pre celý národ. Dnes už žijeme do- Wa|S®BZa€ne|ÍÍ proces posledných rokov V Stredne! Európe

P0
°- ”!

10 ° sa""

sať rokov v oslobodenej vlasti, preto mô- Vražda spáchaná na Margite VSrSsmarlyovej v Tatrách —
",e e vsak P,sany ruk0;1 Marsitinou

žeme dnes všetci vedieť a vieme, že za tých- Trojica rafinovaných Pódvodnikov — MkhalbAuA í!! ie f^'ä°vaný
;

Pražská polida záležitosť vy
to desať rokov generál Štefánik nám veľmi „ 9t„m ÍL*1.ľľ ° ľ MlChalkOVO Šťastie Setrovala a po dlhom nátrani, keď mala už v r:i
často chýbal. Chýbal nói nielen vľvedaSÍ

®"- ~ °bíal»'»» »«*' «rOm ZlofllKOm. ** mm MM «*nr
vojenských ale i politických’ a diplomatic- .,r ,, F- Z Prahy. 3. mája. ' ! Obžalovaní Sitmrcti , .. 2?- !u,a 1927 M!cl,a!ka zatk(a.

kých'. Jak v armáde tak i v nobtik* domé- m
írfl) Dn

.
es

. M<> pred pražskou purotoa za-
.

z„ačuú duševnú POklesiSf J;ľ Miclla!kl°- bývalý redaktor v Prah:, e
«i a oabraulčnej mohlo aa všeličo „ž no 'SiSfiľ'l. t.*' T "« !*ttak stat, ako sa nám dnes zdá samozrej - Jánovi Klepetáŕovi, ktorí šú obžalovaní, zo lo^^chovali e^” tlel* TCrmI°

zaz,ťičený.
mjun a nie tak, ako zdalo sa byť samozréj- -

~K»." júla 1926 pri Štrbe v Tatrách beštiálnym ktorý vstúpil do siene veíhii v, I. augusta 1927 bo! zatknutý Mikidáš Sikorský,
raym tomu alebo onémai držiteľovi moci, spôs°bam zavraždili Margitu Vôräsmartyovú, čuva s hlavou sklonenou k zemi a utiera <•\ byvailý redaktor, bývajúci v Prahe, narodený r.
reprezentantovi politick. smieru, alebo bod Je to najsenzačnejší proces posledných rokov v -

bíe?ý ? Prepadnutý upiera oči 1898 v Košiciach, tam príslušný, katolík, ženatý a
i ľudu samému, ktorý nazývame suveren- Strednej Európe a jeho predmet vzbudil veľký dáva nf’iavo nľ” iíô.

23
*° JW(cha*k? augusta bol zatknutý tretí člen tejto zlo

ným. Keby -a bol mohol živý generál Stelú- SSľULSt’ ** ”** “» **** SjÄŕÄ.SÍl.fiSÄ „T?.*** WDr' Ji ” Kle«äf
tiik; zamiešať do života v -prvých desiatich opiera si bradu, dáva ruky do vrecák a divadelný kriitik a prekladateľ v Prahe Karjnie,
rokoch našej republiky iste bv sme dnes pr»ces potrvá asi tri týždne. Bude v nom !ežerne sa usmieva. Keď sa čftaly výňatky z narodený r. 1902. kaitolík a slobodný. Všetci traja
mohli honosiť ešte kraiSfmí w.i 4l, ro - vypočutých asi 190 svedkov, r ktorých SO ie *>Plsov Margite Vôrdsmartyovej, dal r,a me Podozrenie z važdy, spáchanej na. Margitew r • .

Krajšími vysledsami už predvolaných. Michalko do smiechu, takže ho predseda mu- Vprosmartyovej.
OTso idacnej prace nez su tie, ktoré síce Porotnému senátu predsedá vrchov rad-, a r seI napomen“f* m t>edtým 20. mája 1927 bolo urobené m*

toľton-h T1

,
Pria™ y™ P°-

a

obenÍm jeho veľ- Oklfich Hl ad í k a verejnú žaloba zatupuje’ Obhájci obžalovaných, zvlášť dr. Kostcčka policid trestné oznámenie proti Miknlá
kotepeho ducha, ktoýy medzi nami stále ži- státay zástupca dr. Bernard P a pík. Michalka Podali návrhy na predvolanie veľkého pocti vý-

so'‘ S
;
korskenm vro podvody,

je a stále pôsobí, ktorého intenzita vtok ,láií dn fJ ralbal- Klepotala dr. Kostečka a Sikor. vodných svedkov proti svedkom obžaloby. Z nich .. Poikiaľ !de o vraždu, spáchanú na Margite V3-
predšá nemôže byť tak veľká, ako priamy

ské
p°

dir ‘ Chme ja -
3’

e z,vJášť zaň'ttnóvý návrh na predvolanie rosmartyovej. obvinení
zásah obozretného' politika, odhodlaného V súdnef

záujem. známeho pražského komika Ferenca Futuristu, -
Ťan Michalko a Klepetá? tvrdošijne vinu po

diplomata
°

á *ľt?*J "J? J °
\?!ky ? novinárov ntdnn ktorý má dokázať, že Klepétáŕ ie vzorný Pieraii a popierajú. Mikuláš Sikorský sa však

ľpt domácich ale | z Nemecka Poľska, z Juhoslá- charakter.
V behom vyšetrovania priznal.

Menovite mv na Sldven-kn 7 frqfiH le
-

z Rakúska, z Holandska, z Maďarska ateľ. _ , „
V Štefánikovi voľm - «,•««>.«' i •• J Súdna sien jé početne navštívená obeccn- .

Pred h°d- začalo čítanie obžalovaného Ak© §8 MHCiíaIkčI ObldllRlil
í,

'
1 ran “°, b,a Vlac nez stvom, ktoré prejavovalo už dávno pred proce- spisu, ktorý má 140 strojom buste písaných e VSrScm^rhmuAMoiuono. Slovensko, ktoré počas vojny chce- ,

snm ohromný záujem. Svedčí o tom, že súdna strafl - Čítanie obžaloby potrvá celý dnešný deň. wwmanyoTOM,
0 83 postať nai voľný vzduch, malo počas

KallCÔ,ar'a dňSta;,a Ah . . , . Sikorský udal pri svojom výsluchu na polici!
svetovej vojny v zahraničí svojho wnika- 10.000 žiadostí o lístky WD5an OBSaiOĎy! 2. augusta 1927. že v januári 1926 prišiel, do Pra-

S* ' Štefánikovi/ ktorý rnjmimm*. Mok,,'byt vykoveoč M-.sto v *-•«»<««* PľwiiSSŕ.Sv cudzi.Tie knždú túžbu svojej °v.stni len vo veľmi obmedzenom počte, ve tiského »Železničiara» a úradníkom mestského
g,* zemfi- Slovensko oslobodené mala Majitelia ifetkov dostal? nahídky v obnosocb

Margita Vôrftsniarfyová úradu. Keď Sikorský Michalko™ hovoril, že ho
e rnn°ho túžieb nešpinených a muselo ' HÍefeofkp sto korún za prepustenie lístku. s

*
vcje

‘!' domoviny do Košíc, chcejúc sa hj haď Podporuje jeho švagriná Margita Vôrôsniárlyová,
postrádať y prvých, teda v najhlučuejšich Porotné pojednávanie bolo zahájené n 9 hod ÍÄ^Är+ií0- d1bSÍ- ôas zostať Mar- dor* * velmi bohata

tkf LÔÄ Jľto i!ľ
™°- v dve W ' ' rtaTS, “Ä“ *

fliP al iiajlepši© hy mu bol vedcf í pMnOcf. r T ______ ' ~
/ .' rodom x citom Slovák, pri tom naj- * (J J\T I

Včasné s nim boli ma lýceu jeho starší bra- muel Markusowsxky, nemčinu Rud. Szép, dejepis
f okonálejsí Čečhoslovák bo] hy doniesol do

111,11m

da Pa^ko a Jsor. Paľko študoval v tretej triede a zemepis Martin Qftrik, matematiku a geometiiu
«ašcj slovenskej -ýitiky konHnnitu jzahíŕa- (špatné sa učil) a Igor vstúpil práve do VH. trie- Ferd. EHrschmann. krasopis riaditeľ Wilh. Mi.
u

1
čnej politiky ge . „ ... ona Dr - L. N. Zverina: Po reparáte z matematiky a prírodopisu. ohaelis, telocvik Štefan Pecsenye.

javila počas za h r.
, kon Milan Rastislav Štefánik Lýceum bolo v dome na Konventnej 13, kde je Spolužiakmi Milanovými boli Pavel Michalec

f f n uiita bola nám
• y PľeŠOO*k(l teologická fakulta- Naproti v Konventnej 6 bol (zo Sedličneij u Trenčína), Adolf Posch (terajší

boli v to. j,. .
. ,

* alumnát, kde sa lyceisbi stravovali a kde sa stra- farár v Dobšinej), VfltnoS Kovačevič to Nového
ím zostali záhrar i Nór

' ,°;“JsEW
r

vovaľ aj Milan. Pokiaľ sa týka bytu, napriekVše- Mesta n- V.) a Paľko Báletrt (terajší farár v
Slovákom zahra' ’

de zaujímavé, že kým ostatné úseky Stelári- tkým námahám, nebolo mi možné presne ho Beckove). Poslední dvaja chodili s ním do privát
stali len vojaci'. /ľ’ kovh° Živ0

,
ía

.

sú už dosf osvetlené a prebádané, zistiť. Prichádza v úvahu alebo byt u Damkov na nych hodín zo slovenčiny. Je zaujímavé, že Mi

avšak i najlepší ý 03
!1

' dra íbo Štúdií je doposiaľ v tme. Ešte pred krát- Konventnej alebo u krajčíra Papánka v Jókayovej lan chodil do slovenčiny len v prvom roku. Pu

kom. keď nena ,
30,,a kj m Mastím niektoré z príležitostných prác neve- (Veternej) 11, kde býval jeho brat Paľko. Zdá sa tŕne aby sa nevystatovaí zbytočnému šíkaro

ho má dôveru.
deIy ani

.
pfes,ie ur6iť- kde vlastne Milan Rasti- byť najpravdepodobnejšie, že tu s Paľkom býval vaniu pre »p.ansIávstvo-*. Pokiaľ sa stipendii tý

fctorí nie sú o
vens<i, sUv Štefánik študoval. aj Milan. ka, obdržal v II. triede 5 zlatých a v III. triede

než legionári čf -
lôUskx, Dnes márne jeho študijnú éru už presne ohrá- sa Prospechu týka — a ten som z.’stil 8 zlatých, pri čom musel podpísať známy reverz

•je pravé miesť * S
-°" S1 'čenú. Je to doba od 3. septembra 1890 dd 25. presne — tu sa nedá držať legenda, ako by bol s formulou sľubu, že bude verným synom vlasti

vlastne ani dm •
J a zp júna-ÍS98. A presne zistené miesta pobytu; Preš- býval prvotriednym žiakom. Tu nasledujú znám- j ev. cirkvi, že sa nikdy nepreviní proti ich ži

vom mieste, tc j •

111 *5la Porok, Šopron, Sarvaš. Ja na tomto mieste chcem ky z jednotlivých pedmetov za roky 1S90-91, koňom a ustanoveniam ani že nikoho nebude na

časného skonu - ’
0 preý podať výsledky môjho archiváhreho šetrenia o 1891-93 a 1892-93, fo je za 6 polročí; vád'zať k ich porušeniu atď. Na zelený štvrtok

U nás autority
'* d&be štúdií prešporských. Časové vymedzená je Mravy: 1, 1; 1, 1; 1, I. Náboženstvo: 2, 1; 1893 bo! konfirmovaný a konfirmoval ho farár

veci u legioná; .

8a to <W>a od 3. septembra 1890 do septembra 1893. 1. I; 1, 1. Latina; 3, 2; 3, 3; 1. 1. Maďarčina; Fr. Trsztyénszky a to po maďarsky,
i veci celého ý-

nfC
J

aJp P° rokoch cirkevnej školy v Košaris- 2, I; 2, 3: 1. 1. Nemčina: —, 3, 3; 2, 2; Dejepis, Spoločnosťou Milana Štefánika, bola akiste

Primeranejšie 1 ;

° kách d
ľ

!i St«fánikovi rodičia malého Milana po- zemepis: 2, 2; 3, 2; 2, 2. Matematika: 2, 2; 2, 2: slovenská spoločnosť, ktorá sa scliádizala v sa
je tomu u .

daS vrúxónm do Šamoryrr, na Ž.’teom ostrove, 2, 2. Geometria: 2, 2; 2, 2; 2, 2. Prírodopis: —; lone u KutKkov. Salón prešporskčlto pravotára
Je medzi nan

air!l< me aby sa tu v priateľskej rodine pravotára Šidu —; 2, 1. Krásopis; 3, 3; 3, 3; —. Telocvifc: 2, 2; Vendka Kutlika bo] asylom a závetrím vteda.i
i bez jeho o 1

neme podučil trocha maďarčine. A hneď na to vypra- 2, 2; 1, 1. ť h ladnosť: 2, 2; 2, 2; 2, 2. Slovenčina: Sím slovenským študentom- A präVotáŕova pani
bez zása-hu lk<iy níe

'
vi

'
li bo do prešporka na tamojšie ev. lýceum. 2, 2; —; — Vynechaných hodín v prvom roku dcéra M. M. Hodžu, bola štedrou a láskavou ho-

A zostane stá ktory j® pretože ani 10-roČný, musel skladať 40, v druhom 35, v treťom 23. stiteľkou. Tu sa .pri čaji a klavíri spievalo a fae

bo ten duch
05tat ’ prijímaciu zkúšku. Složil ju veľmi dobre a tak Za profesorov vyučovali vtedy na lyce-u ná- sedovalo, tu sa osnovaly výlety do Avý (Petr

\ s;í '
" .v-ä iOzum 3. seiptembra 1890, bol na lýceu zapísaný podi čís. 1 boženstvo Ján Kvačala. latinu a maďarčinu Sa- j žaliky), horského parku a na Devín. Tam



lebo potrebuje zaplatiť svoje dlžoby- Keď sa Si- kufor, ktorý bol na Wilsonovom nádraží vyzdvili- Už v'Pradie totiž o tom hovorili, že americké vlas- jéj&Sk Ot
iTcorský sJSiel s Margitou Vorôsmaŕtyovmi v Kn- hnutý To bolo 15. Júna 1926. Tohože dňa sa do- nice, ktoré Margita nosila sú veľmi nebezpečné- &W Jzľ
Šciaoh, nahovoril ju, abv s nfm išla do Praný-V bodli Micbalko s Klepetárom a Sikorským v ka- Potom Michalko stiahol Margite s ruky snubný jBggj& w wW
Prahe ich u® na Wilsonovorn nádraží čakaj Mi- viairni Opera, že večer odcestujú na Slovensko, prsteň, hodinky a s hrdla medailón. Medailón cla! “
chate*. To bolo v marci 1926. Michalko nadvia- Klepetá? vtedy oznámi] svojej milenke Kováfovej, Klepetáfmd, Silkorskému hodinky a zlatú núram
zal hneď s Vôrôsmartvwou intímnu známosť a že nepríde niekoľko dní, lebo bude vraj písať dô- nicu a sám si nechal snubný prsteň Margitine ša- -K*

keď sa vrátila do Košíc, čnie s ňou korespondo- ležitý článok pre »Pťftomnosf» a že sa uchýli do ty si vzal Sikorský a dal ich do batohu. je
aral. Po niekoľkých týždňoch Vorôsmartyová pri- nejakej kaviarnen aby nebol vyrušovaný. Michal- Potora Michalko pokryl mŕtvolu Margitina regulátoromSa znovu do Prahy, bola ustavične s Michalkám ko, Klepetar a Sikorský sa dohodli, ze odceshnu , h nasvnal na ňu niesok a nakládol ka- . 5 j t ľ
a hovorila. 15. júla večer rýchlikom z WUsonovho nádražia ”a“ a nasypaI na nu plcSoK a naíllaaot Ka rta<*neí StOf/Ce

zo sa Jej Michalko páči a že sa za neho vydá. a s nlmi cestovala i Vorôsmartyová. y tom práve začalo silne pršať a Michalko bol rád,
Zároveň však Sikorskérrm povedala, že chce Michalko jej totiž povedal, že odcestujú do Važca, že prší. Hovoril; »To je dobrote

Od nej Michalko peniaze. Po niekoľkých dňoch bde budú mať spolu cirkevný sobáš. Keď Sikorský Vrátili sa všetci traja na Štrbské Pleso Prn . dokázané že áno-
Michalko povedal Siterskému, že rmi Margita prišiel na nádražie Michaíliko ich tárn už čakal a šli tam o pol 4. popoludní, najedli sa a odcestovali
dala 5500 korún. Medzitým Margita zase vrátila ukazoval mu vagón, v ktorom sedela Margita. T e- potom zubačkou do Štrby. Odtiaľ Michalko a Si- Vo svojich výpovediadh si Michalko veľmi často
sa do Košíc a pozdejšie poslal Michalko Sikorské- sne prec] odjazdom vlaku, prišiel ešte Klepetá?, korský odišli osobným vlakom do Važca a Klepe- odpovedal, ale hlavným ich úmyslom bolo
ho za ňou s listom, v ktorom ju žiadal. Vlak bol veľmi obsadený a preto nechali Marvitu tár čakal na rýchlik od Košíc, .aby mohol odcesto- «, Mar„ itu zavraždil Sikorský a že

abv mu posiala 25-000 korún *ffdÄÄÄ ÄS ítrbäľ“aby Äaffiiž «"* kdc * 53 to
v .«a zariadenie vily, Margita skutočne peniaze mu Košíc. Na stanici Štrba Sikorský Michalko. Kle- Klcpefáfovi telegramy, o ktorých sa dohovorili a y jednom z »motákov» však Michalko Sikorské

podaila. Musela si ich vypožičať, pretože jej pe- petáf" a Margita vystúpili z rýchlika a išli k zu- aby tam Michalko bol videný bez Klepetáfa. mu radil, aby vzal vinu na seba, jeho a Klepetáfa
wíaze z Ameriky dosiaľ nedošly. V apríli sa Mi- bačke. Sikorský cestou sa obrátil a mával na To malo totiž dokázať Klepetáŕovc alibi, aby z toho vytiahol a aby sa hájil podľa prijjochaíko v Košiciach s Margitou zasnúbil a v máji Laltla, s ktorým sa predtým v rýchliku rozprá- Prptrv fam da , Miclv.n. n fnin-rafovať tiež «o pokynov na základe paragrafov uhorského
Vorôsmartyová dvakrát prisl a _do Prahy a nahé- va,j. Michalko preto Sikorskérau nadával, že sa '

i-Jmi' známymi s0 spevákmi a zákona, podlá ktorýcíi by vyviazol s ľahším tre
hala na Michalku, aby sa s nou oženil. Potom chová vermi nápadne. Cestovali ďalej zubačkou ‘

‘ ' stom nie pre vraždu, ale pre zabitie, apactoane v
však urobila na neho trestné oznámenie, ale od- na štrbské Pleso, čo Margite Michalko odôvodnil *

. rozčúlení. Sikorský mal tiež tvrdiť, že jeho testina
volala ho po rozhovore s Michalkom. Sobáš mal tým, že navštívia Štrbské Pleso, kým príde osob-. Pazdejšie Sikorský s Michalkám koncom júla nenávidí Cechov, s ktorými on politicky svorne
byť v dňoch SofcoJského sletu. Michalko s Ma- ný ýtek od Košíc, ktorým potom mali odcestovať 1926 boli na mieste činu a vtedy Michalko na- pracoval a že Margita proti nemu sústavne štvala
nou, Žofiou Sikorského bol

.
na pražskej radnici a „azpät jednu stanicu do Važca. vŕšil na Margitin hrob ešte niekoľko kameňov. svo,ju sestru Jolanu a navádzala ju na rozsobáš.

vyžiadal si tam blanket pre snafckovú prihlášku. ...... MiehalbA ta3i a uuhrúŕa V inom »motáku» Michalko Silkorskému radí, aby
Doma blanke* vyplnil a Margite sľúbil, že pri- Najprv JU Omámili, potom |M M,sna5K® a WJfKrHSa. udal; )>CeIÚ vec skomplikoval Klepetá?, ktorý
MáSkn hneď podá. MÍChSlHO SaŠSírtli. Michalko dosiaľ svoju výpoveď na polici* a u chcel Michalka zničiť. že Michalko je teší'

bMiMCkriil» - vyšetrujúceho sudcu často menil a akúkoľvek sta a že musí byť odstránený. Klepetá? sjKonoyaíHomeota. Keď na §trbské Pleso išli hneď do bufíe- v inu na vražde odmietal. Michalka, preto s ním išiel do Paríža. Michalko o
V dňoch Sokolského sletu bola Margita zase tu. kde niečo zjedli a nechali tam batožinu- Potom y októ5ri J937 sa snažM vzbudiť dojem, že je d u- tom nevedel, ale mne to povedal Klepetá?**.

* Prahe a bývala u pasii Márie Voglerovej na sivz_al Sikorský batoh a išli zo Štrbského Plesa
g evne žc Z fráca pamäť, že trpí nesoavo- -

Michalko píše: »Ešte ti niečo innsim vy
,Morám. Vtedy bol v Prahe tiež Michalkov brat vseto štyria cestou na Podbansko. Kea vysh.nad s{cm . že boji, že skočí s obloka, alebo že ho ,w.ť Zabúdaš, akí sú Česi! Toľko som sa ti
Matej, a sobáš bol určený na štvrtý deň o 9 hod. tomticku utolftuj lesa a videli dolu pred sebou nie:kt(> zastreli a pod. nahovoril o ich povahe. Tv si všetko zabudol,
ráno- Micbalko sedel v kaviarni »Slavta» a odtiaľ Važec, povedal Michalko. ze bude najlepšie, keď .... .. . „ . Preto na nolicii z teba všetko dostali, čo chceli,
poslal Sikorského a svojho brata Mateja do bytu Ppjdu

do Važca peso. Michalko sa obzŕe. po okolí K sobasne? komédii v *Mail» sa priznal. Pr -
; . sľubulú všetko a keď im

MargMieiho. Tá však medzitým odišla s Voglero- ale o chvíľu išla'
zase ďalej, lebo Miclialkovii

sa toto znal sa tiež, ze bel so Sikorskym a s Margitou ľJjľ,.„„6 ťa Takýto ie i náš vyše
vo« na radnicu; Micbalko poslal Sfkorškého za miesto zdalo nevhodne. Asi 300 krokov ďa-.ej sa na Slovensku,

,
.. .

