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rk. Z Prahy, 19. júna. V Bratislave, 19. júna. dov. To boly konce nešťastného 0. Jána
V celej Juhoslávii sa zajtrá rozporne- 1928 rofcn-(Tel.) V dnešnej schôdzi poslaneckej snemov

ne 'bolo prevedené hlasovanie o oboch lekárskych
osnovách a to v prvom a druhom čítaní. Na ná
vrh íkoailovanýicfh strán boly prevedené v zncnr
oboch osnov ešte početné zmeny a to v zákone
o výkone lekárskej praxe v troch paragrafoch a
v zákone o lekárskych komorách v S paragrafoch.
Potom botto zhá'jené pojednávanie osnovy zákona
o [hraniciach príjmov vylučujúcich z nároku na dô
chod válečných pošikodmcov, ktorý je vlastne
predĺžením udatnosti zákona doterajšieho. Budúca
schôdza poslaneckej snemovne bude sa konať až
v pondelok budúceho týždňa. Budúceho týždňa
bud© poslanecká snemovňa zasedať každodenne
až do piatku, kedy bude zasadnutie skončené a
nastanú snemové prázdniny.

nú na smutný 20. jún 1928. Vtedy padlý R°k minnl, Juhoslávia ostala silná,
v belehradskej skupštíne nešťastné rany mocná, ako bola kedysi. Plány nepriate-
Punišu Račiča, ktoré si vyžiadaly hneď *,ov Sa Zato sa však splnily

f
na mieste dve obeti Pavla Radiča a dr. mnohé nádeje ľudu. V zemi nastal kľud,
Ďuru Basarička, pozdejšie k ním pristú- k°l zavedený poriadok a rešpekt k záko-
pila tretia Štefan Radič, ktorého sklátila “c

'
ro - Toto í® Wavné plus terajšieho re

do hrobu jeho choroba. zimu, ktorý ako každý má odporcov i
D , , . , n Srbov, Chorvátov a Slovincov. Na tých“ * ťi,žkr

J;í f"* T >•> sa vták nemôže a nesmi. kÍT,Sikev ehrvalev n Slnvmcov minnl. Na- lx , s4 to «, k,ori «ml neboli vslave ŕaFpred sa heverdo e rerkl.de sialo, polom „I5 , ä ciceU af v ,„m , s lým
ľ. Aľ '

,°Sľľ '
.f ' *<"»•»>= Neíťaslná prcpelitizevaSsFz Who ntí-P'nllo — Juhoslávia osiala každého človeka, .partizánstve. mohlaceia — jeanoma. vymýtiť len vláda silnej ruky. A tak sa

Dlho trvalý všelijaké pokusy, ktoré musela zrobiť cesta, ktorá sa nastúpila.robili politici ku škode národa a státn. 5i bola úplne šťastná, ukáže budúcnosť.
Pol roka mali času na zakladanie stop živkovič je ešte len pol roka u vesla.
krvavého dňa a čo urobili. Keď sa zdalo, Urobil už mnoho dobrého, ukľudnil,
že je už lepšie, vášne umlkly, Korošec, upokojil, vrátil každého jeho povolaniu.
nástupca neblahého Vukičeviča, privie- v budúcnosti chce na tejto ceste pokra
dcl zem skoro tam, kde sa octla niekoľko govať. Žiaden mn nemôž® i jeho spolu
minút po nešťastnej tragédii. pracovníkom neželať nič iné, lem aby

Hľadal sa tedy vodca-poíitik, aby aby Sa mu jeho plány daríly. Nesme-

Pletiu snemovne bol dnes rozdaný tlačou ná

vrh koalície na poskytnutie pomoci postihnutým
živelnými pohromami, ktorý prejíma doslovne
text návrhu podaného v tomto smere svojho času
republikánskou stranou, a ktorý má byť pojeduá
«ý ešte pred prázdninami.

Americký automobilový závodnik Ray Keech zabil
sa v nedeľu pri závodoch v Altoone v Pensylvanik
Jeho auto sa prevrátil a Keech bol okamžite mrtvý.
Patril k najodvážnejším automobilovým závodrá
kom a pred Seegravom držal svetový rýchlostný

rekord 334 km za hodinu.

napravil, upokojil, dal do poriadku to, rujú nikde inde len posileriin
čo sa stalo po 20. júni. Všetky snahy po- štátu doma i v zahraničí, k n-

—lý. V Londýne, 16. júna.
Pod týmto titulom s podtitulkom „Malý

by byť mierové smluvy revidované?" pri
nášajú dnešné „Sunday Times“ veľmi vý
znamný a ostrý prejav nového britského
premiéra MacDonalda o menšinovej poli
tike v niektorých štátoch. Náčelník an
glickej vlády obracia sa veľmi ostré proti
Juhoslávii a menovite, proti Italii i Spoloč
nosti Národov, ale na druhej strane zvlášť
sympaticky sa zmieňuje o rozumnej menši
novej politike Československa. Jeho prejav
je veľmi významný, lebo je tu naznačenie
akým smerom pôjde zahraničná politika
robotníckeho kabinetu Anglie v jednom
z jej častí.

nechať parlamentný režim ostaly však pevnení n jeho jednoty a k zá-
(Tel.) Dnes prišiel do Košíc v sprievode

U dôstojníkov náčelník franctízskej vojen
skej misie v Československu generál Faucher.
Na nádraží očakávaj ho zemský vojenský
veliteľ generá] Šnejdárek. Gen. Faucher po
čas svojho pobytu v Košiciach zúčastní sa
príprav k letným manévrom a vráti sa z
Košíc y piatok zase do Prahy.
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ČTK. Praha, 19, júna. svetová vojna, vieme dobre, ako ťaižtoo bojovali
Juhoslovan! i za naše oslobodenie.Mrzký výpad komunisti

ckého senátora proti
Juhoslávii.

Kultúrny výbor poslaneckej snemovne chválil
r svojej dnešnej schôdzi vládny návrh zákona o

úprave odpočívných a zaopatrovacích platov nie.
ktorých neštátnych zamestnancov vo verejnej
službe školskej na Slovensku a Podkarpatskej Ru
si. Keďže tento zákon odstraňuje ozajstnú krivdu,
ranjaly k nemu vštci členovia kladné stanovisko a

paragrafy osnovy boly jednomyseľne schválené,

Senátor Stodola skončil slovami; Z tohoto hi

storického miesta, kde kedysi veľký Rieger hlá
sal slováfukú vzájomnosť dosoľte, aby som me

nom Vaším vyslovil hlbokú úctu pred juhoslovan
skými hrdinstvom a aby som odtiaľto zaslal brat
skému juhoslovanskému národu náš úprimný po

zdrav.

Britský premiér píše spočiatku o zhrú
tení demokratickej vlády a nastolení dik
tatúry v Juhoslávii, čo je posledným va
rovným hlasom k Európe, že tu bude ešte
mnoho ťažkých starostí kým nebude vyrie
šený problém menšín. Potom sa stručne
zmieňuje i v číslach o pomeroch v strednej
Európe a na Balkáne, ,,Ked mierové smlu

vy boly v Paríži s oslávené, tí, ktorí po
znali dejiny Európy a chápali neustálenosť,
aká bola latentná v nacionalizme, potria
sali hlavami nad bezohľadnosťou víťazov
v ich jednaní s menšinami,“ Ďalej uvažuje
o nacionalizme, ktorý treba považovať za
dráždivú a,nebezpečnú prekážku; nech sa
akokoľvek považuje za prvok demokra
tickej vlády a mieru je nacionalizmus
dvojsečná zbraň, A hned prechádza ku
konkrétnym príkladom. Žiaden politický
génius nemôže zjednať pre stredoeuropské
štáty hranice, ktoré by sa verne kryly s ná

rodnostným rozdelením. Populácie sú tak
smiešané a sú tu ostrovy rás, z ktorých ne
možno ani utvoriť 'samostatné štáty, ani ich

politicky pričleniť k materinským kmeňom.
Vo verejnom záujme mieru i ako obrany
demokratických inštitúcií musíme tedy
uvažovať, čo sú práva menšín a ako by
štátna politika mala vzhľadom k ním po
kračovať.

rk- Z Prahy, 19. júna.

(Tel.) Plénum senátu vybavilo dnes 4 predlohy
medzinárodnej povahy a to úmluvu s Juhosláviou
o vyrovnaní vzájomných pohľadávok v starých
korunách, prevádzacie nariadenie k nej, ďalej me

dzinárodné úmluvy o vývoze koži a kostí. —

s malým doplnkom, týkajúcom sa profesorov ev.