’ . jj3 -, sj p0Z0r, Je to IJška».
nm\. aby mu povedal, že starosta Rotnágl mu cestou-k Važcu a dosk az k Bielermi Váhu. was sa Sikorský s Margitou povadili. Michal- M ,

dovolil sobáš bez ohlášiek a-aby prišli s Margitou Pri Siikoirsky tam nabral vo- ko tvr<iM, že skutočne si chcel Margitu vziať za Zaujímavé je tiež rada Michalkova Sikorskému,
do ivNárodnej Sikorský ich tam sfcu- do tunsbetkeho pohara _a dal Margife pif. Mi- ženu< ale až ,by sa na.ueija slovensky a-až bv pre- kde mu radil, aby uviedol: >Margrta chcete Kle
točne priviedol. O 2. hod, odpoludnia išli do ohalko povedal Klepeíarovi, ze^ Margita ,ie veľmi

stúpila na evanjelickú vieru. Ona však vraj mu po peta?a udať. žc ie maďarsky spiom Ona sa nebala.
Pštrosovej ulice do kancelárie spolku českých spi- unavena. aby jej dal nejaký pras-ck. Micbalko to hz Sikorskom odkázala, že v šťastné manželstvo s lebo bola ametická statna občianka. Islr sme do
sovatefov kde bol dr Klepetá?. e*te Dref odchodom z Prahy požiadal Klepetara, m

-
m už neverí a žc odcestuie do Ameriky Michal- Važca, ale ona tam nechcela isť, .preto ism. na

Predstavil sa ako štátny matrikár, previedol
* y V3a

\o
'mal vraj proU nej i jarenie, že te raadar-

Mľchalkovf so^i
svadobnú ceremóniu a vyhlásil manželstvo niečo sobou pre omámenie Margity, že s ňou skon spio.nk.ou. .-6. jute 1926 hľadal -vra-'Ju

.
3 -

, .... . praj3y , ) _ y inom mottargity Vôrosmartyovej s Michalkom za prá- potom nebudú mať toľko práce. Klepetá? npo- konského v kaviarni Grand hotelu na Štrbskom poved . g “
abv M « tbéZa s Kle

voptetné. Pri tom mal opásanú trikoíoru, slúchnul. Da! Michalkov! prášok, ktorý ho na- Plese, kde vrán mali na neho čakať Nenašiel ich •
_ • .ujyA pmsím ta mňa vy_ . , , „ , svoal do oohárka vodv a dal to Margite vvoif, lam a mienil oreto. že sú buď vo Važci, alebo na petarom nerozbila. Miku-las. prosím w, n™ vy

Po obradoch sa pýtal Stikorsky Michalka, co p r j tQm sa Klepetá? oozeral na hodinky Potom Popradskom Plese. Na to sa stretol vo Važci so pusť von. My sa musíme zachrániť , J _- •JŕÄss'ŕaÄS **>^ **.*****-
5SÄSTS&*& s", ’Ä.ÄŽ viak skta»a — - «** “•

'
SÄÍ Sfy lÄTLÄnklí »«-««* 1 “• - '««*• vscl

vrátila. -MxchaJko na to vyzval Sikorského. aby prešiel na son» odovzdal Sikorský Michalikovi potvrdenku. Len takto sa zachránime. Vybuduj si pevný _sy-
Bahom niekoľkých výsluchov priznaj potom druhý breh Váhu a Klepetára, aby sa postavil na podpísanú Margitou, že iej vrátil niekoľko tisíc ko- stéra. rozmysli si do detailov vec a potom *-1 hj

Sikorský. žc sa Micbalko za účasti Kleipetáfa i cestu k Štrbskému Plesu a aby obaja dávali po- TÚn v keď ch cel. aby odvolala trestné ozná- napíš na papier a choď k vyšetrovakovi- Pomysli
jeho zbavil Vôrosmartyovei vraždou- 9. septem- Z0,T- Sikorský stal od Klepetáfa asi na 10 krokov, menie prR pe>dvod. V kaviarni sedel vtedv vraj si, že pre takú ženskú nikto by sme nemali za
bra 1927 sa Sikorskv úplne priznal, žc už pozeral sa k Važcu. Klepetá? asi 5 Jerokov a hľadel tíež Klepetá? so svojou milenkou Máriou Ková- hynúť. Tvoj dosavádny postup je veľmi nesťast

nred vražda,, « všetci trala rfoh™»i
boTe

,
k Štrbskému Plesu. Sikorský veľmi zreteľne fowa a dr. ZasŤel. Sikorský mu vraj ný. Urobil si z veci lúpežnú vraždu. Môžeme vše

nred vraždou sa všetci traja d»fco<Bi. Počal, ako vtedv hovoril, že sa rozprával s Margitou a že tci traja dostať po 10 rokoch. Ja som mlčal, ale
Na dôkaz pravdivostí svojho úplného prizná- .. .,. ... „ , . Margita večer odcestuje do Maďarska a potom ty i Klepetá? ste hovorili. Vi es ze mlčať je zlato.

ste odovzdal Sikorský vyšetrujúcontn sudcovi s
|abo, v

}.
acía!'sil ďo Pairíža, kde sa pred svojim odchodom do Ame- Ja som nič nevyzradil- Ale uz je to márne. Keď

>«notáky». ktoré mu poslal Mtchato, prostred- milí:,
’ fT*02

-,
e

.
bne.ď , !U. riiky s Michalkom side. si nedostál danému slovu, ratuj aspoň to, čo sa ra

nictvom väzňov Oorvohu - Hodička ohyt" za krk a skrta Ja-Mairgita začala kopať ymenom ražňov Upryoha flodička. a Michalko volal na Sikorského. aby jej išiel NlcHalkO pfie SikerSfeémU t0V3ť da
‘ ... , , _

SŠkorský 8ei vraždu držať nohy. Sikorský však nešiel- Keď sa Már- Vn uMs@nf. Ďalej navádzal Mich-aMm Srkorskeno, aby tiffi-

Ät tá nehybná, zatiahol ja Micbalko pod kro Ä ďiU že Paikovič a Klepetar boli maďarskými
vtsfco, kde t nej strhal šaty a rozstrapatil Jj*1 O »motákocih!», storé poslal 'Michalko Sikor- : Špiónmi a že Klepetá? s_Temyom založili cesko-

Po čase sa Vôrôsmairtyová dozvedefe, že sôa- 2 ktorých vytiahol všetky vlasnlce. akému ívrdS, že ich nepísal. maďarskú Jíterárnu spoločnosť, ktorá bola ketxen-

miesítnosti spol-
“ —»-— 1

- - 2 kom špionáž.

sí byť zavraždená na Slovensku. ruke maďarské noviny,' i »Slovensícý Východ'*,
j«oo tam vraj platia liberálnejšie uhorské zákony, v-:budeme môcť vplývať na verejnosť. Nie som so
a íam dobre vyzná. V júli -poslala Margite bec ak chceš,z Košíc na adresu Mjdialkovu veľký ameritdev Mikuláš Sikorský. -

1' Dr. Kloneíáŕ. , ., . , ,' * zahájim hladovku a za 20 dm som mŕtvy.

kowfS' J dirigenta veľkých schop- rojnosť nie len v čope, ale z celého okolia od nej potencie bonstruvistickej. Márne bude
- *

1
k « b. be-dor a Paľko Batentovci, ností. Matej Hubári, riaditeľ štát. konzervato- Slov. Nového Mesta e.ž po Baťu e výrazom, čakať širšieho pochopenia, lebo jeho. pôeziáivan f amor, Oábor Izák, Dušan Jurkovŕč a Igor ma

>í. Hu
-
d- Matioe< ako dipigaai. sboru najväčšej sympatii© víta túto akciu a dľa chv- bez tepelných vibrácií, riadi sa prísnymi

Štefánik, ktorý priviedol aj Miiana. *“• ®hé_roky sžal sa, nerozlučne so Svojím sbo- r« návšteva sa sľubuje veľmi početná. Úž zákonmi gotickými. To mu môže byť veľkou
V septembri 1893 odchádza Milan do 'somro-

ako pnôf Vadí _eo svojimi dnes je % lístkov vypredaných. Udalosť, že cťou, že uprostred rozbredlej poezie poeti
fta. Prišiel so šiarším bratom Paľom k fň-nn ?nee 3.e ?z v ?dc.r Východoslovenské divadlo usporiada, niekoľko etickej ide svojou vlastnou cestou. Bodlák
IVJ3 p «hwi / ro u ľ P T 5 ' ka však ine sbory. su svieže.. predstavení v Čopo je novinkou a dáva dôkaz, úmyselne vyhýba sa všetkému, čo dýcha18J3 a vf fcuml 40 1V- Par« <ä<> V. triedy. Ako vláčme, mtaie a hudobne vyvážene. ze v Cepe. v tom zväčša maďarskom mieste, prirodzenou nehou a vôňou, svojimi výrazsom zistil u riaditeľstva šopron&kého lýcea, ne- . -

Ve
,í j© pomer éfioru Glasbc. žije v hojnom počte čs. verejnosť, ktorá je mi. intelektom hnetenými, zachováva, vžat

bob takej príčiny, pre ktorú by jedon alebo ir ' i-ú, (íal!,??ovl * skladáteľovi žiadostivá čs. divadelného umenia.. určitú vzdialenosť od všetkých veci a tým
druhý boli bývali museli opustiť prtóoor S S u ÄT ‘c v + ÚSperf. „Hose Meríc*, sa stáva, že viac cestou filozofickou odha-

TT ,. .
presporúce >ip.,st,ovani-e kultu a sbor Glasbenej Matice, V rámci osláv manifestačného sjaisdu republ. Tuje ich podstatu než citom a dotykom Niel ýceum. U Milana tym menej mohla byť, lebo dokazuje na jeho skladbách veľký svoj hu- strany z-emedel. a maloroľ. ľudu v Prahc

P
hrá je tomu tak vždv lebo i tu na ideme verSemal z držania v oboch polroči,ach známku ptvo- f°r,~L

Vt V
?'1 ?iJUwll

'
ru

-’ Polyfóniu divadlo »Uro,Ji-ia» derme svetovú senzačnú ope. ktoré sú milé a'’hehko zdôyernené. Na pr!tidednu- Sdiefam názor menovaného riaditeľstva, merne máJo'Váiiiom'
01^6* U liae

‘
venu 0 ea retu Mário oid R. Frimla. »Rose Mariic», *>Výklady uvadaji a, do čistých večerú dýcha

že príčinou odchodu bolo Paľovo svedectvo Ten xr ,.. ktorá vyše 7. rokov nepretržite .bolo, hraná k des hruda a jeteb*. — Obsahom »R$či ma
iotSž na konci roku prepadol z tm-h oddielom holý skladby denne v New Yorku a v Londýne, hrá sa v siek» je pocbopovanie smútku, biedy, odha
nechcel V jLL.LT! , « - autorov juhoslovanských (Lejovic, Škerjatte, Pražskej »Urania» už tmfci mesiac pri stále revanie smyslovej únaw, údes života a z tonecncet v. «netfu opakovať v Presporipo, odišiel Adamac), ktoré a-spon približne informovaly o vypredanom dome. »Rose Marie» hrá sa v ho všetkého drsná a. mužná sentimentalita,radšej <to boprona a s nfm aj Milan, abv boli po- vyspelej sborovej tvorbe juhoslovanskej, hľa- dňoch Manifestačného ©jazdu v sviatky ev. Sú tu mnohé znaky, ktoré by sa daly uviesť
spolu. Ale to už Je kapitola šoprooská a o tej ľ?*uc

0
ej. st

.
al° vý(*lc>dfko m6<izi umelou tvor- Jána a sviatok Námete P. a v nedeľu vždy i vo vzťah so Závadom. Nie výrazové, ale ob

čas až inokedy. .°U
- •

db?n
‘. modernou a odpol. V dňoch sjozdových oalávi »Rosc Ma- sahovc. »Reč masiek** io znamenaná výrazo-»kaľj«ne. Ada- rie» už 100. prevedenie v Prahe. von dobývačnosťou, je to sbierka poetickej

Koncert speváckeho Sboru •mvencie., ale zdV.4, žoTSe vMy\rld5Ä Košíd^te
Ä

Tu?í*v ľa,átÍ
|
t0yl’0 BBr®tárf, ľ hrenvOStl - (Jar

-

Zatloukal.l

' Glasbenej Matice. f! mzu (v
'
iď Gotorac) snáď Odbor Matice’ SteveraBket LkoMcLcLľisjLriL .

* ** Svet “ “brúzkový časopis Slovan
. i b trochou násilnosti. ,..., .^,v

.V, ...‘o ska vydaj pravé te májové čido v dobrom nre

ľ‘e-ko^Tu^'íaZd
rR^nU

<>c
Tl0)Sbsne ’ Matíce do ••

A'°'ncert Prilákal celú našu čs obec a nad- hod večer divedo\nLpred»tTenie »Drot,árao vedení. Miloš Koleeár pretvonije časopis, aby
Ŕ™^in

l0'eB!>ka zakoncli *• m - koncertom v sený úspech, ktorého sbor docielil môže byt v Slov Nár Divndlo '
sa m<>ho1 'D’TOvnaí zehroničným. Niekoľko

,, . pre Gilasbenu Maticu posilenítn k ďalšej práči. • nmhá ' t. v obrázkov zacliyfujo máj, Bratislavu, Trenč.'tn, iriasbena, Matica je pre slovinské ovzdušie PotiváJli výkonnosť Glasbenej Matice -i rez- WLr
u

*?
a
,

“ snlGka knižka Karín Bodíaka Mladý Milko Urban uverejňuje tu ukážku ňomefcituciou veľmi významnou a od r. 1S7L* pô- šíri-H sa i na iné pevécké ľi. ínasiek>>’ po pn ’ e> Elektrická vého románu, .lanko Alcxy tu opisuje vtipnepobi známym ylivom na lublanské hudobné v rovnakej úrovni, náš ©borový kult môže mať
2lln?la»’• pi ®z

!
adzu

-
,e mocne organický epizódy z gymnázií, kdo je profesorom V ruh

pomeiry. Jej snueíaný sbor je ©borom vysokej vážneho konkurenta,
kult mam mať vzrast f jeho debutom. Medzitým čo sa jeho rike umeleckého salónu jo pTLenľobraz Hapeveckej kultúry e ak holý jeho výkony u nás —- • sucasmc. vrhli vasnivé na proletárske rao- ny Me.ličkovej. „Nový Svete zariaďuje sa stáää’íí“1 *'““

6
+ a.

Sbor nemá veľkých hlasov, zato však je vil?. tento
"iraz,^ch v^!o15-. Tak Podnikateľských oborov, všíma, siíaMoľofážtíadeoy veľmi lahodne, zvukove plný, harvltv kvitujeme žn intei•.«««,. r- ,, *

K0P a sta,0> že tento pocf-ivy a nadaný básnik kv spoločenskej a osvetovej a rmočet n-iivnws veľkou erudíciou technickou, plastický, vete šej čs. verejnosti Í°Vr°CfI OÍiC -rľU . kptiko
1
u odsunutý. Je teľov jeho preto rastie

’ Každý môže prisnieSmi kuítivoyany. Zvlášť obdivovali sme ženský vädlo cyklus divadelných predstavení V ŕáríi- zóiuwmT
3

mi'iďmi
kí ’

n on T'
(-Va u

,
na

f
a! -se' k rozšíreniu fohoto nášho jediného obrázkové

phoi; vynasamy. zvukove kľudný, čo pestrá- ci jubilejných osláv-änotenÝch ď bfľLL vonnými prúdmi neocenujuc dostatočne bo časopisu,fiapi takmer všetky ©bory naše. Ničmenej po- von M R "Štefánika - ,
s Pletn°ú o«ňi- samorastlych kvalít básnických. Keď sa, ho

•miboäoá hole i seriomoať v interpretácii ?W^4 ' poá,
jn

:

im ľ?” d» p« 11 konštruktivizme, mal by najväč-msenovo uiy.ma, »tewa». ve- «.e právo Bodlák byť nazvaný básnikom síl-



•:-A.Ä^J^fí^|jiri rfffifiBHi Michalfemta bnmcmnnriAnrSa ak
č táto nosila. V dvoch nájdených kostiach zi-

Margita VSrosmaríyová,
C “ ľf?3 ”áeBU 3 st ",y ek

f.
rí . k<)sti «ehenné. BfeiiÍiiU% r| .:; íM

J»_. .
S KSSpsSátfťSltl, Bola ticz prevedená miestna prehliadka v »Má- tä_ iWiViiaibn—— ' , , L/u k» Me sa zistilo, že tam Klepetá? svadobčanov Jmcnaifco.

, f,
Pialiy 4 oktofora 1926 písal Klepeta? Mi- vydaval za maďarských žurnalistov, ktorí si pri-Urobím všetko, ale keď si to už Mikuláš vyzradil, phalkovi: »Vratiil som sa sem šťastne. Do Tvojej šli orezreť zasedaciu sieň.musíš to vziať ná seba. To je to najmenšie zlo. ’J»by sorn_ sa nedostal. Poneváč si mi nedal kíú- Po spáchame? vražde rozdelili sa všetci traja POlOÍenlô Základného kameňa

s.„ äci , v utrceni! s aŕsSiľTtsÄ- s ssf-&& K «"*•» * •*«*• «*.
lies, že som mal rád Prahu. Dnes tak rád by ,

na>> Ycľnu .rozptýlené. Vec Sikorsiký-Kováfová chalko. Sú preto obžalovaní tiež pre krádež. Ža- toŽGRé.som chcel byť na Slovensku. Tam by som sa je;
wred verejnosťou likvidovaná. Podrobnosti na- lovaní sú ešte pre isté peniaze v Paríži a indecítil bezpečnejšie. Z tratil som dôveru v českú ?

lse
.T.

™ e
.ď’

akonáJiIe vynoSúIem viac ľudí. Do- vylákané. Michalko na príklad dlžný je ešte z rk. z Prahy, 3. mája.spravodlivosť Keby v Maďarsku zabili Češku, do- t<ľr.a,5ie mtormncie sú z Národného dívala, kde r. 1924 Kčs J400 Márii Kukučkovej, žene reviden- (Tel.) Ako sa dozvedáme upustilo sa odsťah by vyznačenie Tu chcú sudcovia dosiať vy- ph3T°m vobe = n
Jk nevaril a kde mi dramaturg ta z Prahy. Sikorski vylákal tohože roku, keď pôvodného úmyslu spojiť s manifestačnýmznačenie od Horthylp. Gnetz povedal, zc tie veci posilňovala len dôve- WI tajomníkom »Jednoty železničiarov® v Ko- slávnostným 'íarHnm vL wu • f • /

B
V uajbiižSM, dňoch na to pi- šiciach na Jozefovi Keralovi ako úplatky, abv ho gazdom republikánskej stra

Klôpôiiaf Saj i. je
,

K-Ieoetar Miohalkovi, že aféru Síril okrem dostal do zamestnania, yvše 15.000 Kčs. Na kan- mada i slávnosť polozenia základné-
Táii Klepetá? pri výsluchu m nolicii at min ľľľ? lirY^ sta - Sb t'1s,ky ale že všetko je urov- oelárskom pomocníkovi Švejdovi striebornú ta- ho kameňa k budove Zemedelského múzea

1927 udal. žľS vSl i & ľ% W T V
,
™ ie *f taJ «- J Prahy. Stalo sa to preto, že nie je dosial

Po siete bol s ním na výlete y Roudnici, Pozdc- peniaze' dodávajúc že ie zomrieť v
k p'f v

'nieiStaCÍ1
-
z
.
a byt rovnako ako i definitívne rozhodnuté o kúpe príslušného

Wdníc vKÄľffiň: ÄÄÄ ?0fmku
’

1 preto ’ aby slávnosti
čase žiádal ho tftó o kífrľktoý ne”! w?r toto ľL

Paríža októbra kálovi nesplatil splátky za šaty a právnikovi nebol preťažený. Položenie základného ka
chcel vziať so sebou do cudziny Pozdcišip j-uínr i

'6
,

n
,
se •'tenetarovi. -> ovarovu naštvi proti Si- Ondrejičkovi odcudzil smoking a zastavil ho. Mi- mena k Zemedelskému muzeu bude ne

vyzdvihli L wÄÄ aÄ íio v ÄS r '’ * W, ’d°Va me ie spoicná ' so c™ko "a čiašnikovi u >>Z1:ate,i H«sy 150 skoršie. Co sa týka Zemedelského múzea
jeho byte. •

° r '' m
'

Kcs. u šafuara tamtiez 100 Kcs a u riaditeta po- v Bratislave bude jeho otvorenie v rlruhci«» « sľuboval, 2. ma zaopatri mteto ÄfS» rifďiM wf? pÍS’JTÄSST" P°!°™i ajlbsla. pri čom budú složoné do
redaktora v časopise, ktorý bude vydávať čs, štve. abv ho z p-abv noslalí nre?-> Reichenthalovi no 1000 frankoch. Od študujúceho múrov budovy zakladajúce listiny,
vyslanectvo v Paríži. ‘

'
filozofie Stepánka wláikal Michalko 330 frankov

ftsfetféfÄít.'ÄÄ UMftBR SSÍ p-*—--
Miehalto nie neobstaral sa 5.

#
októbra 1,026 ma dobehol. Šk-odll si %Todís ’mnt krótií sa Mlolialko v Paríži prttlš vápzáne olkolo

-T n « ,
rk. Z Prajiy 3. mája.

do Prahy. K tomu, zc Klepctar previedol podvod- svoiei sestre a najviac sám Ale \\z pred bohatej Američanky Celestíny Hngbesoveí. .
Subkomitet pre novelizáciu so

v snatok v sa priznal. Vianoclami píše z Berlína Klepetá?ovi. žc ho má Ale tá bola pred ním vystríhaná. Klepetá? ne- ciálneho poistenia prejednal dnes vládne
.

Považoval to. vraj za liečenie hysterickej ženy rad* ako svojho brata. splatil vypožičané peniaze Lvovi Ŕniiáikov! a Ste- Predlohy a to paragraí 17, ktorým sa zvy
«ugescióu. vimeh pánkovi a predstavoval sa v Paríži neprávom §nje vliv ministerstva sociálnej pečlivosti

Keď Michalko mu predstavil Margitu ako svoju
MraW ' ako pražský redaktor »Lidových Novín®. na nemocenské poisťovne a paragraf 19.—

snúbenicu. Klepetá? povedal, že to schvaľuje, abv . Strach .z prezradenia vysvitá jasne z Michal- fpovod v »Mail» spáchaný fingovanými ktoré jednajú o zrušení Sväzu nemo
si ju Michalko vzal, že im želá mnoho šťastia a knvýcli listov S-'korskému; Vyčíta mu. že ho previedol Klepeta? asi rok pred tym, cenských poisťovní Očakáva sa že jednapodal, im ruku Potom podpísali n«Maké lis im rradil - Pkše: »Mám jednu žiadosť v živote S Te- n

'
e7

' ,
bd Promovaný na doktora lekárstva.

. „ k,
p?^ľ

0
,

ucaKdva sa ’ e
•
ea?d

ktoré doniesol Michalko, Klepetá? priznal že mal bcm sa stretnúť 3 ver Mikuláš, že každá rana °krem obvinenia m zločinu vraždy, spáchanej n
‘f. zakončia sa do polovice

vtedy čierne šaty a žc mal opásanú slovenskú I
ktOTl3 s

j
mi dal. bude aj Teba. Mikuláš, ne- na Vorôsmartyovej. obsahuje žaloba maja.

trikolóru Popiera však, že by sa bol predstavil zabudni na. mňa. Mám Ta stále rád Som fakv bo- tí nrínadov '•odvodov a krádeži, spáchaných _ako statný matrikár. Margitu vraj Klepetá? viac- a sm,ltný». 11. septembra 1926 písal Sikor- •• Paríži, v Nancy, v Eruselli, v Berlíne, v K SfiadeíllU ROVinárSkej SkSijf.krát nevidel. Pozdejšie mu Michalko len povedal skéfml 7 Paríža, vykajúc mu: »Do Košíc napíšte, Prahe afď. ’ .že sa s ňou pohádal a že jej dal zaucho, na Co 70 Margita tento mesiac odeeskiie .dn Ameriky. ....... . v . . rk. A Praky, o. maja.
ona odcestovala do Košíc. .

Nezabudnite na mňa. Veď som Vá.s' mal rád ako Y s ,5.' ,
trf ja obžalovaní su ľudia duševne na- nUfední list* prináša vymenovanie clô*

K tomu žaloba podotýka; »Ie charakteristické
sľ° ibo bral»». A inokedy nísal '-'Vykonaj všetko, j* \-íl-!,ul!

6
?

anm r Y°' D0V čestného predsedníctva a kuratória slo
y,r> ino ;ri.oi-ír»í« Ww.nľi*a. - ŕ j^^iicucuvicjJ6UCKC, abvsa o mne oíinrľ riň rprfp.Vplp o wHi na tiieo'l. evanj. fa.kuiTe v Bratisla- , 1 ,, - i

Paríža n o-fr np
zo R° z pytuj sa na mňa a podai m í znrávM»

' '
Y e v Prešove. ktorú dokončtk ale nebol vysvä- bodnej školy politických náuk. Členmi cest*

bavn 61
z 4’!a:de , c

J
lyrQv Y Prahe ó sňát-

‘ . ‘ tený. Potom stucíova-t krátky čas im ‘ filozofickej neho predsedníctva pre prvé funkčné oh

koyi oznamov®* sľ do Prlhy vrlttl k.fna b©8 MiChaBk® RianžeXom. “c akľ red‘ f?*™$ ,
UnÍ

!^
r2Ítní dr. gusta, dr.

krátky čas, n ~ f *
aeienec yen. inspeKtora ' notom rea- Krčmár, dr. Weyr, bývalý minister Fedor

Rozineeiía manželka Michaíkova Zdenka Po- akíor a miesta rnsto menil Prekonal mmio iných. T » „j , „ Al . y , -r, ,
vyzvedať v Prahe, čo sa všetko vlastne o ňom srebačová vzdala sa pri prípravnom vyšetro- chorôb syfilis, dvakrát kapavku, chorobných ™l(iek. senátori Vrany

-
a Puch], poslanci

a o Michalkovl hovorí r-'slal mu referáty a vaní svedectva. známok, alebo príznakov zaťaženosti však ne- lomasek a mz. Dostalek, redaktor Penizek,
Dotoin sa zase vrátil dô Paríža za Michalkom. Ale v žalobe o rozvod z r. 1923 uvádzala žc sa Javl V1 '

... . , .. . .
. ... býv. min. dr. Scliuster a dr. Orban. Meno

„„ - ., . . za Michalka wdala, poneváč tvrdil ž" ie’ urofe. Dr. Klepefar bol po yybornvch studiacn pro- vanie eventuelnych ďalších členov budeKomroniácsa ICSspaSáiFa šorom Y KášíciacJi' a šéfredaktorom/ čo nebolo
" a

i/Wvi-J %%
7

’
Za predsedu kuratória vymeno-

SO Sikorským. oravdad Preto vznikiy v manželstve, ktoré bolo vaný je sekčný šéf dr. Malboban. Za 51c-
Pri konfrontácii Sikorský Klepetáfovi doslovne

°C Zac,atkf! nesfasílle' cas<e spory. Tiež’ Siko'rský vymenil niekoľko zamestnaní. nov univerzitní profesori dr. Fille a Mild-
Pftvedal: »Prod výsluchom na polícii som vám Micbaiko sa choval voči ne? surové, bil ju, Študoval oráva a urobil jedmi stáitnu zkušku. V schuh, redaktori Hejrct, dr. Borský, Zyka
31. júla 1927 povedal, že máte vo svojom byte cbCeI «“ zastreliť chce! in poliať benzínom a cíhfadc pohlavnom nočaly u neho sklony k zvrá- Charvát Baeher a Mannheimer vl radca&!É v&Z tZtaT\r e Tľ° p f

kn
,
e Sffl iu za V,aSy a n|ekQlk0 krát iu tenostiam r

:
,925 ’ kedy

. inž. Janšák, sekčný šéf dr. min.
a-že ste boli'už na poM*vypočúvaný

01 S0 ‘’ ľa ''
T . , - ... . ..

1 , Klonetar do bytu Michalkovho privádzal mla- radca dr. Reich, vrtíh. odbor, radca dr. Dvo

' Povedali sto ", p Jľ l ' uz dru,la MlchalJí0va raanzel
'

ka - dezeay* rák, vrch. min. komisár dr. Vohryzek, gen,
o celej veci nič MiChaífeO Otrévi. prvé M äÄM horená zajtraUdavali ste ďalej, že z fotografií, na polícii vám V BeSlltU? vraj jetho matka holdovala alkoholu, je pódia le- buc ® s.avnostne oUoien.i Zdjt.a

ukázaných poznali ste len Margitu a že ste nove- t u kárskeho nálezu duševne úplne zdravý ako druhí prednáškou ministra dr. Hoctzu.
dali, že ju ani nepoznáte a že aby som sa podľa ~S,f s,a zlúieniť hez_ o Michalkoyoni prvom dvaja obžalovaní.K.wssttÄ’aé ť t*»a 869 - wapä”a

stÄsg"5;n
n
,SS,

n“ri!"ä 'c ' ” y ÄÄÄ».<
S5SÄ ®'sn»"f»rä spelecnesti f‘-oznámenia s Michalkom otehotne a. SCSlVéleRéa . . . . . .

Ešte pri odchode ste ma žiadali ato- som mal . pri srazke medzi sociálnymi demokratmi
na vás ohľad a že keby k niečomu došlo abv

Michalko jej dal nejaké prášky, aby si vyhňa- Rozšírenie správnej rady. a komunistami 1. mája zranených S8G
som dátum činu udal ?s rn ,vi„ „

’ la oiod a Einothefova tsez skutočne prášky „Äfcra nátura cínu udal 28. alebo 30. júla.® p0ŽiIai na So fažko ochoreIa, ačUofv6ŕ bo fa rk . Z Prahy, 3. mája. osôb ’

v k/rilL nn I.- m - d
i
y íl!

r
bo l y n° c i inde. ako nred tým celkom zdravá. Einôtberová vraj (Tel.) Ministerstvo vnútra schválilo * —*

UM ľ '
pozd Jsie vsak pwustil. ze ztrati la úplne zrak a nepočula a len pozdejšie á f účasti nárskei snol Bicmo- —.bol raz cez noc v byte Sikorsjtého s Kováŕo- sa tento stav zlepši!. pravé stanový ucastmarsKej spoi. Higno —— - _ _ _

vou. , . , , , , . . novej, ktorá prevezme cely komplex f I—# \r ÍJf f\f ä
Prod viúlom bol s ňou asi dva razy so spisovale- -'hlot FdiSeZou tože'nil Po svľd4 « Schônbornoyských majetkov na Podkar- _ V/ii I fVÍVi/V.

u
1** Zavrelam va Vsenor och, v penzionúte Michalko na frpnťu a pri odchode podľa trestného Pcitskej Rusi. Budúceho týždňa, bude ústa

-trecha, ale v júli s Kováfovou nikdy viac už v oznámenia jaj dal päť práškov s tým, aby si vza- vnjúce valné shromaždenie spoločnosti. . , , „ _ .-ia nom hotel! nebol. la z týchto práškov keby jei holo horšie. V ok- Ako sa dozvedáme, je v prúde akcia, aby 'psenovame. Hlavný účtovník ľat.yÄSÍS* s Klepetáforn vy- tóbri Emôtherová ochorela a požila dva prášky. do správnej rady okrem zástupcu pozem- v - Hmšovský bol na poslednej schó-

Margite povedal že to dopoludnia*bnhľ/'rm/pfii/ októbra 3 P® požití práškov sa jej stav kového úradu prihraní boli ešte zástupco- dzi správnej rady menovaný riadite!om
Michal v i ľiVľ ,

bola tomed,a. zhoršil. Na hrdle a na prstoch obiavilv sa mo- via iných zainteresovaných ústredných hlavného ústavu.
rôsmľrivolJí \ke

,
ď manželstvo Vo. dre škvrny, Fnmíhcrova upadla do bezvedo- . z„lágť ministerstva zeraedelslva — O zlatom srdci Prešpurákov možnoosmartyovej, nebcf ešte rozlúčený so svojou nua a na druhv den 4. okt. zomrela. Po smrti uauov, zviaže mimsiersiva zenieueisív a, . v . , ,

Zdenkou rodenou Pogrebáčovou (teraz Bez- -sa objavilo viac škvŕn na jej tele a z úst vy- riaditeľstva štátnych lesov a statkov a leľnu často citát v bratislavskej nemeckej
rucoyon), takže nemohol právoplatný sňatok stúpila biela pena. najvyššieho účetného a kontrolného úra- tlači a vždy len v superlatívoch. Vo štvrtko-

Svoíi nSSSľ Ä«ťÄ°SlS - dô‘ M,rtvti Prezrei 4. okt. MUDr. Schmäger v Beláku du. aby tak mohol štát prevádzať rozhod- vom čísle ®Pr. Z.® je zase zmienka o istom
obchodníka z Roudnice ,šrnpnn» \UproM a vVfa<ÍTŤI sa, keby ju bol ošetroval, že by ne- nú ingerenciu na činnosť tejto významnej pánovi, z kruhu tých, ktorí majú »zlató
cerovou, ktorej pfs?l sladké listv n tvUni <1

boía zomreia- Michalko vtoaždu na Ružene Einôthe- spoločnosti. srdce® a sú staroueedlíkmi. Ako to' zlatá
s non.

‘ StV 3 yK S‘ r0Viej Popiera a tvrdí, že zomrela na chrípku.
• _

srdce vyzerá možno najlepšie posúdiť z vý,
30. novembra 19 7 6 zo Štrasshurkn iri Poneváč je Michalko podozrelý zo zločinu Poradah©S®OdárSky«h IRiRisfí-OW. kriku pána, ktorý —keď vrazila loďka ob

0 San Že keby mal peniaZe-V 73 Sou pricestoval. SdnfpľrieítoSílle Sľ trestného rk. Z P r a h y, 3. mája. sadená skautmi na prístavný mostík pro-
Ona inu potom peniaze poslala. pofkaračovam-ia; pre prípad vraždy na Margite Vo- (Tel.) Dnes dopoludnia bola porada peleru a vojaci zachraňovali Sxtautov pred

Michalko sa vo februári ]9?7 omlúval a ornamn- aby sa zkrátila vyšetrovacia väz- hospodárskych ministerstiev. Jednalo sa utopením —mienil, že by bolo lepšie, keby
y

,
a že cestuje do Londýna. 15. júla 1927 po-

ba všetkých
1
írodi obvinených. o aktuálnych otázkach hospodárskych, »tí psi sa potopili®. »Presburger Zeiáing®;

mína
J

n a
Z
n^rj1ly

l
ístoŕ- na JjtOTam jej píše: »Spo- Michalko v dobe pred prejednávanou udalo- zvlášť však o situácii utvorenej uvalením nemenuje tohoto muža so zlatým 'srdcom™

Važcaľ
" bMkáVa Ta Tvoi Ján

'
Cestu » em S ° U

f
1"'1

.

SU,CaSna S RlUZen°U Einath
!

rOVOU
diferenciálnych ciel na vývoz našej rafi- plným menom, ako by to zasluhoval, a na-

Pre „r,- i . .
snúbenicu Oľgu Giesierovú v Užhorode, kto- nády do Anglie. Uvažovalo sa o opatre- značuje len, že jeho meno je všetkým

potvrdzuje
0

nravd!°n
> závažné, poneváč

__

roH 53 ava vy rz,ava ’ niach, ktoré by bolo treba urobiť z našej »Preesburgerom» dobre známe. Ale ľudia,
tolro dňa odcesfcvaľna

U

Stovf.t1ľo
0rSke!,0, Z ® IvC

foi
S

o P í
f

s
?^

r°vá dozvedela ohlásila to strany za účelom zmiernenia dôsledkov, ktorí boli svedkami tejto príhody naznaču-;_ _
'-vaiuidíi na Movensko. r. 1919 cetmckemu veliteľstvu. V Užhorode mal ,, , - , .. , •, . ,, ’ -i

Ovsem tiež Vô,ôsiuartvovei nísal Michalko -.ani Michalko r. 1916 vyvolaných týmto postupom Anglie. Ju, kto bol ten muž, ktorému tak malo zale
lované listy. Tituloval iu »sladká dehrl ľioín ;oru, n, c t „ ‘ žalo na živote niekoľkých detí. Je-to milio-
Mafgita® a i.ic(n„,i -!,

u sl
“,QKa ’ dobra moia ešte jednu snubemeu Ofgu Schraidťovu. Kun zoslaná im uäzbo - m ,^. „„. „

i-lcto t 3 uisťoval ju, ze keď človek nájde v „ , , ,
rmis iBSsan® vazoe. narj k tory zaraba stále bez prace a namahy

ceste
1

života. ItoSf-f'„glft itfe í S ‘ÍÄÄÄ Ml K» « M , ... SV Z Viedne, 3. mája. n. aäklade starýcl, smlúy ohromní; <*nosJ|
hra, 1925 svojej žene. že o Marghe niet žiadnych zatíromý Sťažnosť Belu Kuna a spoločníkov a vyniká i zvláštnou neochotou, ked sa jed

-,azľ ž? mu Písal Michalko z Pa- mal v Prahe pomer s Máriou Emwrtovou r proti zatkniatiu boIa dnes súdnou komorou ná o platenie verejných dávok. Škoda, že

do ÁmeHkľ
1

ý?'m eStl
-+

ej '’ že, Mfr2ita odcestovala Písku, ktorej' tiež sľuboval manželstvo a vy- V záležitosti Bélu Kuna zatkla celá verejnosť nepozná meno tohoto doy
argite o snatkovej komédii ne-

• lákal od nej podvodne lOftO Kčs, ' ešte jedného asoluvinníka. bsodincu ľudštval



*• ’sšĺ]Bratislave hrozilo veľké zrkadlo dňa
Boí. od roh/, vystupuje, čistejšie a vy- ' '

puklejšie postava, Milana Rastislava Stefá- * i POČASIE,
nika. Kniha. A. de Monzie, pamäti Janino- vaaanov benzínu Ohrozených OháOffl> Pravdepodobné počasie 4. máje*
ve a. eqvÁdorský denník vrhli/ nám hodne 8

. Polojasno bez väčších srážok, trochu chlad
svetla do jeho života. Bude treba ešte mno- V Bratislave, 3. mája. ňom a. čoskoro vlečné lode oetly sa v mori nejšie, východný vietor.

ho práce — a kritickej práce — než nám V stredu odpoludnia stala sa v brati- plameňov, ktoré počaly zapaJovaf drevene Povotrnostná zpréva. CÄ^ÄÍ
bude jeho zjav celkom jasný, ale predsa už slavskom dunajskom prístave príhoda, kto- boky vlečniakov, naplnených obrovským iT Lntoveký Sv. Mikuláš 12. Po.
dnes, po desiatich rokoch od jeho smrti, vi- rá mála bez mála katastrofálne následky, množstvom.

_
benzínu. neztrata-

prad Veľká 18, Krížová Ves 16, Čadca 17,
díme rysoval sa jeho postavu v základných prístavní robotníci čerpali z vagónov tovar- lo duchaprítomnosť a počalo oheň hasíK a

vSa(Je jasné.
charakterných ťahoch. ne »Äpollo« do vlečných lodí benzín. Pum- súčasne upovedomilo

_
Spoločný n i

mv^nTj0-

Predovšetkým dostáva sa Milan Rasti- pa nebola asi v poria)aku, lebo väčšie množ-
• Bratislava: Slovenské Národné dí

tlav Štefánik na svoje miesto, ktoré mu pa. stvo. benzínu vytekalo do vody, takže po- plameňmi a oheň z *

vädlo 4 mája »Dobrý vojak Švejk®, 5. maj*
tn v našom zahraničnom odboji. Napriek vrch Dunaja v okolí vlecnyeh lodi hol po- odstranif. 0 chvíľu potom voda brala so

wCi6my iekn ín®. 6. mája odpoludnia. »Do

intrwám namiek sústavnému Zaznávaniu krytý benzínom. Robotníci to síce spozoro- sebou horiaci benzín a tak nebezpecie bolo brý vojak švejk», večer »Lazebmk bavil-

TJ ZesTSÍÄÄ v.,,: av» nepripisovali
Um* MM vtó- odatránené. Skoda

ag..
to SSSttJS

kami zpráv a kusých n ápovedí. môžemenosil, lebo pn _8erpimi sa ôbyiajne stava, j 1®“!, L,11’“ Vo vrtkom nebež- sa nehrá, 8. mája »M»non» (pohost. hra
odhadnúť, že Štefánik nebude štát v oslobo- že menšie množstvo benzínu dostane sa do Bratislava nachadzala sa \o

'eJKom eienov paríŽ8kej opery del Comicpie, dir.

ditelskej trojici namieste poslednom. vody. Odrazu však povrch vody okolo vleč- peci, lebo v prípade lybuchu 150 vagonov Georgeš Razigade), 9. ma ja sa nehrá, 10.

uých lodi počal horsE obrovským plame- benzínu, bola by bývala Bratislava zničená. mája »Pecr Gynt».
Každé dielo je v svojom prvopočiatku - SCHÔDZE, SPOLKY A PREDNÁŠKY.

len intuíciou, myšlienkou, vhodenou v chaos *
. _

dní, každé má v plienkach ľudí veriacich, _ skoro skončená stávka. Bratislavskí Viktor Preisak obchod kávou tržnica T. p. 1lo k d ° b *°°-
Tobotú

luái odvahy a srdca a ešte len potom reáli- obchodníci so zeleninou a ovocím, ktorí za- box 33—34. Písomné prihlášky (s návi atnym ~
mája o 4. hod. ocľpol. v zíaj&edecej sieni I.

zátorov chladného a triezveho rozumu. Tak jjájili v stredu ráno stávku na 'znamenie poštovným) treba zaslať na adresu Jozefa sporivej banky, na ktorú sa členovia povo
aj dielo nášho oslobodenia. Štefánik bol

protestu proti rozhodnutiu mestskej rady, Kraussa Bratislava II. Kozia u. 12. lávajú. —* Kamaráti a spolužiaci, ktorí ste r.

jeho prvopočiatočnou myšlienkou, jeho in- u nesmii v trhových dňoch nakupovať pred _ Krajinský sjazd obuvníkov v Košiciach. }* v Ost r i h o val a

ímctou, kahancekoni odvahy a S. hod., vyložili vo štvrtok na svoje stánky Na s jazde obuvníkov, ktorý sa odbýval v ste Ja čím prv u Štefana Mischáka, farára
Masaryk a Benes jehoMastnými realizátor-

|.,ovar ako obvykle. V stredu mali protestnú Košiciach 30. apríla, holo prítomných d e- v Leviciach, alebo u inž. Procházku hl. di
mi. Tu je pole pre našich historikov: pošta- scbôdzn, v ktorej vyhlásili svoje požiadavky: ipo-átov zo Slovenska a Podkarpatskej Rusi rektora cukrovaru v Oroske. Schôdzka by
mľ do pravého svetla jeho missie tahitsku odvolanie zákazu upravenie trhov a zlepše-

zo Slovenska P
. bola na turíčny pondelok, t. j. 28. maja v Le

« equadorskú i tú celú jeho diplomatickú SíľS sa už niekoľko 1&. -Predsedom sjazdu bo obuvník M chal vidach . _ valné shromaždeme zastúp,teL
imnost predvojnovú, ktorou zainteresová- k nrioravuie

’ Moncz. Sjazd sa zaoberal kiízou obi vn - stva
_
»Svazu organizácii

W Vraucúvnv mím: o otázku maďarskú rokov Pripravuje. ho remesla. Prítomní delegáti boli takmer rejnych a súkromných zamestnancov na
val rraneuzov najprv o maďarskú, _ jubiIe]-

ná oS iava v Nových Zámkoch. .
f

• celého Slovensku bude 13. mája o 9. bod. v Bratí-,
VOtom slovenskú a nakoniec ceskosloven- g,. é

-
koĽporácic v N. Zámkoch uspo- ] fsne za *?• ab

'.
0buvi” ci

.
K C ® leí a

sláve reštaurácia Kríčku, Marianska ul..
*kú. rfadahi k ucteniu ľamiatkv -en M R Ste- SIovenska a Podkarpatskej Rusi utvorili

, obvyU iým programom. O situácii verej
.... D č . .. . , . .. nadajú k ucteniu pa y a ' :

. ’ . jedno veľké výrobné spoločenstvo, ktoré by ných i súkromných zamestnancov prehm
Milan Basttslav Štefánik je typ hrdinu. Iamka v rámci juhuejnych osláv pietny ve-

g
. konkurovať veľkým otouvní- vôrí gen. tajomník VI. John z Odborového

Carbyleovského hrdinu. Nie hrdina zo svo- ge r vo veľkom sále Sokolovne. Program; , y"J . ústredia v Prahe. — Alliance Fr-an
ýej vôle, ale z vôle Osudu, z vôle tej vyššej Zahájenie, »Kto za pravdu horí», žiačky .cxym tovamam. caíse v Bratislave usporiada 4 mája o 20,

moci, v ktorej rukách sme všetci len púhe megt §k slávnostný prešiov; odh. uč. Ko- — Na stope zlodejom v byte posl. rlr. hodine v spolkových miestnostiach (Reduta
mky nirniš ona uskutočňuje svoje tajom, otče národov», Slov spevokol, Mičuru. Ako sme už oznámili, vnikli v noci
né zámery a ciele. Nik z nas jeho rovesm- recitácia »Odkaz do Paríža» sl. Válková, J. l ‘ a k maja neznámi pa< hatcha clo ytu pr n es ch am p s s. preds. parížskeho ústre-
Jíov, nevykonal v slabej ľudskej škrupine H SyC h ra - Slávnostný sbor spevokol »Sme- ndenta súdnej tabule v Košiciach dr. Micu- (Jia liance Francaise. P. Gaston De

mľko, koľko vykonal On. Na jeho živote, tana„; Recitácia žiak. gymn. J. Garay, Zd. ™ a odcudziji tam rôzne strieborné veci. schamps prednášať na thém a. 1SD a

.balaneujúcom na ostri života a smrti, videli ™.hi h u kl - v kvarteto fVančová Rich- V stredu večer spozoroval jeden detektív 'osť Viktora Huga Sl. Hetena Bartošova,.r *****•«»»«”**? “Si“ STSÄ ««»* KfT? B%fJr 2
ske pole ruku tej vyššej moci ako na živote

.
. . . Kv skoro stále bez zamestnania, keď núkal jed- -

fi g as t j n e n t n ý s v ä z. Krajinská
nikoho druhého. Klbko jeho ciest až po iú '

‘

* í' ,, R - • nemu hosťovi v hostinci ku kúpe striebornú Ostré ú i e pre Slovensko bude mať
osudnú priekopu navíjala táto ruka. , .

a f rs
,
a s ' T0Z a *

.
0 " tašku na cigarety. Detektív prezrel si strie- svoje tohoročné valné shromaždenia 17. má

w , . ...... raz prízvukované, zc vysielacie stanice v
b ý ta?ku pozna, že j e to majetok dr. ja o pol deviatej (8.30) hod. ráno v kresliar*

Vo 4. maj mált by sme si predovšetkým Bratislave a v Košiciach sú nedostatočne
ATig ktorému bola 1 mája ukradnutá. m štát. mešt. školy na Vrútkach. — člen

toto uvedomovať. Srnysel zákonnosť a za- a že ich prekoná nová vysielačka peštian- pr KoSSiSTLÍSf a nľedviedol na no- lupina Družstevnej práce
vislosľ našich životov. Tym by sme uctili ,k 0 tnm ako ie možno nočuť vv-

T
.
rft° Kovacika a prediiecLI p v Bratislave ponad a schôdzu 4 mája o pol

najpietnejšie pamiatku toho, kto preletel •
j Budapešti níše »SIovenskému liciu,i^a,<tlk w fava’ ™ tasl^u od . e-

._>0 hod. v hotelu Royal. — Prednášku
nám nad! hlavami ako meteor a zaHaril sieIamc z Budapešti, pise bloienskt nu fana Ondercu, ale nevie vraj, ako k nej On- na t,herná »Dohry príklad najlepším ucíte-

ZZ smere Juhm z Parkane toto: .Minulý r]er5o prigiel . pol icia 0všem ponechala Ko- lom» bude mať prof. dr. Karol Lám y,
nám svetlom poznania nie v jednom smere. týždeň bolo zkúšobné vysielanie novej ma- váíika ,vo väzbc a zahájila pátranie po On- na; schôdzke miestneho Cs. •ahaton.
•

ďarskej_ rádiovej vysielačky. Neviem, kto si dcr č<, vi> ahy zistila, či nevie voľačo bližšie-
dTo™j paláca.. Vstup

toho všimol, ale ten, kto mal náhodou pr;- k o o tej krádeži v súdnej tabuli. voľný, hostia vítaní. —- Družina, čs. w
_ .. _ . .... v . T,„ ležitošť sa presvedčiť o výkone tejto vysic- _ w b v mrtvého V stredu leč n v ch poškodeneov swíala. na žZ

časopisy v Rus- 1agk bo , Tkrapený . Kryštálový apa- dATmhí”h hvtľ\ntonk Nirschy- ™áje V. riadny sjazd váléč. poškodencov ™

Svitajú dlhými článkami jeho Veličenstva m ktorýin dosiaľ pr1ifmanifi maďarskej ZahSdníckej nHci‘nmntJr Slovenska do
afganského kráľa, cituju vyroky z jeho rod

jeIa5ky nfibo!o možné, alebo len slabo, "f abv tam onrlvfl vodovod Nirschy ľ
Sp° lt>> ’ "

a pišu, že afgansky kráľ je pokrokový shv preukázal yýkoTi taký> ako aparát 2 lampo- J*“ budeľiľNRschovo sl VÝSTAVA
Ibodomyseľný a rozumný ipanovnik». Kráľov- vý kr fe] ŕ t Iatnp0VÝm rosilovačom m- Zn* XXIII. výstava UB S. obsahujúca prac spel
akých manželov pozdravuje Kalinin a Či- • ,. Lnm-a/aVn anaráť neozýval. Medzi tym prišla Nirschyho žena. ku slov Umelcov, je otvorená, denne od 9.

čerin, Kalinin poriada pre nich vo štvrtok "A ] Smi* ikon nroti ShTadali ’ že Nirschy íe ™ ko- -12. hod. a od 2.-6. hod. mimo pondelok,

banket, čím bol zahájený rad banketov v- '
*. •

.
.

‘
. k +orv misía zistfla » žc ua nebohom nenachádzam bioGHAFY,

Kremli á na afganskom a tureckom vyšla- umožní dobré prijímanie s ;najlacnejším a sa žiadne stopy-násilia a zomrel pravdepo- Bratislava; Adlon Sorrel s
neetve. Okrem toho bude slávnostné pred- . ,, ., '

"

9nn dohne na porážku srdca. Anton Nirschy je R©duta »CirkiK Royal», Tatra »Budé
stavenie v divadle, dostihy a vojenská pará- n ! n,uľťma r.m Prihuzným pred dvoma rokmi zavraždené- pí6meno», Unania .Muž bez hla.vy».

da na Rudom námestí. Teda cárske parády . ? -. ,
' ' ho záhradníka Nirschyho. ~

, i, r a i . . -pj irj iných vysielačiek. Leu ncialOKtore pristioje _ v • «.« „ •...
Y í.°Tnl®tlCke,

1

Äľu.
d0Vla -

budú schopné prijímania z iných staníc. ~ Cl
.

sa"°ľ ***? ŇT TATZľ*™ “ Strašné letecké nešťastie v Novom
ml

l10nár
farevnkel

je majitelom Naopak nie je možno počuť v Parkáni - a J
Kos-c,ach dopravil, v stredu mladého cigána novosadskom vojenskom letištl

i
V

n To / ovšem tiež inde na Slovensku - Bratislava s bodnou
rononj

pmac d k strašnémil leteckému nešťastiu ná>Ä T W flTm
T

Selu>> Po ľ°k
.
ov s

!ál a Košice, len na 4-lampový aparát. Za tých- *
1

sáÄa8ac do dedkom srážby dvoch aeroplánov. K nešťa
uä od'4. hod. ráno pn práci a o 8 hod. večer ,, , ,

‘ ,. .. . Maňu Zsigovu, tie z s niekoľkými ranami v ý i-a +o Strnfv, . , . i xt okolnosti ma maďarská rádiom šírená . , ... j stm došlo vo vyske o0 m. Obetmi katastroiyho u nej ešte našli, ako sam rozprával. Ne- . , , . , , . , , , , . prsiach. Všetky tieto rany sebe i svojej miicn- . _ -+-r.jTnni<!rfAr-, - : . _ _ ’
, , . . , ircdenta ma k nam úplne otvorenú cestu.» , „ ... „ „, 1oti sa stali kapitán Petrovic a strojmajSLer

vedel dosiaľ, čo to sú prázdniny, nemal „ , , .... ke zasadil Knstoti, keď nemohol svoju milen- , .J _ , , ,,,
, .

’ ,, , ,
U3 ’

.
— Konzervácia cirkevných obrazov na Slo- . ,, ,

’
. , 00 v pilot Jandnč. Prvv patril k popredným JUžiadne nedele, malo spánku, len štvanie a . , . , , , ,, . , ku pohnúť k tomu, a.by sa k nemu zase vra- F

, , , , 4.. .
. . .- T ľ . venskn prevádza sa niekedy bez odbornyeh ... . , x . hoslovanskym letcom, u ktorých slúžil od

sárobok Len teraz v 54 rokoch si tento mi- , ,, . , . , , . , _ tila do spoločnej domácnosti. Kriatoii poznal ,u . , , ,,„ , , ,v. 1 znalosti a piety. Su prípady, keď rezbárska , ... * . , . , , počiatku vypuknutia svetovej valky. -Ako
Jkmfe'uvedomil svoi hrozný život a vzdal sa _ - ... „ *

, . , , ... totiž Zsigovú roku 1925 e, M e nou od tej doby ľu,j“au “
) ,TT, «7T J y

„ firma pn oprave olta.ra, odhodí alebo odvlečie _ - ,, i; • žiak francúzskeho letectva sa vyznamenalofiehodu Od dncíkn m oa obre hnviľ hxsf , . .v Bardiove v spolonoei domácnosti. Mali jedno uaui.ui.ijacuu
• .. .oDcmran. uo onesKa vraj sa oiuse oavn, rerat cpnný kus obrazového inventára kostola. Štát- ™

. .
t mnohokrát na solunskom fronte svojimi* užiť trochu života — Na prvého mála ši , ,, , , malé dieťa, ale Zsigovej sa odrazu domácnosť uinuilUisrai ua B ; J

7 ' , prveno maja . x ny referát ne ochranu pamiatok žiada, aby sa _ . . ., „ chrabrými kúskami začo bol vyznameprvý raz vyšlo čs. cetmctvo v novej uni- mu hlásili domáci odborníci, t. j. akad. maliari,
ns 1 ° °™rze a * s

naný najvyššími juhoslovanskými vyznačelorme. Zmizla čiapka s červenou páskou a ktOTÍ môžu preukázať dlhšou praxou kou- l &
n

"
r T T mami

juhoslovanský
na miesto nej prišla úhľadná šedá prilbica, zervačnon Te no+rebné nesiať detailné ozná Pred trama dnami Pris3a vsak ZASe do Bar" niami -

c , , ,
ktorá sa veľmi podobá prilbiciam polície ľľlľi „ f 8 deta!

Int fmd: diova navštíviť svojho ujka. Krištoíi použil - Tri popravy. V Negotme v brheku bolí
sa, vexxiii poaopa pru DJGis.ni poncie. menič, kde, kedy a čo konzervovali, príp. ej , __ .• 7 - cí rplprn'm Afpriia T an d anovi č a

J*j Šedá barva dohre pasuje k šedej rovno- fotojzrafie. Kvalifikovaní odborníci budú za- tejto prí]efeltostl a ve^0/vai 9a ftv°3u milenku popravení zastrelením Manja Lanaanovic a

šate Teraz obiavnie sa četník v novei rov . 2, prehovoriť, oiby ea k nemu vrátila. Tá. však Jovan Stôjkovjč-Radujevčanjn z dedinysáre. iobz oojavuje sa ccmix v novej rov- pasam t do sozfiemu reštaurátorov obrazov. : . .
’

' ... . , .... . 7a vjn Afaríiinho otca
uošate nenápadne a popoľava baiva, urobí _ 7,mmv nr! voiskn v Komárne V tvch 1Ch° Bavrhy odm,etta a chcela vratlf do rušasovca, pieloze zabili Maiijinho otca,
fetnfta v prírode takmer neviditeľným, čet- to dňocľľcí metožemľ TodZk gén šSbú

St“U k A1° na hmdekej ju odakával ktorý sa chdel
4

na
1

stfre kolena °Žflf ’ P°“

rád m vraj s novou rovnošatou spokojní. Joze Zmek veítoľ wsÄ a veRtS p pľ
KrÍŠ^fÍ 8 PÍCh°' * štyxikrát do pre ' Keď &i - pravy sa zniCa

1f
tn

}
r<

?
dl?a *

’a
„ j po.aoKy a ventei p. pi. g0va klesla Da ZÔTn ľabol si k nej j objal ju nej bola vo veľmi dobrej volí. V ten istý deň- Veselá chvfla. Dobre odpovedal. 12. do Olomuca. Za svojho pôsobenia urobil IaTOU rukou a pravou ei vrazil teD istý núž bol vo Veľkom Gradišti popravený Milisav

ManíeHta: Zdá sa mi že tvoja cigara je ti mil- menšinu v Komárne mnoho. On je do pr6_ Al€ n6ž domili tatžo KriStofi ,voj Maksič-Gjogjevič zo Slabiniec. ktorý zabilaa ako ja! Manžel: Slávne Lebo horí aspoň tiež zakladateľom fondu na postavenie äatnovražedný z4mer ukotóif nemohoJ . s svojho brata a jeho mŕtvolu, aby zahladil
Jeo

pre rtóa, aäe ty horíš pre každého. - Khon: pomníka gen. M. R. Štefánikovi ktorý v nou rMH>u v prsiach vylipzol na slTom a sko . stopy príšerného činu, hodil do studne:
Moja dcéra je ešte len devätnásťročná a uz dohľadnej dobe mesto okrášli bronzovou v samovražednom ,imv* « JÁ* bv Tlie,w !, „ .. . .

j* mamibená! To je nič! Moja dcéra sochou nášho najväčšieho slovenského bo- kýÄ metrov dolu. Ale dopadol šťastne a ne- i ietadlo^iaTS^^ÍÍk^ľ^cboSS
ľ°T- SeT1 “ J0T11íka za Sl0b0d

T
11

-

Na í0h° mieŕt0 bo1 vy- Pôsobil sl žiadne zranenie. Ďalšie samovra- 0^tf0 sa v ľredu U v Lidu v PoľTkUPokrok: »No, Mišo, ako sa ti dan v ucem menovaný pplk. Jelí.nek. Kv. -/om.Tié mi-nev 0Cltl° sa v s-1611!1 u letista v Liau a roissu
seanesla a aké robíš pokroky’® »Dohre Ja sa w . f ,

y °Pakovať nemohol, jeho malé vo vzdušnom víre a sriľtilo sa z výšky asi
mäS*m už smiať, ked druhý učeň dostane zt treľn, ? VS i T • f’*™ “ U

’
plakal° a <lvoch tisíc metrov. Poručík Cichocki, jeden

ucho®. - Dvaja obchod,S balT wtoi dobry
7 §P

?
’ ľ°7 V*1 ™ f kt°n nešte* tn*ch mi‘ z najlepších poľských letcov, ktorý pri lan

.
’

x
uoory. podporovať prepustených trestancov, a.by lenoov odniesli do koliby a. privolali četníkov. , - i , , . , . , . , ,***** ™

\
jed°” Z nich znova uepoklesli. Opatriť chce svojim Tí zadovážili povoz a dal i oboch zemných fj* ľ d n T TÍ7

viaa možno nencom od ácu i živnosí
,
4hcc chce dopraviť do Košác, ale Krištofiho do väzeň.

Ú0
%L

l
V ..« ®Ate len jedúa je z mcb poskytomť prepusteným trestancom akú- nemocnice, lebo sa dopustil zjočúju re- -Hrozne nešťashe na m.on Trosky lodí,

" ľ., t0?>> k oľvek možnú pomoc, aby sa z nich stali dokonanej vraždy.
~ ktoré boly najdenc na jiÚTOvychodnom Po

aWo, hneď som si myslel, z© ju nepoznáš!® —
(, 5;,.v ; v, ď , x „ , brezi od Cap Bretonu v Austrálii považujú

On: Ty ma, ako sa zdá, považuješ za doko- - Horkokrevní stranníci. Sedtiacko-demo- sa za dôkaz, žo holandský parník »Callisto»
naäého idiota. Ona; Žiadon človek nie je do-

•
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,
,

’

s
.” '
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° kratická koalícia, vedená Radičom a Pribi- sa potopil. Parník »Callisto» vysielal okolo.
iUMMďý. - Nedôvera. Lévi hovorí svojmu d°íR’ čeviSom - usporiadala v Subotici veľké ma- polnoci v sobotu rádiové zprávy, že etrosko
priateltm: Ty, Samu, počuj, do tejto banky si

' Lf °p , 7 obecensÍA om - Kv - nifestačné shromaždenie. Keď sa volalo na tal. Je obava že posádka v počte 32 osôtí
o»uk3adoj peniaze! Včera eom videl poklad- Výlet do Viedne, Pod protektorátom slávu jej vodcom trúfal si jedon z pritom- utonula.
nika tejto banky ako študoval jazdný peria- stayo^tu dra L’udevíta Okánika usporiada ných zavolať na slávu vodcovi demokrati- — Ziratíl sa šek na 5 miliónov frankov.** Ckei Strany ktorého Rádií Ako oznamujú easopS, na cesSm^iPa.-- Z rod akcie. Vzhľadom na nával „J,,- 7 - Viednc prudko na schôdzi napadol pre jeho politi- rižom a Maconom zmizol križovaný šek na
HO* bolo nutné dnešné pokraSovanle r ú y Otío

P
fcníhkTn!íľ

P"«“t d° T°
.
6a mu Ú1 vyplatilo. Horkokrevni päť miliónov frankov. Až dosial sa nepodá-

TMfiTT iftlfT (li. fXlliitUÍN TTIiIii
b° > tok vymlátili, že mu- rilo zistiť žiadnu stopu. Vzdor tomu. že šekSv. Jozefa Lanrmska u. S. a sel byť odnesený do nemocnica. je .križovaný, predsa len môíe bvť prcM-



i Krvavé následky komunistického!
Komunistami poštvanf stávkujúci robotnici úfiofla na četnlctvo. —

Jedna žena zastrelená a dve osoby zranené.

, KetI komunisti vošlvall zemedelské robot- níkov, lebo četníci vraj nesmú strieľať.

JlgÍ|
šmluvy a preto sa k sfávkujúcim nepripojili, Tent.o prípad nastal v stredu v Dolnom Ke- i % BsSÍfale pracujú normálne ďalej. Už pri stávke v reškýne. Komunistickými agitátormi poštvaný !

galanfskom okrese útočili komunisti na sezón- ľud začal ohrožovať pracujúcich a četníctvo J \
ných robotníkov a hospodárskych úradníkov Wo nútené zakročiť na icli ochranu. Keď vý- jhgŠK V.a len

četníctvo
oslobodilo ohrozovaných z ne- zvy k rzchodii nepomáhaly a keď sa začaiy

.jrfjL'

etiam stávkujúcicih'

a^'

teraz dochádzaSpráva” komunistických agitátorov. Tým sa ako oby-

AU Gholi Khan Ansary SaÍ5ÄľoíÄl Sffi? ľííS
I

Huberl Broad
zahraničný minister Perzie z Teheránu pri- sellľ

četníclvo mn ‘ shrkli sa dnes večer a ohrožľvaH prľcn“úS anglický pilot, stanovil nový letecký r®,
šiel po jednaní s ministrom dr, Streseman- .. ' robotníkov a četníckn asistenciu. Dav ozbroj©, kord. Pri zaťažení 1000 kg preletel 100 krm
nom v Berlíne k liečebnému pobytu do Komunistické vedenie v Prahe poslalo do ni- ný motykami a vidlami a hádzajúci skalami, s priemernou zbehlosťou 258 kmD . „ XT„ v , , , . . L . trianskeho okreu zastúp agitátorov a stvaccv ohrozoval cetmetvo do tej miery, že toto v se- ť uu rycmosxou ~os iun.Piest an. Na našom obrázku je minister pri z povolania, aby huckali ľud a sviodli ho k baobrane bolo prinútené použiť strelnej zbra- ""

' 1 1
"

prechádzke so svojou choťou. nepredloženým činom. Pražskí štváči - dokazo- ne. Pri tom bola jedna žena zastrelená a dve
— vali stávkujúcim, že celkom pokojne môžu Iné osoby zranené. Shrknuty dav bol rozptýle- — PokuS samovraždy pre fiTnynKtiá fagj

a musia napadnúť tých robotníkov, ktorí chcú nf a sjednaný opäť úplný kľud a poriadok.* kosti. V utorok večer pokúsil sa na svojom— Prvý obed vo vzduchu. Nemecká Luft- súkromnom byte v Košiciach o otravu sulvStí dň
p
0Ch. PraVÍde1' PO voľbách VO Francii. prenáhlené a vyzývavé. Minister podotkol, že kancelársky pomocník Gustáv Do

nu osobnú dopravu Berlín—Panz novým ... umiernenosť a trpezlivosť anglickej vlády bo- a- Zachranna stanica dodala zúfalca do
svojím lietadlom, ktoré vykoná túto cestu Vlá!!a n®P°«a — Odstúpi len minister ja všeobecne uznávaná. Britské záujmy v štátnej nemocnice. Príčinou pokusu sú ťaž
za 5 hodín 20 minút. Na tejto ceste bol prvý

prac iaileres> k*ory nebo1 zv°leny. Egypte, hovoril, nám nedovoľujú, aby sme pri- ké finančné pomery
raz nodávanv obed reqtnŤúrim ctk - z Pa*nža, 2. maja. pustili obsadenie jeho inou mocnosťou. Táto. ,az pouavaiiy oiiea cestujúcim. Ministerská rada rokovala dnes za preďsed- každá iná vláda bude nútená udržať nedo- ~ Ako našiel rusky emigrant svojho sy

— Zaškrtil vlastnú matku. V týchto n*,fva Prezidenta republiky Doumergúea o vý- tknutú zásadu vyhlásenia z roku 1922. na, ktorého pokladal za mrtvého. Ruský*«** r° "'"t“ äetnictT0 v s— ÄSÄ , niíiTBiďaoeíH Sľ* *-f- Síll!\l,°* «• T
leniciach, ze v obci Losonec bola nájdená kaHnam konštatoval, že voličstvo schválilo po- maj v Záhrebe, z tratil pri evakuacn Wranglovej
zaškrtená roľníčka Anna Adcelová. Smole- litiku terajšej vlády a že vzhľadom k tomu Z Budapešti, 2. mája. armády z Ruska svojho syna, o ktorom sa
ňícky četníci spolu s trnavskými odobrali sa niet dôvodu ’ aby kabinet podával demisiu. 1. máj minul v Budapešti pokojne a mesto domnieval, že ho boľševici zavraždili. Sna
ta.ď do Lošonca a podali pitraf. m, bo- SLŽäNÍSÄf ’Z-. * ~ nledo o jeho osada,
bom toho istého dňa zatkli syna zaškrtenej, schôdzi 1. júna a oznámi svoj program v na- níctvo hlásiace sa k sociálnej demokracii. Ča- a e márne, usuo zavial Suera do Zahreba,
Štefana Adcela, ktorý síce tají, avšak z rôz- stávajúcom zákonodarnom období. sopisy nevyšly. Sprievody sa nekonaly, lebo kde žil vo veľmi skromných pomeroch, stále
nych okolností jasne vysvitá že on spáchal Jediná zmena, ktorá pred zahájením novej polícia všetky zakázala. Tiež z vidieku nie sú spomínajúc na syna a preklínajúc boľševi4x,--, aj„ , , , y

, snemovne bude v složeni kabinetu prevedená, hlásené žiadne rušivé príhody. .tnv Pri tom nonrooiiroi ľten hrozný čin. Adcelová bola vdova, mala týka sa ministra prác Faliéresa, ktorý nebol - ' tom neprestával pozorovať v noví
svoje vzorné gazdovstvo a usporených znovu zvolený poslancom. Ministerská rada MomiadiS nAiainciti S ahr i nach najnovšie svetové udalosti. Ked lie
60.000 Kčs. Syn* Štefan, hol vždy chlapcom schválila jeho úmysel podať demisiu a jedno- ivemsesKs zaoceaiiSKi tadlo »Bremen» preletelo oceán a pristálo
lenivým a vyhýbal sa práci. Zato veľmi rád m^ľ110 mu vyslovila svoju ľútosť nad jeho VO Washlngtone. na Greenly Islande, dočítal sa v novinách,
by bol mal matkine peniaze. Táto však vy- Jľedhežnľ’z'ifané Ctk

-
z Washingtonu. 2. mája. že vraj letcom na pomoc priletel americký

hlásila, že dokiaľ ea nepolepší, nedostatne v úrade. Nemeckí letci boli na letišti Bollíngfiolde aviatik Duke Siler. Starcovi sa zatemnilo v
peňazí. Pre toto syn ešte skoro chlapčisko ‘ privítaní veľkým jasotom zástupov obyvateľ- očiach’, koď na fotografii poznal, že je to
nenávidel svoju matku a hrubo s ňou za- *!»*<* rumunskej nár. roľníckej fSt; efe^naL^reľn

hoľelom
a ieho syn - Hneď mu naP ísal a s kosťou

chádzal. Vyhrážal sa jej, že ak mu nedá pe- .

***aW »V©lany. zfocľánľkMefcľ, Wy i mispo™iedaSé nadšené odpoveď, tešiac sa nádejou, že sa
niaze, zabije ju. Pri jednej príležitosti ju Ctk- Z Buku resti, 2. máje. ovácie. s0 svojim synom čoskoro uvidí.
škrtil a bol by ju býval iste uškrtil keby Národná strane roľnícka, s volala do A.lba — Príšerná smrť sadzačova. V Linden
ju cudzí ľudia oslobodili. V pondelok Jf vjSÄcÍ'ÄSÄSo Cyk,°n W Bu,harshu - Bavorsku) oznamujú: V tunajšej
dozrel v ňom hrozný plán, ktorý aj teda strany. Všetky tieto akcie budú mať ráz boja ČTK. Sofia, 2. mája. tlačiarni firmy Jackobi zahynul hrozným
previedol. Svedkovia tvrdia, že v osudný roľníckej strany proti vláde, Okolo 16. hodiny strhol sa nad mestom I spôsobom strojový sadzač Ján Unútzer,
deň večer po desiatej hodine chvatné, vyšiel Stara Zagora a okolím prudký cyklón, ktorý chcel svojmu priateľovi pomôcť pri
z bytu svojej matky a bežal za dedinu. ChaiBfeQfíaln @ Egypte. Niekoľko budov holo poškodených. Povi- odstraňovaní poruchy na rýchlolise. Kole-
Beštiálny syn zaklopal večer na dvere svo- čtk. Z Londýna, 2. mája. chrica bola sprevádzaná ľadovicou, od- sa mv

! Pr| zachytily hlavu a celkom
jej matky, ktorá nič zlého netušiac, otvorila Vyhlásenie ministra zahraničia Cha.mber- niesla niekoľko striech a prevrátila viac rozdruzgaly. Sadzač bol prirodzene hneď
dvere. Syn sa hneď na ňn vrhol a škrtil ju tam3 , 0 anglickej odpovedi Egyptu vyvolalo domčekov. Istý povozník bol so svojim po- mr tvý.

***** r.10 v ,,ei •» ľľCíS1 saM sr» **r* * a
.
,,íž,M

Ráno, keď robotnici chceli ísť do práce, boli nad tým, že britská nota je veľmi zdvorilá s Dosiaľ met presných zprav o rozsahu ka- arsavskej polície obchodník živým to;a,
prekvapení, že ich gazdiná nie je ešte bore, smierliyá. Chamberlain vyhlásil ďalej, že od- tastrofy ani o počte obetí. Cyklón mal smer -, máji eľ verejného domu v istom juho
ačkoľvek stávala vždy prvá Keď ani na vranie britských oddielov z Egypte, hy celkom 0<j severu k juhu. a prehnal sa nad sever- americkom prístave, Jakub Zajeman (Zachciň--

klopanie nedostali odpoveď vylomili dvere k z“ä
.
tkom kJ,op non čiastkou Bulharska, od Ruščuku ku Do domu v Buenos Aires p«s

a iriMi„„ht um- ’

. , .
' ne- v ďalšom veľmi energicky odmietol tvíde- q - nrechovici Teleerafné a teleťonné dal dokonca aj vlastnú testimi. Zajeman pria Adcelovu nash lezat na zemi mŕtvu. Ste- nie, že veľká, časť anglickej verejnej mienky U01

.
nei

.

Jreuiovici. J eicgratne a telefónne
Poieka r 192G v úlohe hohntéhó «m«wfan Adcel

bol^ dopravený do väzby okres- Považuje vyslanie britských lodí do Egypta za
I

spojenie s Rumunskom bolo prerusene.
| l ?utosného sudu v Trnave, odkiaľ bude doprave- - - dnom plesc. poznal n!evše dnú krásavicu -

a-ua
a

fSaíčírn
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ľ?" — Vyznamenanie rádom Bieleho Iva, Dne-
_

—Plavba Jána Novotného z Devína do Bra- Rsteru Weizavu. 16-ročnó dievča zdedilo svoju
j _ . á ,

P a laním, ’ ore fe le
gn ý -»tjŕedni-Tist» uverejňuje soznam zahranie- tislavy. Dňa. 1. mája. štartoval plavec Ján No- krásu po matke, ktorá i pri svojich 35-rokochtrnavské cetmetvo e plným aparátom, sa ých vyznamenaných pánom preži-

voín.y v lpnevo
+

de člna 0 ll2d ' 30.f 11’: mohla v kráse konkurovať «o svojou dcérou.
Zistilo, že Adce no hroznom čine nrehľadal - '

uwumusu, vyzuauiKiidiijcn pánom preži pristemeho pontonu v Devine Sprevádzob ho „ . „ , t . ,

matkin bvt o odntesol Tslhon nľ deiltom republiky rádom Bieleho Iva. Medzi .jeho priateľ, rotmajster mostného práporu Ko- Za' eman zacaI chodlf do domu krasrie J vdovy
.

.
, y

y A . v r eD0U aosial r nimi sú bývalý apoštolský nuncius v Prahe zák a i vojaci, ktorí «a dobrovoľne prihlásili a neskrývane prejavoval svoje úmysly, že by
zistene množstvo peňazí. Msgre Marmaggi a bývalý italský vyslanec v a ak0 kontrolor predseda plaveckej sekcie klu- sa oženil e jej dcérou; jednoho dňa požiadal o

— Katz bude pTejmstcný na slobodu? Pmhe Preziosi," ktorým boí udelený'rád Bie- J™ temnom'‘a 33 fÍÄ iej rUkUl ?. tm*?* ,
svadba a:

Pred niekoľkými týždňami mnoho hluku
j

toho ľva I. triedy. svieži k propeleru Dráhu 12 kru novomsnzelia oéisk do cudzmy. Po dvoch mw
narobil prípad bratislavského advokátskeho

í p . . . dlhú preplával teda za jednu hodinu. Ne du- siacoch dostala psou Sára dopis od dcéry á
osnovníka Ivana Katza, o ktorom sa písalo, Československu' bôľ“k“fen« Paj6ko“ rl4breží sdlKM“-žd|lo 6a medzitým po- zaťa, v ktorom ju srdečne volali, aby prišla
že oklamal celé desiatky ľudí o vel'ké su- doslovom dr. Alice Masarykovej prijatím re- aktemo?llľ NwolnTe

VÄ d° Buen0S Pani Sára Predala W *

my a že tieto jeho podvody idú do státisí- zolúcie, v ktorej sa žiada, aby naše sociálne a viedrL€ do gratislav'' '

' vydala sa na cestu. Ale o niekoľko mesiacov
cov Teraz «» dnyverlá-mo žo Tfaf- zdravotné práce bol y vedené i vykonávané pra- ’ dosiala jej sestra, ktorá žije v Berlíne, dopisSe lSIľ’lÄ '

noUcD í TT*™ Z*
1?™, Ja Preto ne- - Krupobitie v Kluži. Mesto Kluž bolo na z Buenos Alre# . v ktorora je , pani gám ozná.

Í U
, ?5. 18811 ,na prazskej P° !lCil A zbytno vybudovať co najdokonalejšiu suste.vu 1. maja postihnuté veľkou búrkou. Padaly krú- mávala skoro neuveriteľné veci — »«icwn vopred' vyšetrujúcim sudcom rozpovedal svoje odborncho školstva pre výchovu týchto pra- py veľkosti silenačích valec ktorvmi bolo za-

movala ek® neuvertelne veci. -o®
záležitosti, bude prepustený na slobodu, le- povníkov. Najnižšie z týchto škôl'majú

_
byť bífé'e d™* WW osôb'bilľmľemtoh

M° **' v6™jnom do
i
me>> ' PÍ6ala

’.. Zajeman predal
bo vyšetrovaním sa vrai zistilo že idr. vhrf kurzy pre pracovníkov dobrovoľných najvys-

1

.
ob lolo ranených. mĎa , s Esterou. Zachran nas». Sestra ne®

Z! 1 wf ľ.!,-,,, š
-!
e sociálne ústavy a vedecké ústavy fakulta- ~ Radiojournal y Bratislave oznámme faÄtaej vyrozumela o tom berlínsku pone Jen o nepairnu sumu. tivne. Ako najbližší úkol označuje rezolúcia zmenu programu. Dňa ô. mája vysiela sa lút- Hritl . keď M Zaieman no noldruha roku vrA

.
- ****** h-Movéi., s& ko,é *.**

V pondelok O 7. hodine večer viezol sluha práce medzi zúčastnenými organizáciami.
na miesto repi. hudby prednáška Zajeman tušil nebezpečie a preto rýchle z Ber.

košického hotelu Schalkház Pásztor na ná- Štefana Juráša; Účel literárnych krúžkov na 1{na od ;ši e i do Poľska, kde bol vo vlaku »a.
dražie cestovné kufry. Na Hlavnej ulici šla z Predných školách so zvláštnym zreteľom na tknuíý; Wy pri najdené dva na
za ním električka, ale Pásztor nepočul vy- rímskemu vikárovi vyslovuje sa proti usporia-

S.ovensko. I 3-5 zne mená.
strážne znamenie a električka ho srazila k daniu športových závodov ženských, ktoré sa. — Štyri obete automobilovej katastrofy. _ geld poľská obec vyhorela. Mestečko
zemi. Utrpel pri tom otras modzgov. Dodali konajú v týchto dňoch v Bime. Pápež uznáva z Paríža oznamujú, že v blízkosti obce Al- otm v okrese Braclaw v Poľsku ľahlo
ho do nemocnice.

*
V™’.1,

v nedeľu do kamenného domu {SSJ tSTpoprfľmľ VyhoreTkostof^
Odsúdili maďarského vojaka ktorý razu prirodzene skromného. automobil, na ktoiom slo b osob, pri com domov obytných, 10 domov obchodných a

napadol nášho pohraničného strážnika. Je - Porady o československo-maďarskom
zahynuIy'

_
I

skladištia Postihnuté obyvateľ
ešte v živej pamäti nedávny prípad, ktorý clearingu. V najbližších dňoch budú v Búda- — Pozdná návšteva v hostinci. V noci st\o býva v stanocm
sa prihodil na komárňanskom dunajskom pe* ti zahájené porady o čeekoslovensko-ma- na nedeľu medzi polnocou a 4. hod. ráno — Terajšia oslava 1. mája vo Zlíne pred.
.moste. Martin Kiss, maďarský vojak v ďarskom clearingu, ktorých sa zúčastnia od rozbil neznámi zlodej okno Lebovičovho stihla všeteky očakávanie. Počet účastníkov
podnapitom stave prešiel cez komárňa:- !

°
k bánkľ Hlavným úkolom hostinca na Zámockej ul. Cez rozbitý obtok ( odhadnutý na začiatku slávnosti na 40.000

ský most na československú stranu a ta. cestu, akoby sa snadno daäy vBezoI dnu, vylámal tam zásuvku a u kra-
j

osôb bol ako ukázalo množstvo vydaných
službukonajúceho colného strážnika napi - ávky. ktorých my máme v dol z nej 30 korún. Poncváč táto korist sa obedov a iných pokrmov prekročený takmer
dol bodákom. Vojak bol pribehnuvšíml čc ; ie V®J0

*}
k<yr

;.
a Maďarsko u mu zdala nepatrnou vzal si ešte 2 kg pa-

j
0 celú tretinu. Súpis zásobovacích oddelení

skoslovenskými colníkmi odzbrojený s X'dMiálmuť
rízskej salámy a 80 egyptiek. Lebovič má Baťových závodov zaznamenal 35.000 vy

odovzdaný polícii. — Komárňanská seelria í: kúskom, ktoré, ako známo. z to110 škodu 170 Kčs. daných obedov. Policajná zpráva mesta Zlí
v tieto dni odsúdila Kissa pre zločin ná- najpriaznivejšie. — Drahé zdriemnutie, čižmár Ján Boš- na zistila, že celkový počet účastníkov shro
silia proti úradom na dva mesiace väzenia gionárov v Ardennácb. De- manský v noci na nedeľu sa išiel zabaviť, maždený o 11.30 hod. pred hlavnou trflňi
a 100 Kčs peňažitého trestu. Obžalovaný o ministerstva války bolo Dostal sa až do kaviarne »Patria», kde nou a v priľahlých" uliciach činil cez 50.000
sa omlúval tým, že bol úplne spitý a na nič Chcstres v Ardennácb po- však už ho únava zmáhala. Zdriemnul si osôb. K slávnosti ako aj k turnajií mnraw
ea nepamätá. Svedkovia však dosvedčili, na pamäť českosloven- a medzitým mu niekto ukradol z vrecka I auto klubu, ktorý sa konal na hrfšti S. R:
ie nebol tak opitý, aby nebol o sebe vedel,

i
- -h za svetovej vr :-

. Peňaženku s obnosom 260 Kčs. Baťa, sišlo sa na 600 motorových vozidiel. »



„7~a flgÄ'iä" B íl SSmflSläVSlCá €ll6S?lÍCSC3 CB$tíSSI*fiB1f fesf najnovšej metódý, č 0 najlepšie
- Ventúrska ul. 14, telefón 367. JÄÍNÍ ICSNAiKL mamň a prádelňa robí všetko opäť oové a najlacnejšie pereme a barvíme Satý, SX?'tósm ™. K Továraft? Bratislava. Chalupkova ul. 3 Te.efon asio sis liltr 1"* 1*

Križovaní. 68 ,, in.—»-» ' —, ....i n,., ..... ., m,«

... t, n,a™ sa8 Típž nerobte TV- 99 O Hi B Berlín (483.9) 17.00 Zábavná, hudba. — 19.00_ Obrat v domácnosti spôsobilo rulete Všetko v p y • J

r Jf§ K Ä Ä# i *9 Prednášky. — 20.00. Piesňový koncert. — 22.30

Teľmvdlo Schichtal ktoré nás zbavilo vše- nimku, keď kúpite ladmčku. \clky n ber —- Nočná hudba.
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roztoku obelíe bielizeň ako sneh elektrickým pohonom v každej cene u íu-
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a tkanivo sa nepoškodí. x my S. Neuralh a syn, obchod železom a -n- R. btefawka. - 18.00
A šimek- Viedeň 517.2 a 577) 11.00 Vokálny a njstru- Nový prameň hypotekmneho Námestie RepU

Pf
tfavfrí
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, .„ V 3 **
pôžičky,ktorých úrok je nezvyšiteľný a kto- SpfáVHe VOleita WXIVO S?'r.^zPrahy.

* " ’
19.00 Zvony. — 20.15 Ľudový

ré -o strany banky sú nevypoveditel ne. lo
nesmic pozostávať iba z bežných potravín, Košice (1980); 19.30 K. Čuleň;,.Generál M. R.

' eC

(588) instnimentálny
je najväčšia ochrana dlžníkov pred u/.erou

gú bielkovinr) tuky a uhľohydráty, ale Štefánik. — 19.45 CTK. — 20.00 Cas. signál a koncert _ o 1.00 G. Puccini: Le Villi, opera
a zkazou, Zemedelská rada pre Slovensko obsahovať okrem vitamínov i látky zvony, — 20.05 Koncert. v 2 dejstvách.

rrtľUáŕfcÄ'Ä: i!i »iíd‘ ***** ,t ...» isiíÄÄii' ——~ :
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von,, lebo známe
1. „ , pätiu oervózu a telesnú i dusevnu vyčerpá- poludňajší koncert orchestru. — 13.05 Rozhlas AT A TTk s"\ r\ »mcentov proti 13—2o proc. inde žiadaným. —

priemysel, obchod a živnosti. — 13.35 Zo r.i- NA Kí) JJ N ľ9

Preto peniaze tejto pôžičky nejdú z vkladov
. . , „v,dolná vy burzové- — 16.10 Detská besiedka. — 16 20

lež' z predaju slósovateľných záložných ú- Dobrá strava musí byt ucelna a .vydalna Rurza> _ 1M0 0 dpoI. koncert. Komorná hudba- TJf) Q Pf) f) Ä O C TVf)/ P
A . „ nn ,anuintni?nihn in f a- Najlepšie pripraveného jedla nemôže byt 17 30 prednášky, — 17.50 Nemecke vysielame. ľl \J O JTUŕ±J\ O 1 V KJ

pisov vydávaných z pozemnokni/meho m
naším organizmom plne využité, keď neob- _ is.15 Zemedelský rozhlas. - 18.35 Rozhovor ,i- r nr

faulovania na plodnom majetku zemedel- v
° .. . , , 5 • •

+ , ne/bvt- Čecha s Nemcom. — 18.45 Zemedelský rozhlas.
skom do dvoch tretín, alebo na činžovných sahuje všetky základne znniy telu 116zb

J _ 19-1S Benešova dychovú hudba. - 20.00 S. r. NaS® Živnostenské UVemiclVO.
domoch do poloviny hodnoty bankou po- u e potrebne. K tym patria predor setkyn jo Bratislavy. Veselý večer. — 21.4Q Tamburas-

V Bratislave o málactomocn, P. • , H s OT0C i minerálie a z tých zvlášť fosfor a vápnik. skv sbor Sokola. — 22..00 Posledne zpravy —
,

bz
; / BiatiMave, ~. maja.

clla stanov zistenej. Dlžník plah 6 p
tieto mugia byť obsiahnuté v kaž- 22.25 Reprodukovaná hudba. Svák živnostenských uvernych ústavov a

úrokov a J/, proc. pnapevku_na
rezin ba ky,

, k ď á táto'byť úplná a poskyt- Brno (441): 12.15 Poludňajší koncert. — 14.30 družstiev pre Slovensko a Podkarpatskú
veriteľ držiteľ záložných úpisov berie - - notrehiiie Fosfor dodáva Pražská peňažná burza. — 18.00 Nemecké vyšle- Rus v Bratislave mal v sieni tunajšej Ob
stých 6 proc. v podobe ústrižkov (kuponov). nut organizmu to potrebn e, 1 o

lanie. — 18.25 Prednášky. — 19.00 Večerný kon- chodnej a nriemvselnei komory V riadne
ľnAsnhom .> daná stála rovnováha sviežosť, kfud, chuť k prací, energiu a zdia- _ 19 40 Angličtina. - 20.00 >; Maroušek». a priemyselnej komoiy y riadne

Týmto sposobpm e stala
vé myši enky. Vápnik potom uchováva zdra- veselohra v jednom dejstve. - 21.10 Komorná *alne shromazdeme za predsedníctva sen.

a banka moze pozfčiavat skoro neobmeflze myši y ť ť
, rr|]áde

.
hlI<Jba . Stodolu a za účasti zástupcu ministerstva

ne. Podľa splátok (úmoru) dlzmkoy,
e osuju -.u pre vývin nervovej sústavy Londýn (361.4); 18.00 Koncert. — 19.45 An- obchodu, ministerského radcu d r. Dvoráka

sa záložne úpisy. Tieto záložne uprsy môžu trebuje fosforu pre vyyrn n ® rs0 ' e
glické piesne. — 21.35 Symiomcky koncert. —

zásíuncu Zemského úverného fondu živno
sa používať k tomu. aby sa pod úrok uložily a vápniku pre výstavbu kostry a zubov. 23

.

00 TaneCná hudba. ženského v u Felbeľa
kapitály DljeoHé, spolkové, zátudné, nadačné. Výborným KSSvľÄÄB -1845 Prebeda sen. Ilľďota tkájil valné
t;v --._ TlSkÄ _ t-nitálv iných ústavov pod ve- ralu ie profesora Jozefa Scbneidera jekom, Berlín (483.9). h.00 zabavna nuaoa- ib.-io j
sverensKe a aapuaiy xnytn usuivuv rv“ y „ tálvm Prednášlsv — 20.30 Suity. Koncert. mazdeme významnou rečou
icjným dohľadom postavených, peniaze sl- vyrábaný' vo vlasmej to\ arni p .

Vratisíav 32? 6): 16.30 Zábavný koncert. — ,
rotčenské a môžu sa užiť čo kaucie služob- odborue-chemickým dozorom. Jekom je po- lg00 pr6dT! ášky. — 20.30 L. Lenz: »Der Prauen- 0 hospodárskej situácii republiky, o pf
né obchodné, vojenské sňatkové. Sú to ve- vodná česká novinka, dieticky siliaci pri- kenner», veselohra. stavení žinosinictva v nej a o nutných
reíné listiny ktorých napodobovanie a pa- pravok, ktorý obsahuje hojne fosforu a váp- Viedeň (517.2 3 577): 11.00 Predpok koncen- predpokladoch zdarnej hospodárskej prá

délanie sa trestá ako u papierov štátnych, „iku, dobra využite) forme. .Takom bol 5 oo vo vrstvách malopodnikateVkýclt.
Rnčí za nich príslušná hypotéka, banka so úspešne klinicky vyzkrrsaný a te?r sa a - o

na _ — 20.05 Angličtina. — 20.30 Ce+ba. Tanečná Na programe sbromaždenia bolo okrem
svojimi íondami, zem Česká, ďalej celý štát výdatná, minerálnymi bohatá živina, roz- hudba. , , iného i prečítanie zprávy o revízii, prevede
československý a nesú 6 proc čistých. Hypo- šírenej obľube. Doplňujte preto svoje denne JJ^cAI^ :

a
13J^f c“

2o.«
b
Duetó 5>ó- ministerstvom obchodu v Sváre, áko aj

tečná banka je ústav verejný len v prospech jedlá pravidelným prídavkom Jekomu, * -
Fák<>ve a Brahmsove. — 21.30 Koncert orchestru scjbválenie záverečných účtov za rok 1927,

a k ochrane občianstva už roku 1865 založe- rý prichádza do obchodu jednako vo^
forme stanice. návrh na rozdelenie čistého zisku a voľba

ný. Preto môže poskytovať tiež výhody úve- múčky, jednako vo forme tabletiek s cokola- m j7.30 Tanečná Hudba. — 20.45 4 členov správy a 5 členov dozorného vý
rové. Práve dósiahly dlhodobé pôžičky na dovou príchuťou. Jekom obdržííe výhradne Sborový a orchestrálny koncert. ko[, u_

pôdu a d omv (vyplatené na Slovensku a v lekárňach a drogériách za jednotnú cenu

Podkarpatskej Rusi Kčs 85 miliónov). Pred 12,50 za krabičku tabliet, alebo plechovku Program na sobotu, dna 5. mája. Uctovna uzávierka Svazu, vykazuiuca
pokútnymi agentami sa varuje, lebo títo pod prášku. Tvúpte si ešte dnes balíček a tých Bratislava (300) 15.00 Látkové divadlo. - úhrnný obrat Kčs 447,535.006.«7, bola

*-»">*«-» »w» i™ yCmr od ľudí d «. ní&korko í™. Moré 51 .Táto ÍS.rrjSľTei/äS': Svľtoly '
môžu nič vybaviť, pouevač ich banka ne- doprajete, bude dobre ulozene. Závody Je- deti , _ 19 00 E- B- Lukáč: Timrava. — 19.20 myselne boly preve e e 5 5

uznáva a nikto ich nepotrebuje, lebo banka kom, Praha XII., Fochová 61, S. r. do Prahy a Brna. Ľvod do opery. — 19.30 funkcionárskych sborov,

všetko zdarma vysvetlí. Banka prijíma tiež
1 ~

Pren03
_f

Sm Em. Maršík; Cerný Leknin, Do správy boli zvolení z vylosovaných
vklady na knižky a účty a vybavuje ostatné v , , ,

opera. ~ . r. z 1a j.
•

členov op&tovde Miloslav Sphmidt z Turc.
hankoobchody, s vylúčením špekulačných. || f j f g (] Q 3 S D Í 6 f í K 3 18.55 Koncert - 22ho čas°. zvony. Ctk. Sv - Martina Václav Doležal z Bratislavy a
Každý sa môže osobne, alebo písomne obra- *

Rp
"

AVA paDNIČNA UL C I. Praha (348.9) 11.00 Reprodukovaná hudba. Vojtech ftehák z Užhorodu, ako nový člen
t i ť na filiálku Hypotečnej banky Českej*"v* ’

’
— 11-30 Zemedelský rozhlas. — 12,00 Caš. síg- Samuel Čepík z Tisovca; dd dozorného výbo-

Brati sláve, Štefánikova ul. č. 7 alebo Expo- m4ia
celý m\’k& 400- nál * člk- Poludňajší koncert. - 13 05 Rozhlas vylosovaných členov znovu Ján Trnov-

TT . „ . , , x , . T , ledna osmička Kcs oo-. iettenc.it .os nes «« prepnem, obchod a živnosti. — 13.20 Trh prá- , , . ý r ,žitu rn Hypotečnej banky če-kej v Kom- yj ' ltl{I, ra f#S- O AAA ňňrt'. ce. - 13.35 Zprávv burzové. - 16.00 Lútkovô sky z Nového Mesta n. Vahom, Viliam Blas
ciach. Hlavná ul, č. 30, ďalej na agende pn SlICSUlIt! VyIIId Uli

[ divadlo. — 17.00 Odpol. koncert. — 18.00 Ne- ko z Trenčína ako noví členovia Vincent
roľníckych vzájomných pokladníc a iné 1 * mecké vysielanie. — 18.25 Zemed. rozhlas. — Koščuš z Bardiova, Julius Jedlička z Nitry
y.'ot'irtŕt rtŕtlíovné t'icfntľtt A 39o ——— IS.3o Robotnícky rozhlas. 19.20 S. r. z Rra- „ t.í— c..tn.r, ™ T5r.t/áUíáTariadne peuazne ústavy. A L- m tislavv. - 22.10 S. r. do Bratislavy: Posledné a Jan bcllKa z Bystrice, rneuen- Ponúkam k sezóne: ľadbičky. jazdné g » tt zprávy. — 22.30 Tanečná hudba. valného sbromaždenia. ktorý bol velmi zaa-
Tŕolá. zavarovacie sklá, všetok železný a ku- CsHISI'1'llV'Slllll f9f|TJ)C Brn0 (**1) 12-15 Poludňajší koncert orchie- rilý a povznášajúci prispeje iste k pôslleniu
chvu«ký riad kovanie atď Veľkv váber! Jolia&UI SU8II jiVQI strú R. J. — 14.30 Olom. plod. burza. — 17.00 živnostensko-družstevného pohybu v obvod-*

štátny tatnesinanci obdržia .ľavú! — Bratislai/3, TelOtlliM lll. 18/1). ST“ ÄT-’SS
Jánskv. Bratislava, Venturská 16. 04720 ,. . , . / Ján Blatný: Okres bystrický nad Perštýnom. ,, v „- Kaviareň .Patria, Bratislava, Senný trh 12. g trieda denne S’ Kés,

“ 19.00 Francúzština. - 19.20 S. r. z Bratisla- Wel.1. regulačné a mehoračné P-ce
Dnes. ako ai každodenne účfnkuie o plti,e vý- II. trieda denne 60 Kčs. Voľná volba lekárov. ľÄrUnnvý koncert - E«si. V zemedelsko.-tech
, . .... - in rn m Mtnl-sa Paušálny porod: I. tr. 1600 Kčs na S dm. ,. 0®dy *1 (361.4) 18.00 Oi pánov y koncert. — niekom ura.de v Užhorode dokončujú sa plaborra a obrnhena kape-a Juraja Mmksa x-acia-

p,,, ľ„,nri, n tc iiwa kčc na S dnf 18.45 Prednášky. — 19.15 Piesne. — 21.00 Kon- .... , ,
. . „„i . .. «

tok o S Hodine. Žiadne zvýšenie cien. Nailepšie , y p .
.

.
. Cerť orchestru. — 21.35 Pestrý program. — ny rR8mlacie toku riekJ- Solvy

_ y.
nápoje. 012 ——— 22.30 Tanečná hudba. Km. Súčasne bude prevedená meliorácia v

Záverelné kurzy pražskej peňažnej burzy dňa 3. mála 1928.
gg.’rT“-ä,,,,*kr Ä sr síí?’ i$z ésfeaft, §|50

J’U’b Prémiová u 123.50 „Medica" 280'- Bergmanr —’Dánske, ton dánskych konín 90 Vo'
P „ Investičná dopravná 99«ó ...... „Merkúr“ České BttdSJovlce fnwald 369-- Anglické, od S libier šh vyše 63;9o
6°!o „ z roku 1923 99< 5 Akcie bánk: „Solo“ 1750’- f. Schreiber —„ od t do 5 lib., 1 libra

fiľí • qq os Agrárna banka českoslov,' 462 — SpoloČnosf pre priem, mlieč. '955’- Oišany 419’— Španielske. loo peset
6 „ Konverzná 99 95

Cepká banI{3 Union | 370- IJsfl n- U chémia 998- Pražská drevárska italské, loo lír
F „ Konz-obdačná - - - 90 85

Ceská esV> banka 462- Sellier a Bellot ’470- Olovie '00*- Americké, od 10 dol. vyše -33 50

Z' ?riAtnsv SsO Česká priemyselná banka 416’- Cesko-Budejovický 2550’-
.. . ., od 1 do 5 dol., 1 dpi. 33 4b

8 " stafna, veľké kusy
R-Moravská agrárna banka [ Svetovar '™0— Devízy: Francúzske, loo frankov ont bO

roní’ ? í na tu t tet, ok- Pražská tíverná banka**' 549’— Plzenský prvý 2930— io5a-i75n ovédske, loo švédskych kor.
0;

5
> 0 rn

píi tna
-

y
70 85 Prvá česká zalsf. banka 350’- Prvý brnenský LM0- Amsterodam loo H.*1. * vista 1358 1750

!ufros ,ávske, loo dinárov
4 iK° ľ/ s

!
á-ľ

a
!q.85 „Koruná“, noisf. na život —- Dohraný, kaolín Berlín, loo zi. mariek

ai

804 90 Madarské, loo pengo
4 " ° na

’ i
7

r% io Hovenská banka 179’- Králodvor. cement 4210- Aires loo pesos cable '441- Rumunské, loo lei 206n
3 K 0 nľ s

!
na

’

ne f.L rc o Úslr, Hka čes. sporitelien 4P9- Podel, cement. 710- Brusel, loo * visf3 -- Turecké, t turecká libra
3

'*’
!• 'V. ve. ké kusy cr io

7i , kä banka . 485— Sedlec. kaolín. 1455— Helsmki loo fm. mariek , 84 g50
Lotyšské, loo latov

4 ľ n
o,

° s
iv

ei0lľim
"l NárodnáSTbanka 6130- Zäpadočeská kaolín, 3250— Oiiych I°o bankov

_
64865 Bulharské, loo levov

4 VI„ náhradná renta --
* Rakúsky ňverný ústav 31 ľ— Danék I Oslo, loo norských korún 901 nO Poľské, loo poľských zlotých .>76

náhradná renta -595 5,JenJä ,„anlia Union Českomoravská-Kolben 6290- Kodafi, loo dánskych korún 902 50 Rak ú ske> i00 šilinkov 47^5 °

4 n renta
# Viedenská banková iednofa 136*— Minerva, Opava —k°^ľí1 ’

t
ra

. Kfícvj'k
Kanadské veľké, l kan. d .

4 IA náhradná renfä --
Všeobecná obchodná banka Novák á Jahn 585 - Madnd loo peset 56075 Kanadské malé, 1 kan. dol.

Vere'né nožičky: Hrvatská esfcomptr.á banka 25— Prvá bmenská stroj. spol. 39— Milan, loo hr

5°l 0 Hlavhébo mesta Prahy 9i 50 Ii'gos'pvanská banka 49— Rlnghoffer lO'OO New York, l dol ár caWe
1 KCS V CuryfihU! 15'3S

4< Hlavného mesta Prahy 80 25 Luhlanska uverná banka - - S.mmering 73 75 J o0 frankov a v.sta '
20 -42n Mesta Brna - - Akcie podnikov:

232- >oo p g.gl0

Boj*

”
Bratislavy 100— Utichcovská—Podmok. dráha 1125— Herných 1400'- Budapešť loo pengó 5

9f)-9n°
0

New York cabel rvl?
93

6V„ Rak. štát. pož. práv. kusy 99'80 a< S- priadelňa 785 -
cäfihrad,’ I TurSkä libra 17’IG asel 27'33

Zásfavné listy a dlžné úpisy: Severná dráha Ferdinandova 4790- sfflľto?vln zb v Brne 373- §S?'
’ 00

'
atov Madrid

4*Ia Hyp. b. čes. v zl. 93'50 Česka spoločnosť cukorná 815— Spo] pre priem, vín. v Brne ,0 °. levov
, . ... ovR-qn

50 Amsterodam
5°I0 „ . . kus 10X00 zl. 93-50 Schoeller a spol. 2070- Ceská obchodľá 17,0- Varšava loo pol. zlotých 376 90 Ber , jn 124M250

4»!„ , » v korunách 85.25 Choiv, sláv, sp. pre priem. cukr. 296— Severočeské uhol bane Most
,ed6n loo šilinkov 4

JnQ-5n Viedeň*\ , - . kus 20.0C0 K -- Neštemice 1430- Janeiro, loo m,llieisov c.40950 Štokholm 3975
SVlo. . - -— Ústecká rafinéria 655— P 207- ontev'deo, t zb ur. peso cable 3360 0s!o 3895
5°! 0 „ „ „ em. pre Slov. —— Veľkošuranský cukrovar — —

Baň’ské a hutné 22s?5— A*f^
andr

,
la ’ 00 P ias4rov Kodaň 13915

6°lo * „ , v korunách 10275 Križ-k 593- F Coburv
38 - Athény loo drachem 4520 gofia 37451)

6°)p „ , k kus 20.CC0 K 10275 Spoi. elektr. spol. vo Viedni 267’ M P ,ľa
“ g “. Kovno, loo.litov 334- Praha 15-38

4*|j°|0 Zem. h, zákl. úp. v K -— Akciové mlyny v Prahe 825— jffi* Cflf,hv .. Lisabon loo eskudos U3;80 Varšava 5s- 20
4°|o , „ , h „ .K — „Amylon“ 376- p0 |dt ” y rqtI ‘ a»'nn, loo est. mariek 905- Budapešť 90-67
4VJp. . . . .-.-K -- Brosche 1745- Sská železiarska 1575-

Montreal' 1 kan - dolár Ľabla 3359 Belehrad 9-132*
*, » " » » em - Carborundum 263— SHevarňa ofaiem

?
UO— Valotv* Athény 6-8250

Slovensko - Kolínska továreň lučebnin 584— SnfľiwLPi o aä- • t u ™v_ va.uty. Carihrad '>6475
Lósy (za kus): 0'ín -

|
ov ' na liv‘ na

!*
r- A Škoda

Budéjoviciach 7*_ Holandské) Ioo hol . 7ja{ych 1356*3750 Bukurešf 3-22
'

e . , _ Kohn. toy,
na k av. nahr. ht. B

Káble v Bratislava Nemecké, loo zlat mariek S02-3750 Helsiaki 13-09
Spol. čs. červ, knža 27- Kolín, petrolej v prausiav* thmúcké. loo frankov 46&- Buenoa Aires cabeJ 222-ĽJ
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a[ Národná škoSa a učiteľ.
A.\r A —!mua* Ďís. Ieg. 165, Vo veci sme zakročili. Složuý

T Ä v Ä lístok na zaplatenie členského bol Vám po*|i!_sÄ _ , , slaný. Bezpodmienečne trváme na tom, aby,\r HiFfc A Híí O Životných a pra* val
,' «l>y aby sa učiteľstvo do- každý člen svojej povinnosti vyhovel a svoj

V ir K/%. 11 Ci muMÚfh m.nnm.c,]inirti , ( xuA g>
stalo do obecných zastupiteľstiev, kde by okrem dlh vyrovnal.

-t n |TirffľifTTlJ-'r,'"ninľiT"‘,,mv,1!B pomerucn UCiier záujmov školy mohlo hájiť i záujmy svojej mimo- Sekretariát Trnava. K dop č 1008-*8 V,K>—sftwa irfffkHin Školskej činností. ako je podporovanie spolkové- Z. P. M. sme priamo písali
mála _____ M*Um í?.**0 * 8 a iných verejných a spoločenských o- čís. Ieg 70í. Všetko tak nepôjde, ako si taSlovenska. k

pboou. Ja k tomu dodavam. ze prajete, lebo sú také ťažkosti, ktoré sa nedajú
, , , . 10 _ .

v mnohých obciach by mohol byť učiteľ i hýb- odstrániť. Ráčte sa definitívnee rozhodnúť
obvode 17.000 kat. jutar v obvodoch asi i- Existenčné pomery, ba celé pôsobenie učiteľ- nou silou obecného zastupiteľstva. Mal bv pri- tak, aby tým druhí neboli ukrivdení
obcí ktorá si vyžiada nákladu asi 25 núl. stva na odľahlých dedinách Slovenska, ktoré ne- ležltosť pomôcť vývoju obce všeobecne. Ba v M. H, Dolné Dubové, J. O Suchá A M Ga>
Kčs Dosiaľ holo vynaložené 7 mií. Kčs. Me- ,

náležitého spojenia s mestami a väčšími niektorých obciach kde sa vyskytuje jednostran- celovce, E. K. Bogdauovce. Prijali sme Vás za
.

•
. .i. . - , , t kultúrnymi strediskami su kritické a ťažké. ne hospodárenie s obecným majetkom v prospeca členov učiteľského odboru.Jiorovanun ea zvysi vynos poay Za priklad uvádzani hneď 0

,bcc Jarabu v re. jednotlivcov, jednotlivých vrstiev ľudu. alebo po- čís. Ieg. 27i, 862, 863. Poslali sme Vám dmobvode asi o 100 proc. a pastviny, Ktoré su se breznianskom. Celá obec leží vyše 800 m núekydi strán, mohol by parabzovaf toto hospo- plikáty Vašich legitimácií,
dneé menej cené, budú môcť byť potom nad hladinou morskou v hlbokej úzkej dolinke, durenie v prospech celého obyvateľstva obce. M. M. V. Závadka. Po návrate členskej
hodnotené v tomto obvode asi 34 núl. Kčs. obklopenej výbežkami Nízkych Tatier, na úpätí Dedinský učiteľ je veľmi často jediným zod- prihlášky a jej vybavení bude Vám legitimá*“

i . , _ co lirn(, mill 7eme Ďumbiera. Je to už vysoká horská poloha pre Ppvednym kultúrnym a verejným činiteľom. Keď cia vystavená.
Naklad bude hradený z w proc. imu.

- podmienky života. Neúrodia sa tu iba zemiaky stahl aj národu opravdu záleží na učiteľovi, a*o Dr. J. H. Složnó lístky odposlané
delstva, z 10 proc. min. zdravotníctva a z a ]m kde-tu rastie trochu trávy v skalnatých «« opravdovwn vycbcwatefovi ľudu a pracovní- Cís. Ieg. 790. Sjazdové legitimácie do Pra
30 proc. obclami. úbočiach vrchov, obec obklopujúcich. Neúrod- krm' na národa roli dedičnej, vtedy nech sú jeho

.
hy sme objednali iba tým učiteľom, ktorí sal

Odmeňv nre pestovateľov hodvábnika. tl
'
osť búdy toboto kraja zapríčiňuje okrem jeho životné, pracovné a stavovské pomery tak upra- prihlásili u nás do 1. mája 1928. Ráčte s,a

i -a cnoiio Qiw ca Polohy a skalnatosti pôdy drsné podnebie, čo 3 c venf- aby sa mohol bez starosti venovať celou obrátiť hneď na obvodový sekretariát, ktorýMinisterstvo zemeaeistva si a
,

oy vtívotn Vysokých a Nízkych Tatier. Jediným ho- svojou silou svojmu povolaniu a nie zabszpeče- iste bude mať ešte legitimácie k dispozícii
chov hodvábaika čo najviac rozšíril, vypi- spoďárstvom je tu chov hovädzieho' dobytka a túu svojho hmotného stavu D- Ferianc. Čís. Ieg. 526. Kolky na zaplatenie člen
suje pre najlepších chovateľov a lažiteľov oviec v celkom malej miere po jednom až dvoch » ských príspevkov nemôžeme upotrebiť. Rác
hodvábnika nasledujúce odmeny; I. cena: kusoch v rodinnom hospodárstve. KantOfSké POVÍnHOStí te členské príspevky posielať len siožným

naiJpnSieho chovateľa Kčs 500 a nre la- 1 ticto zvieratá sú v tak úbohom stave, . ŕinbounábM .>=;A _lístkom. Výnimočne aj známky prijmeme,
pre najl -P- - -

' J .f , väčšina kráv dáva celkom nepatrný úžitok, aj CIPBC€»Vil€»IIO UCít@l3* A. 0-, V. O., A. N., A. N., Trenčín. Nakoľko
žiíeľa K6s 500.-. II. cena: pre o najlepších to len v Jetnorn obdobi . Qbyvateia z väčšej Na tot0 théma dostali sme _ v 4q. peniaze ste poslal na sekretariát, sjazdové le
chovateľov po Kčs 300.— a pre 3 lazitelov čiastky pracujú v štátnych železiarňach v Pod- rýdi niekoľko to vovýfalmuwSn Podo- gltl6mÍciejm dostanete

_

po Kčs 300.-. III. cena: pre 8 najlepších brezovej a n a Piesku, kde dochádzajú až 18 km týkam, že tých 22 dopLv. v ktorých'kolegovia
Nitra ' Ziadan® sIozné hstky sme Vam

chovateľov po Kčs 200 - a pre 3 lažiteľov *
•Vút«á chtebN&älÄ“ ľÄSéÄ“’"V

* * ie* žiados{ 0 schválenie voľby á
po Kčs 200.—. Pri udeľovaní odmien bude t0 Ieží bd Jarabej na 7 km a najbližšia telez- kawtomv čľ tým ostahtom teíahoua- 0 pollkôzauie statne í PQdpory došla len 2.
braný ohľad na chovateľov a lažiteľov, kto- ničná 'stanica Podbrezová 18 km Obec školu „é Ikobudú uspriadUčTch zálížilLtte K

apr'w Pôžitky urýchlením boly Vám
ti docielia najlepších chovných výsledkov. V

f’jf
0v.a" ie mkrí koledami pohybuješ, i rečí počujem JoÄ“ fntľ m-ofÄ

Výstavba poPských htofeV rozpočte- chádza,J a
5

ofiif väčšľoouíz "dí referátu: Len teraz prišiel ste na to - že
vej komisii polskeho sejmu bol prejedna- týždňa. Väčšie deti však dochádzate do školy do S sa ,mľdá ahv nŕefwn názor -

1® Vara aJ žlť? Bez žiadosti nič sa nevyba
vený rozpočet poľským železníc. Zástupca Mýta, alebo na liptovskú stranu na Bočil. Často f teito Nestoto^Ä S IM .
ministra oznámil, ze rovnováha v rozpočte |*>ly prípady.

zvlasf v zime počas .vetkýcli sne- povedal: »Čo mám písať? S podaným návrhom P
Iehn

aro^a
,Q.M

adnu

«. Dosial to nebolo; mo«.s Sf’ÄOTďÄÄt'ggg ?vSi Jg| -fÄ Äcf.** bÄ”Si“ = “*'11 S&
toho dôvodu, že Polsko z celkového poetu vaf. Pf) prevrate bola tu sriadená škola. Dosiaľ "í wMe

d f’ žiadosť Q udelenie penzii cestou milosti.
17000 kilometrov dostalo 6000 kilometerov však niet tu školskej budovy ani. primeraného 1

" ‘ Úspech ovšem nie je istý, nakoľko pódmien
ľmlnc zničených a zo 6000 mo«tov stáleho bytu pre učiteľa- Vyučuje sa tu dosiaľ v „ , vyfany: Kou je úplná nezaopatrenost, čo u Vašej pa-M „

C
n

P Z7 vfí Z0
., ™°, budove miestnej horárne bez učebných pomôcok. M. Záhorský. O kantoräkých záležitostiach sa nej nie je.

holo 2400 v neupotrebiteľnom sttave. Znovu-
Učiteľských staníc s podobnými pomermi na ttž

'
t"00 Prevratom mnoho písalo, na krajinských D. š. Hoča, F. D. Veľké Kapušany, G. J. Bo

vybudovanie vyžiadalo si ohromné pro- Slovenska v Orave liptove na'Pováži v Novo- schôdzach boly podávané i návrhy, a ktorých sa dermark, H. P. Michalovce. I. J. Malovesba, J.
striedky a veľkého úsilia. Osobný dopravný hrade. Monte, na Pohroní a 'v Spiši je dosť. Uči- per totf“ra

,
eí latl

!'
m

,
debatovalo, a] e všetko nič J. Talloš, J. M. Neštých, K. Š. Rovné-Ivo*. U

T Poľsku autobusmi stále vzrastá a teľstvo týchto dedín vedie tu veľký zápas s pra- nepomohlo, lebo vtedajší säwr. ktorý J, Trnava, M. A. Vyšná Myšia, MteR. Dolné
ruch v pojsku aurODU6n i , aie

00vnými a životnými pomermi Na týchto mie- oprávnený a povolaný, aby veci kantovské. Lelantovce, M. J. Damsovce, P, A, Korytné, R.
autobusy zacmaju s úspechom konkuroval stafih ž^e lak s iobodl,.ý ako aj ženatý uči- k všeobecnému uspokojeniu usporiadal, vôbec J, Obmene, Z. V. Nižná Revúca. Sjazdové le
so železniciami. Dôchodky železnice Závisia teľ s rodinou. O ôo majú takéto chudobné dediny ,ie™ al vôle pre riešenie. Za cenu učiteľského dó- gitimácie od nás dostanete.
Cftlko-m od dopravy tovaru, pri čom hlavná ťažší spôsob života od väčších dedín a miest, sa vyžadovala kantorská práca zdarma. Čís. Ieg. 1267. Príspevky na sjazdovú

pripadl na nUie ar.v, cement a yptjroTnícko-hospodárske produkty. prvej ruky< aspofj s lacným železničným 'era-jších kantorov pomiňuly.
_
ale nachádzajú sa čís. Ieg. 1064. Príspevky na sjazdovú legi-

Maďarsko vypovie obeh od,n ú sailuvu s dovozom- Všetky ticto potreby života stúpnu o prímnohé anomálie, ktoré čakajú na opiavu tiniáciu dosiaľ srne nedostali,
našil? Súdiac dľa niektorých zpráv chystá 50 procent na cene, keď sa musia povozom do- .

a terajšieho obdobia a ponímania vecí. Oprava
_

Sekretariát Lipt. Sv. Mikuláš. To je činov*
ca Marľpi-dko vvnnvodof obchodnú cmluvu vážaú alebo donášať z miest do odľahlejších de- t® Vlac But"a a so strany cirkvi, ne z ne a xue bytne.

„ dín. čo stoji len liečenie v prípade ťažkej choro- strany kantorov, lebo ninorn kantón, \idiac A. F. jednáte! Roľníckej Besedy, Vec drží
snami, pcmevac mu vraj nepriniesla to, co by m takýchto miestach? Lekárska prehliadka nesociálnu odmenu za kantorizovanic. zaňechá- me v evidenci.
od nej očakávalo. Ťažko kontrolovať, čo je odborného súkromného lekára na takýchto mie- tortorské stanice a zaujmú miesta na štát- Sekretariát Brno. Zvláštnym dopisom sme
na tom nravdy faktom je len to, že jedna stách stojí často 300-500 Kčs. Aké veľké sú vv- "?ch skolacíj. ktoré zabezpečujú pokrok a bu- Vám

_ odpovedali. Vo veci, nakoľko nie je ešte

Štvrtina maďarského vývozu ide k nám. Kto y
vu^^k

|4romÄý
aľcbo zále- (. ktorý 'sa bude'hlásiť za k autora. Neuve- Jdať.

’
*'

'

P

hy mal prospech z vypo\ edania. smluvy. kto- Co stojí len stfcdoškolskc vzdelanie riíuy je bod 9., žeby sa ešte našlo miesto, t\de A. W. H. Župný úrad vec vybavil pod í.
rá bola horko-ťažko ujednaní pred krát- de tí učiteľov, účinkujúcich na týchto dedinkách, ,-by učiíeľ-wgaoista zvtmil a-piekol oblátky. Tie- 30613-27. Menovaní sú poistení a sťahuje sa
kym časom po dlhých jednaniach, to by ea keď svoje deti posielajú do miest za ďalším vzde- f tLWí z vokatora kan-tora musia wz upme im mesačne 8.— Kčs na liečebný fond. Dru/ . v

, . 4_>,„ laním? zmiznúť. hu vec župa postúpila do Prahy pod č. v0403-2T
fkoľ°]f.y si nákupne y

Aké sú žívotné podmienky, také sú aj pra- K- H
-.

vi®šia čiastka jwžiadavkov je u mňa na ministerstvo zemedelstva.
i Offlbytištia našli skôr a.ko Mactarsko pre oovné. Učiteľstvo t-ychto dedín vykonáva nie navedená- Pri iriaáych omšiach nikdy neorsatfu- Znovu upozorňujeme všetkých pracovní
svoje zemedelské výrobky, ktoré teraz do- menei cennú a taášiu prácu, ako učiteľstvo väč- iem

c. Májové litánie s a odbavuM u nás ráno pc kov red. krúžku, aby články pre našu hliad
váža k nám šich dedín a miest nretože úroveň vzdelanosti í,n

?
si - kecr niekam odcestovať, ’apu; i ku posielali len na adresu hl. taj. Vojtecha

, Rakúska Indov ľudu
-
íe tu veďmi tózk-a. Keď ukonči prácu v ško- spievanú .omšu odbaví so spevákmi Odpoierky Husáreka v Dolnej Krupej u Trnavy. Teda

Hospodárske mavy z Rafejuska. liidei. dakd Iiaňho mňnoškolská činnosť, kde je +iež kych ueisiel zrušiť, to obnasa pekný dochodek nie na redakciu Slovenského Denníka a tiež
veľkoobchodných cien zvýšil sa v Bakusku osamelým vodcom a pracovníkom. Tak v ske!- kaniora. nie na učiteľský odbor v Bratislave,
od 16. marca do 15. apríla t. r. zo 110.2 na skej, ako aj mimoškolskej práci, hmotný stav o- J* l- Navrhujem, cech sa vypovie, aoy učiteľ Správcovský prídavok cirkevného učiteľ
111.9 Index životných potrieb vzrástol v po- byvateľstva je tu veľmi obťažným činiteľom ve- ' 0 ec nebol K-antoroni.

, .
stva nie je zákonom riešený, teda nemôže byť

d
‘

. | nm Miita vzrástla dľa konzervaiívností ľudu, s ktorými činiteľmi sa J’ ,B*ú naspn pohreboch su tri Litery; ;ea- an j do penzie započítaný,
slednom mesiaci o 0.10 proc. Muka vzrástla učiteľstvo obcí väčších « náležitým spojenúii n

'
d

.
pri druha pred kostokmt. tretia v cm- Složné lístky učiteľského odboru na plate

o 2 groše na 72 grošov, bravčové mäso o 10 s mes {amj mencj stretáva. V mestách však t0T™e - Bárs je od každej zvlášť platené, nech s,a n i e členských príspevkov za minulosť aj za
grošov na kg. Uhlie v drobnom predaji zlac- dení činitelia skoro miznú- nah

y
-

zrus* a> vsak an * v rn® !>*ack sa <ak nc * bežný rok dostať u obvodného sekretára našej
nelo o 0.3 groše na 1 kg. Za mesiac_ marec Učiteľstva dedili

, qJT Tu u nás bol ten zvyk. že môj pred- rÄbfprteSo fSStóíte'ÄsSS’
rakúsky vyvoz i dovoz sa trochu zvýšil, čo d^

a“^ed™

0a^esk
miestom í-°dca l k

r
u spoVdi

.

k nemoentému -.prevádzal odboru v Bratislave, Štefánikova 4.
sa množstva týka. Vývoz bol však o 9.2 mil. jest toSate čaľu Sžšm čtow- knaz

t-
K

S
ď P 33 Zmietol zneprntebl som eis. ieg.^36. Žiadosť Vašej dcéry bola praj

• '>»- • p mií-
** ÄÄSSÄi- Ufft «tSTÄ TXSSí

ako vo februári, takže pasívum sa zvyklo vadoych pozrtkovyčh zákonov ako i najnovšie- má na sta
.
rcsti, za to užn

, a 4 u zeme. z čoho čte leľ 56o' Menovanej Stepný úrad pre
zo 61.4 xnil. šilingov vo februári, na 66.3 mil. fla« sluhu. Keby sa to vôbec zakázalo tento ko- ukaz postúpil pod číslom 22801-28. cestou
aitogo. , marci. j SÄSS&fl íffi b

Ŕ'äS 2Ä>Ä *T$% *“"& vta>SfaWUzäcU v er*c*«. Nová cmta- kými či™i?JimU.om»ami: -rndrtíitaSw.tíolFd“™ý
P

ría banka zahájila svoju činnosť 1. maja t. Je'v zaujme celého statu a naroda. aby ao* turálie nás ten zneucfujú. úis leq 1570 fakali sme Vás dňa 1. 5. 1928
r. Súčasne boly prevedené opatrenia k pre- , K- Ch - KoIeda N žebrota. nech sa všade za- do p. h oď Na expresný dopis nebolo už času
vedeniu peňažnej reformy a k dokončeniu rym pomerom živých a pokročilých krajov Sto-

'

'jg kolezov n a déoísniel vvstovilo «vm úp'ný °dpovedať.
stábilizácie valuty. Stabilizačný kurz húde venska. Prevedenie tohoto cieľa celonárodného .a*

' súhlas s podaným návrhom ' .

* '
ustanovený 15 papierovými drachmami. Tým celoštátneho ostáva úlohou učiteľstva tu pôsobia- 1 C Dfl D T*

- - * v. n ceho. Učiteľstvo však tuto úlohu môže plniť taň bix"a_í*_« j - . w * v *V *bude Grécko prvým z balkánskych štátov, vtedy. keí ,nw budc.ffômóžené jeho živným a UClteľSk? ipraVOCfil.
Ktorý prevedie konečnú stabilizáciu svojej pracovným ťažkostiam na takýchto dedinách- gpkrofariá* Koíípí. tc fim. z- mr.<K , - r
valuty a vráti sa. k zlatému valutovému zä- Učiteľstvo tiež musí dostať všetky potrebné nr> patričnom mieste'dosiaľ niet iediného špíú, KO(»«á.
Wadu. Reforma valuty v Grécku je -preva- *™áky do gt

y
0 sio- sa ***** obce fiur<Iošík- Vec 8a vy' Hed*lll»«StSllý ŠÍPU

pomocou veľkej anglo-amenckej pô- bodllý národ a m]adý stát> setiuje Brailfiawa-Vledeň.

Bratislavské b«*a. Jjj. Ä v^v“5 Ä ’ -***
• VjBratisIavc

o. ma,ja. na drádné vyzvanie školských inšpektorov, ako to Vmou Vašou a nie školského referátu. Len hÓTk Čulík Bratislava Meidlingev Ligett,
•

ndencia. žpravy z cudziny znejú aj dochádzkou vztiiklé na nimi nariadené okres- teraz _ste pustol na to, ze Boba je ô am Žlť. m«~i /wirnfahrík Weisz ’Makkabea, Träger,na mdlú náladu tunajší obchod kladný. »é a mesačné okrskové porady, boly hradené. Bez z,a-dosti sa mc nevybavuje. Lhe;r
"

Rulla ' pťibo j Bratislava, Mayer II,Obilie: pšenica 78-80 kg 240—244, 76 kg Pomery dedín majú často veľký vplyv na Okt. sekr. Bardiov. K dop č 50-28. Vec bo- Molndl, T *jgeti. Náhradníci: Tuman, Zvvirn
237—237 macr ir ; ( n„„v ._ «q 7n o0fi_onn stavovské, ako aj na služobne povinnosti učiteľa la vybavená c, 11.-28, dna 8.-2. 1928. fabriJt i Te dI Maver III., obidvaja Ligeti, Bon
, : tranzU 0,0s>var 78~79 ’ —<W’ v praxi sa stáva, že, učiteľ na cirkevných ško- Cís. Ieg. 268, V záležitosti štátneho občian- j.T m-’Jteiov-ľ Bmrnár Kabelfabnk* lode Sratiaiava 78-79, 209—210, raž 69—70, lách ustupuje i svojím povinnostiam, keď dostá- stva sme sa informovali. Vec je pod výbave-

C

°’Vtodeň-^^
1 ' °° 1W1 ’

“*>~‘38 , fi7 kg 231—231, jačmeň export va veľkú čiastku svojich príjmov v prírodninách, nim v Prahe. Griftneŕ Rapid Rainer Vienna. Pfau Wae,
Príma 215-220, merkantil 64—66 iakosťp" závislých od cirkevmkov. • Cís. !•«. 1204. Vec držíme v evidencii. Nov-

K „ vienna, Riiek, Nausch WAC\ Eckl SIo
kg 205—207 krmný a nriemvseinv 167- , úejteľstvo si prase. aby holo čo najSKorsic u- sieho \ am sdeliť nemôžeme. ... van, Trôgl, Windner Wácker, Zillbauer, Viar
172 ovos onc 07nj A pnemyse‘n3

- . skutocnenc poštátnenie cirkevného aa iného ne- Cis. Ieg. j,55i. Vo veci sme sa dôkladnejšie f
®

ldno,

.' U. 8

tob—:
clo, moravský —, kukurica štátneho školstva, alebo aké-tafcé ich sijednútenie,

'
informovali. Najnovšia správa znie: »Stav Nálirul,ník°'seufferť Vienna~~ slovenská hruhozamá nová aby už raz prestoly rozdiele v-p vedení škoteíya- veci: dospelosť 16. júna 1921. — Uspôsobilo**- zápasu Maďarsko—Rakúsko v nedeľu

18 iuhoslov. z lode Komárno 168-168. cirkevné učiteľstvo ?í žiada v rámci ú- 30.-4. 1927 (opozdená). na škote ľudo- e . j" nastúpia Rakúšania s mužstvom:,
Rratisla- M - KÄdÄÄ-ÄTÄ ÄÄŕtjrÄ

Oroezváx tranrff
Mfa tranzit 165“166> «d učitorskýoh .

má.
1 stupeň. _Další-postup, do 2 stupňa pri- Raipd--KiVbes. Wesselik. obajatnaaat —, cudzozemská z lode V 10. čísle T. -ručníka pedagogického časopisu Padal by na 1. í. 1930. V srnysi o §-u <4., ~- od- Bapid, Gschweidt, Vienna, Horváth, Wessely,Bratislava, máj—jún 169—169, cinqaantin »Naša Škola® na strane 310 v stati »Z učiteľské- stavec prevádzajúceho výnosu msa.no č. 134u4. obaja Rapid. Mužstvo Maďarov je sostava

tranzit nemenil 175—180 nroso 185—190 maď h ° svetfli>>
-
fe táf0 veta: -»Život dorastu učiteľské- I- k

,

z« k
-

104
-

~6 - bolo možné
meuoyane-mu

za- n6; ,\ mse]) pereneváros—Sternberg, Fogl IIT-,
* lode Komámn ľ. ’y “ , ’

• ho v prostredí dedinskom, kde si často nemôže počítať z doby pred zknskou učiteľskej >posm oba]a uinest Pesovnik Sabaria, Bukoví
Ostatné ho

ranzit 185 188. kiípif ani vhodnej stravy, je poľutovania bodný, bilosti najviac 3 roky. Tie boly mu započítané 0 bitz. obaja Pereneváros—Stľäck, Ujpeest, Tánó bez zmeny. ale väčšiina si ho rohí ešte fažšíni tým. že ne- plnou mierou benevolentne. Započítať viac ká jj Konrád Hirzer všetci traja Hungá
číta časopisy, ani knihy, že prepadáva plytkému akp 3 roky pred nadobudnutím zkusky uspô- rzobu * pereneváros.

Ä hmotárskemu životu dedinskému úplne a veľmi sobilosti citovaný výnos nepovoľuje. Sťažnosti
' ’

l ... - , -, 1 m4( .f/l Jodenv a módne panské iítky vlnené rýchle.* Bóvolujem si poiznam-enať. že táto vlasí- menovaného nevyplývajú z neznalosti plat- Daisie vysieany z i.
\liy I f

éh0 druhu 'evae dodá. jarné a n0s f dedinského učiteľstva sa rod! práve v no- ných predpisov. V tejto veci sme Vás už tri Sabaria, Subolisle v Tepliciach utrpcia im

«ŕ«AHliCI atnLZ*°L***** í to metoch dedinského života, hlavne na školách oi-r- razy informovali a v nej nedá sa nič meniť. Teplitzer FK veľkú porážku 1:4 (1:0).
KOSiftW, HUMPOLEC kevTtých. Éis. log. 652. Stavebné plány boly zaslané A. C. Nitra zvíťazil v utorok nad VAS, Br*-

ž i. - Pin školský inšpektor Rapos v septembri 1976 s príslušnou úpravou škôl. insp. z 26. 3. 192b. tisiava 4:3 (3:3).
• ...

. na okrestiei očtóeíslQa notadc v Brezne naviho- Súčasne bola obec .vyzvaná, aby- so stavbou Zim. Slovan, . Viedeň—S. K. Bata



Brno. Moravská Slavia—S. K. Žiclenice áBEA Jfr , »««»
: äsr Ww VIrAliviP AtfVliifllil Pani veľkostatkári

MSamrngi saiasÄÄveľkú prevahu.
Jfw-sP1

'delu majstrovský zápas s čs. S. K. Trnava. ft a dotazy administrácia odpovie len v tom páde, keď je známka na odpoveď j I PIKOU & ZEDHIK. I

Horavia Viedeň v Bratislave. priložená, — Na inzeráty pod značkou adresy neudávame í pražská hOSPO-
S, K. Slavia Bratislava hostil 1. mája t. r. , „. m, i,,, t , , mi mi ni rrm'in. >i»ih i.i.m i! dárska výstava I

Viedenský menšinový český klub S. K. Mora- an°I"V 6
ľ!

a
!;.

6
T!o

dad ‘

f I]!f1/4 U:l^IH7iV83 tj roh Priemyslového palácuvia Viedeň. Súčasne došli aj dorastenci, kto IkMJu*-..
..a.A. i 4vM5» Tatra U o HP (vonkajší)

P

rých za západoslovenskú župu Cs. S. F. vítal Xa klavíri sa môže lac- Hľadám miesto za gaz- rok ,923 > elektr
-

osvetl. J|L om>ť« í J

srdečným prívetom župný dorastenecký refe- ]10 cvičif. Adr. v adm. t. dinii a starter> k®01 - karose- igp
-

rent kpt. Divíš, a uistením, že západosloven- g. 3433 a j ejj0 sa vvdám ->a star- ria ’ 6 temer na nových _ . , .. . . . v .
ská župa Cs. S. F. bude sa usilovať, aby sa um k m m šieho pána Vdovec s Pneum.. v bezv. stave, Povinnosťou HudUbllé nŠStľOie.priateľské styky s viedenským dorastom utu- E| ® !LJ 4ÍÍS dielkami nie je vylúče- P reťta za Kčs 13.000.— každého je, chrániť sa
žily. Dorostenci Slavie odovzdali dorastu Mo- na—íst ona asa Adr _ v a{jm- t g_ n. Vanôk, Praha-Smí- pred starosťami. Oplne tiež gramofóny osobám v istom postavení na splátky
ravie sošku futbalistu s venovaním. Moravia Heluška! 3433 chov, Tr. Svornosti 7., spoľahlivý pansky o- so zárukou dodá ta. J. Malý Caslav, ČO
dala mužstvu Slavie vavrínový veniec s klu- Očakávam Ta dnes ve- . . . , | Telefón 408.03. 08 obranný prostriedok, za — —
bovými farbami a Slavia mužstvu Moravie g e|. v kaviarni Šport- KT ?!!ľ.

e slečna. I i uc . Kčs 15.— a ha tuc.
klubovú vlajku. ka“ na Vazovei ulici c.

í
1
em a

'1
p ~ljaa ,-by mie- MiMannaMnMM Kčs 10.— (vo známkach) B fff ItTBIVfO HEUIITA MM

Vystúpenie S. K. Moravie bolo v každom , Ci kdfe hrá j azband a f-lm^ríňädnľl
Y

'ľz deň HWWWPH zasiela diskrétne továreň § ™ '

ohľade vzorné a nielen klub Slavia, ale a.] r«čink u ie Dianista-liumo-xr i-n P j c MrJl gumového tovaru, Bratí- 8 0 , . . 7
obecenstvo, ktoré k zápasom prizeralo, bude pian,Sta Nabtdky pod zn. „Spo- MM sláva. Segnerova 3. 0!3 i Od 4. do 7. mája (p.atok-pondeiok)
na nich iste vďačne spomínať. ľahhva do adm - <• & HHHfHÉlM H Veťké cirkusové dráma!

S. K. Slavia Bratislava-S. K. Moravia gH|Pi _
K

‘.°
chceJahko 7

u
arobif

g flDIflIS
Viedeň 4:2 (2:2). Moravia predviedla veľmi líYáBlW'ldľlsSliílí'íl! 1

Kčs 100.000.— 'iech pre- | «9vtSfevt** KwVMIi
peknú, rýchlu a fair hru. Slavia napriek lo- Hľadám do kantíny M číta pr.*P

ls Okresného | Palác senzácii.
mu, že ešte ani v tomto zápase nenastúpila vedúceho, ktorý by vie- Bankový úradník jplíf ffiSiwv.i IM icsvetoveho sborn v | Pre mládež nevhodné
v kompletnej sostave, podala včera naskutku dol výčap a kuchyňu, hľadá moderne zariade- BHi btropkove. Ešte ste ho 8

. ,, o q , mái . 4 u g i/ghod
krásny výkon a treba len ľutovať, že sa pre Kaucie schopný, nastúpiť nú izbu so zvi. vcho- nedostali? Vyžiadajte si | pr/anroa,: vstiíneniék Frank Laurlnskál
prudký dážď nemohol zápas dohrať, vhot v hneď. Zn. „Kantína“ do dom. elektr. osvetlením, ||

ho hneď. | Predpredaj vstnpenlek v partBmerHŕraw^
28. minútee druhého poľóčasii predčasne skon- adm. t. č. 3431 v strede me-

i
—

čený). Už na počiatku hry tiesnila Slavia sú- sta u českej rodiny. Na- v>JR*i rnmmmmmammKsammimmms m

pera pred jeho hrankou a tak už v 5. minúte Zástupca bídky „Hneď | || •

*'

J| j
»a IIPMMIIR 411 ICIMO |

pre foul nadiktovaný trestný kop zo 1(5 m. ua rolsiy do adm. t. č. Aó'i
i T) ľ ni wOiiBdÍKa ”

premenil krásnou ranou do ľavého rohu brán- , T . — Železná studienka, BWÍriVf{ Jf.S C.aí na 3 tnMewtu „. , _ _ . , ,
ky Cebecauer na prvý goal Slavie. V 16. min. Bratislava. letné oyty , Od A0.,!’ P'a!°un iíptVvkrásne centrovaný míč stáča telom pravé krý- 0

s celým zaopatrením a i 1
CARLO ALDINI prekoná v tejto senzácii všetky

dlo hostí Kratochvíl do BrBanky Slavie, brán- Holltuanova. obsluhou denne Kčs ~ ~

ZEMEDELCt svoje doterajšie vykony.
kár Malešič vyráža, je však pri kolízii s Kra- veľkovýroba 55.—. 3438 onrntrt MUŽ fô@Z hlSV.
fochyílom ranený do ľavej ruky a míč padá zác|on a žalúzií i:!.W.Tii».WI7rnB POĽNICI

Senzácia! Uchvacujúci a napinavf dej s predo bránky Slavie. Stav 1 :1. V 21. minule zi- vBroumov g, C., uéáffUjSMJuaM3 MALOROĽNÍCI kräsnou výpravou. Zvláštne film. dielo v 8 dej.skava Moravia roh a ľavá spojka Janko II. vDroumoTe, , ... Stavebný pozemok, .í
strieľa pre Moravin vedúci goal. Stav 1:2. Po ČíS. 110

1917 8 at 10 irPbenzín [k
ízko parku, Petržalka, \ ehceU PREDAŤ alebo I | Pre mládež nevhodné,

krásne založenej akcii útoku Slavie podarilo zadáva ešte niekoľko mntnr T ň rP nz mláťačka Predám. Adr. v adm. t. pripif Predst.; 1. mája 7,, J |,9. vš, den 7., 1*9. h.
sa Šafárikovi v 36. minúte vyrovnať hlavou zastúpení, 900 krátky z r. 1927. 10 č

- 3383 : ,

ky, ale~ na stave sa a?X Skvostne ň '|^c
Predám ’ alebo dám do I *» fctoni pri lloposUnl ten i *

'jjnemení. V 63. min. strieľa šafaHk štvrtý a vzorkovnice! Or%5teľí. PiSfal. .. prenáJrau / „TftTlfi“ ICIMO /
poslaný goal Slavie. Na to 10 min. Slávia je Novmkv! Tiež iné vhodné ny 3429 hostinec, pozostávajúci z NYCH OZNAMOCH r rub
stále útočná, jej ofenzívu ukončuje výborný vedľajšie výrobky. — —— 3 izieb, kuchyne, šenkov- Jfk* pr«d»l • Wpa. P*v|* Od 4, do 7. mája (piatok—pondelok)
sudca Fric, lebo je nútený zápas v 73. min. Vysoká provízia! ,,, Na ne. kolkárne pivnice, sá-, f.iri.rtldS“fíí? «t°ť n VT n r D f «S M F N fipre leiák ukončiť. J _ K *. ikž tun. ..Ford s 5 lu, stajne, zahrady. Cena áipeelin. K K/ " Ä Si I—M. S-/

S, K. Slavia Bratislava, dorast—S. K. Mo- vážni uchádzači s pra- pneumatiky v najlepšom dľa dohodnutia. Zn. „T.! Ponfcižka vystrihnite, Pieseň nekonečnej lásky,
ravia Viedeň, dorosí 7:0 (3:0). Dorostenci xou podajte svoje nabídky poriadku . i Renalt 1% 128“ do adm. t. č. 04712 prilepte na donlsi.a ktoro/ v hlavných úlohách • Lilian Gish Lars Hanson
Moravie boli síce technicky dobrým muž- s udaním doterajšej činnosti. { uriy ťážké aut0 sn 7 Äkíoľť inz.rtt ffííS

V hlavných úlohách. Lilian Lnsn nars nanson

srtvom, ukázali peknú a rýchlu hru, ale chýba pneumatikami tiež v naj-
1

8 pripojte tento Pre mládež nevhodne,
im dosiaľ taktika pre hrankou. A práve v lepšom poriadku,V

1 Olds- mí, t ** lp,~ Predst. ‘1,6.,
J

| {8., 9., vnedeľu: 4., 1
|s6., J 9, h.

tomto ohľade vedeli dorostenci Slavie plne
‘

mobile osobné auto, 4- itóHte?doadraľi Predpredaj lístkov v trafike J. Sčepána. Rybárska brána 9

využiť situáciu, boli pred bránkou rozhodnej- Záhradník, sedadlový. 1 centrifúga!- Poztcky aletrieie. 1fMiiir~mmii-"»lm«™'-^‘áMľrniimrtiii»riiiiieiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiii
ši a mali väčšiu pohotovosť streleckú. Je f až- Slovák, v Čechách vy- na na 1Ó0 mm rúra. 3 zniencčné, pôžičky gáži- keldý objednávateľ ta — —

ko niektorých z nich zvlášť za výkon pochvá- učený, hľadá miesto na Scľmt-Ievortli Komplet stom na záznamy na u4Tílu^e, tJ.* oz^*mi gmBmmnmmmBaamammmi imiiiminiuiiim iimimw
lit, hrali všetci s nadšením a elánom. Treba Slovensku. Dobrý pra-mlynské kamene k trak- služné výhodne u Vyše- eIniertom g* SCiíNiOvšak spravodlivé vyzdvihnúc a poukázať na cbvník vo všetkých torom v najlepšom po-hradskej záložne v Pra- ’ ddjtici nn mampctip pfpitri IKY S
výkon centerhalva Slavie Cibulku, ktorý nad zahr. prácach. Adr. sdeli riadku. K dopýtaniu: Ko- he VI. 30. Mierne splát- Adrnln. Sloventkíht

, , M
’

celým mužstvom skutočne vynikol a bolo iste _Molitor, Ružová !2. B-a- lek Ferdinand, Qalanfa. ky. Na prosp. a prihl. Kč Vwnute Od 4. do 7, mája (piatok—pondelok)
jeho zásluhou, že sa forwarď Slavie mohol po tislava. 3426 1.— zn. 04715 nimi* m Najmohutnejší a najušfachtilejšf film sveta!
celé minúty hry pohybovať pred hrankou sú- — — ——- ... M ... —***«
perá. Goaly za Slávili docielili: Mišenka, 2, g — BXcSjiSíSsSäi'l b6B Sj
Cibuľka, Demény, Doležálek, Nemečkay a Pe- ‘

1
ra« |» jc Strhujúce dráma, láska a priateľstvo otca a syna.

cho po 1. U dorastencov Moravie vynikli hrá- ATHAm Jt>l.dl.3Cwli Pre mládež nevhodné.
či: ľavé krýdlo Krátky, ľavá spojka Bican a y nedeľu o pol 3. h. odp. detské predstavenie.
eenterhaľv Fridrich. Zápas viedol dohre sud- Dňa 11. mála 1928 o 11. hodine dopoludnia v CÍ\2L Predst: o Ú.6, VÄ. 9., nedeľa 4., >|»8., 9. h.
ea Kimmerlmg. obci Plav. Podhradie bude sa odpredávať: 2 jalo-

M11V1 -

fabbá vieky a 1 sečkovica, ktoré možno pred dražbou v najjemnejšom prevedení _ —

fcflelBlä SsiCsalsCcSa na mieste prehliadnuť. BjEfcldí. <&
Stredoškolské závody o Mičurov pohár vy- Bližšie viď na súdne] doske. Bratislava, Palác Zemskej banky. Telefón 29-92 08 m M Hbojovane v utorok na hrišti I. Čs. S. K. Bra- Okr. siíd v Malackách, odel. L, i IN if. EJÍ i

tislava, priniesly niektoré veľmi dobré výko- dňa 26. apr. 1936. 04729 aizn iozc ®
ny (100 m Lackovič 11.9 vt, vrh oštepom Dro- — '

*

zda 52.46 m a Pezl, Žilina 50.88 m, skok ďa- C. F 111-38-5. I MU&tláSka J’pCCEfflfisíffl P*e SlIpniflS
ioký Pažina 6.00 m). V klasifikácii mužstiev pohlavné a kožné chorobyzvíťazil team reál. gymnáza z Trnavy (obháj- OXWSBVB* Podpísané riaditeľstvo odpredá dňa 21. mája „g>ca poháru) s 59 bodmi pred teamom reál. gym- " 1928 o 14. hodine na verejnej licitácii písomnej f§mwnázia zo Žiliny b) a, reál. gymnázia z Bra- Dňa 10. mája 1928 o 9. hod. dopoludnia v obci asi 90 plm jasanovej a asi 10 plm brestovej guľa- oSJf'B.* o4» (
tislavy, (24 b.) Tieto tohoročné tradicionelné Mor. Sv. Jány budú sa odpredávať: 1 kuch. kre- úny a nasledujúce množstvo palivového dreva: Bratislava, Laurinska 1,

závody holý dôkazom, že slovenská athietika denc, 1 toaletné zrkadlo, 2 skrine a 2 nočné stôl- L Asi 7.100 prm. bukového štiepaného, asi 320 Ord. od 2. do 6. h. Wasser
môže hlavne s nadšenou stredoškolskou mlá- Ky, ktoré možno pred dražbou prehliadnuť. prm. bukového okrúhleho, asi 3000 prm bukového mannove reakcie, nové in
dežou rátať. Propagátori krásneho klasického Bližšie viď na súdnej doske. výbrakového; 399 lekcie, ra o d e r n á liečba
športu profesori Hajdóci. Adámek a Procház- Okr súd v Malackách odd I H. Asi 750 prm. dubového štiepaného, asi 70 kapavky. K o z m e t ilta,
ka iste sa v najbližšej dobe dočkajú ďalších dň-i >7 anríli kpr

’ "
,..7>o prm. dubového výbrakového: ultrafialové papršleky, massáže. Telefón 2929.

krásnych výsledkov. Jednotlivé výsledky bo-
‘

U IíT. Asi 700 prm. javorového šfiepaného. ' ' ' a " , _"", , .
'ly: 100 metrov; 1. Lackovič (Trnava) 11.9, 2. F t1 _ _ ľV. Asi 380 prm. osikového a brezového štiepa- &6HSÍ5á 3 dCISHa i©KaFK3
TMath (Trnava)' o prsia, 3. Kuranda (Žilina)

u Ľ ného, | «.*«„ | alM |.A ..X12 vterfn. 400 metrov: 1. Stybio (Bratislava) I SjiS«iaS B«,Ä 180 prm - jaseňového štiepaného. R rtUlír* wllSySKu JUíSeC|IG
vterín, 2. Muzikár (Žilina) 58.7, 3. Záhorák VT. Asi 110 prm. brestového štiepaného, iranko B ordinuje od 10—11 a od 3.-5. hodiny.

®°o L Zahorák Dňa 19. mája 1928 o 12. hod. dopoludnia v obci
va

*™J®'
e“á

? tanica Pezinok. H Brat3slnva, Miclialslcá 18.
o
2

’cíi-ui r .
(Bratislava) L. Novej Vsi budú sa odpredávať: 1 šijací stroj, Nabtdky, ktoré sa u podpísaného riaditeľstva H —

~
j 16.6, o. Stybio II (Bratislava) 2:19. 75 m. 1 truhla, 1 kôň, 1 hospodársky voz, 1 pluh a 200 ._

PMiwnaju do termínu hore označeného, treba po- n PBE SYPHILIS.mzte prekážky; 1. Krekula {Bratislava) 11:3, kusov tehál, ktoré možno pred dražbou samou na daí ľ3 podp,sannrn tlačive, ktoré s príslušnými | SPR.CSffsB.sSTffi S»RB SY»*rB 3,
2. Kuranda (Žilina) 11 :5, 3. Pažina (Trnava) mieste prehiiadnuf. prílohami, ako aj podrobnú vyhlášku dodá, zauji- wtenffwífMvnč n SroK-né: cStnro&n
fľ.7. Štafeta 4X100 m.: 1. Trnava) 48.5. 2. Žili- m vi(r W'I<ít)pi rI

majúcim kupcom na požiadanie zdarma výpravňa rr w iimmpr
na 50, 3. Bratislava o prsiá. Vrh guľou 5 kg.:

™
. . t , ľ T

podpísaného riaditeľstva. MUDra M. HIMMER
(7^\Ud8 ’ 2 ' Nemček (Tmavá) ?ftar’2rtpdla

MľSka0h’ °<W
'

U
mi 77

Riaditeľstvo štát lesov a statkov ®il/. asistent univ. kliniky a zástupca
13.75, 3. Pezl (Žilina) 13 m. Vrh diskom: 1.

mia iL apnla 04727 04726 v Žarnovici. nrednositt klinikvNemček' (Trnava) 32.93, 2. Strečanskv (Tma- — „va) 32.16, 3. Peezl (Žilina) 29.83. Vrh oSlenom- mi mu - i.,..,- Bratislava, SUChé MýtO C. 9.
1 Drozda (Trnava) 52.46, 2. Pezl (Žilina) 50.88, ľ""- """"ľ ľ Ordinuje od »/,9— :*/,10. dop., 4—V,7. odpol.
3. Saľatnay (Trnava) 42.60. Vrh lobdou s pul- I j (v sôbotu 2—5. odp.) Telefón 2218. B. Wasser-
Irom: 1. Strečanskv (Trnava) 46.35, 2. Kuranda

,
na 3 inmamta Tfl|| mann krvná zkúška. Moderné liečebné metódy.

(Žilma) 44.15, 3. Mitkovič (Trnava) 43.90. Skok J. ÄVlÄ Salvarsan 282
ďaleký z miesta: 1, Falath (Trnava) 2.95, 2. - ,1 ‘ .. "

287. Skok ďaleký z rozbehom: 1. Pažina (Tŕňa- firmy! NA HOSPODÁRSKE STROJE Ženský fiekár a porodnlk I

ÄfÄÄ Mpoir'W' 1
, MUDr.LMKUMANNva) 168, 2. Rozkošný (Trnava) 16.8, 3. Lehota dobrých Hospodárske stroje a naradie s»e

(Trnava) 157. zamestnancov. Orba a ušľachtilá saďba Bratislava, Palisády C. 62.

Plavectvo.'
* S* v«n* u pi.m.»«i.o mm.

Novotného Devín—Bratislava. 1. mája plá- TFfHNirKÝ VFI’TDH a vo sviatok od 9. do 11. hod. Telefón 28-88.
«al nás vytrvalec Jan Novotný z Devína do zaplatení póhych Kčs e-- x J. V ,ä 1€11 rumili IP (vyšetrenie krvi) Salvarsan KA

t,rLI4S:voí' a
.í.?stŕ -FSBSS n_ v ....... SYPHILISSSSteSŽJiSSwi!!-úevmskom prístavnom ponto- „Práca dávajddeh". c«i- Drevo a kovoobrábacie stroje I jebciami, pohlavnú slabosť a kož. choroby liečiB« o 3.30 odpol. a Novotny priplával k bratí- kom určite bndete maf . . 7„ •. j • | ’ _ ___ _ IA ,r.slavskému mostu o 4.30 odpol.. tedv presne úspech v nájdení dobrých Mlyny, paliarnc Zariadenie pre g n

B d^-T IjSLA
Yi

A ’

ea 1 hodinu. 1 km. plával približne“ 5.50 vt., Keďrľľmo notmižKn cb. autogenné svarovanie a rezanie R .... , , c . . .
Paksadova. 61.

kfudným, dlhým tempom, hol vo výbojnej jednáte *13 ínzerty, Be»- Prario c tŕni o a „ j.i „ j • w (blízko kaviarne Stefania) ordinuje pre mužov
kondícii a nálade. Sprevádzali bo jeho tréner budníto dopoeiaf text in. rracie stioje a chladiarne B t ceny dopol. S.—ll'|5 . hod., odpol. 1.—o j, h.
predseda plaveckej ľekcie klubu S. K. 5 ÄÄÄrfdÄ VRÁTIŠ LAV j a v nedeľu od »|,9.-t2. hod. 288
Neubatier a rotmajster mostného práporu .1 prilepte túto poukážku « . „
'Kozák a 4 vojaci na motorke. V nedeľu 6. mája "dmt-aclf

3 6'~ prip°lto v 10.-13- IRÓja1028
bnde štartovať o 9. hod. vo Viedni a chce byť Inzerty Sierejni. M po 2 p„ -

. ,
pwftu o fto*M

JF Bratislave UZ nm skôr odpoludnia. robot, dní a 1 nedeľu. Keď rasové visom a veľtržné legitimácie, ako aj všetky informácie pro- W%W> M w
Ťažká athBetška. IÄ3S tredwcwom čc*tného *á.tePcu :

I EM. ASISTENT UNIV. KLINIKY i
deskoslovensko-Ztália, medzizemský zápas L

n
ľ-°ľ.°v

!.
don,if-

... BRATIA NEUBAUEROVIA, BRATISLAVA, S7EFÄNKKOVA 3. i
y zápase vybojovaný v Praio P,“Ä“Ä'n zasielateľstvo v Bratislave fT

á? i; ÍL-12., 4.-6., dámy: 6.-V?
7. hodiny. B

a Floreencie skonal sa víťazstvom riasien v IK Najnovšie injekcie, moderné motody liečby B
pomere 4 víťazstva ku 2 víťazstvom. t|:

starej kapavky. Zkúška krvi — Kozmetika, BM H°Set-Za r* ~ .wto. -"STS^