fcheologickej akadémie v Bratislave.
schôdza senátu koná sa v utorok. Bu

dúceho týždňa budú tri, alebo 4 schôdze, načo za

sadnutie senátu bude 2. júla ukončené-Referentom pre plénum bol určený posl. Ze
man. Debaty rúča s trati sa takmer všetci členovia
kultúrneho výboru a jpottžili pojednávania tohoto
eékoea, aby upozornili na niektoré naliehavé
otázky nášho školstva. Tak bolo volané po úprave
hmotných a služobných pomerov učiteliek mater
ských škôl, žiadaná bola definitívna úprava otázky
učiteľských staropenzistov a novelizácia učiteľské
ho platového zákona z roku 1926. Ministerstvo
školstva bude požiadané, aby predložilo kultúrne
mu výboru výťah tried na Slovensku a Podkarpat
skej Rusi, v ktorých je viac žiakov, než zákonný
počet 70. Všeobecne bolo zdôrazňované, že .škol
stvo ne Slovensku vyroja sa veľmi pekne a že za
10 popTcvratovýdh rokov urobilo nepopierateľný
pokrok. Z navrhnutých rezolúcii bola prijatá tiež
rezolúcia o úprave pôžitkov aktívnych učiteľov ne

štátnych škôl na Slovensku. Bolo vyslovené žela
nie, afcy minister Školstva v niektorej scbwdzi vý
boru predniesol svoj školský program, ku ktorému
fcy mohli členovia výboru zaujať svoje stanovisko
« zdôrazniť svoje požiadavky.

Jediným rušivým momentom dnešného jedna

nia holo vystúpenie komunistického senátora dr.
Herza, ktorý vo výboroch hovorí nemecky a v

plene maďarsky a ktorý týchto obidvoch jazykov
používa pravidelne k poznámkam smerujúcim pro

ti republike. Dnes napadol nemiestnym spôsobom
spriatelenú Juhosláviu a bol preto neikoľkokrát
dôrazne volaný k poriadku. Zároveň dostalo sa mu

pádnej odpovede z úst nášho senátora Kornela

Stodolu, ktorý zo okázalého aplaudovania všet

kých prítomných protestoval čo najrozhodnejšie
proti nekvalifikovanými výpadom sen. Herza, kto
rý nepadal Juhosláviu. Sen. Stodola vyhlásil me

dzi iným, že juhoslovanský národ celé storočia
krvácal za slobodu a ideále civilizácie. Hrdinským
príkladom Juhoslovanov bola u Slovákov udržia
vaná kontinuita národnej myšlienky a keď prišla
MiHHMwisaiaiaDiaBiHMMiaMaaKMraBMiaantNiMiMifliaiMiBBOiMMai

Predsedníctvo senátu i rozhodlo dnes o pride
lení miestnosti pre senátorov t. zv. leninskej ko

munistickej strany, ktorí sa odtrhli od komimi

sttokej strany Československa. Tejto skupine,
ktorá má 13 členov, zostaly doterajšie klubové

miestnosti, kdežto 7 pravoverných'komunistických
senátorov sa muselo odsťahovať do 'miestnosti
menšej.

Stressmann v Parili.
jk. Z P a r í ž a, 19. júna.

Nemecký minister zahraničia dr Strese
mann došiel dnes ráno do Paríža. O 12. ho
dine mal Stresemann v ministerstve zahra
ničia krátku poradu s Briandom.

Prichádzajúc k svojim názorom, ako pro
blém riešiť, hovorí MacDonald, že v „štá
toch sbožených“ v Juhoslávii a českoslo
venskú nejde o úpravu hraníc, ale o slo
bodu, spravodlivosť a kooperatívnu vládu.
Tu netreba byť príliš netrpezlivý. „Tí ľu
dia majú drsnú a horúcu pamäť, ktorá mu

sí mať čas, aby sa stala normálnou. Od po
citov niektorých rás práve oslobodených!
z maďarského, či nemeckého a rakúskeho;
poddanstva, nemôžeme očakávať, že by

boly čisté kresťanské. Jestli sa v Česko
slovensku s národmi, ktoré boly do ne
dávna vládnuce, jednalo s počiatku pol
vídave, nemusíme to brať príliš vážne, kea
je to len prvá fáza, V týchto štátoch sú
nad to národnostné rozdiele komplikované
a sosilňované rozdielmi náboženskými.

Zákony, ktoré by v nich malý byť usta
novené sú skutočne jednoduché, myslí Mac
Donald, nakoľko sa ich politický problém
posudzuje objektívne. Nemalo by byť roz
dielov v užívaní občianskych práv; jazyk
a náboženské rozdiele malý by byť rešpek
tované zákonmi, v administratíve i výcho
ve; kde môžu byť rasy soskupené v provin
cie, mala by im byt zaručená samospráva.
„Mužovia, ktorí sú unavení zjavne neko

nečným tvorením treníc, mi často hovorili,
že bola len zneužitá rovnosť, jestli ju sa*

Posl. Zemana ako osvedčeného zastanou zá

ujmov stairopenizistov vyhľadalo dnes predsední
ctvo sväzu štaropenzistov v Prahe, ktoré ho požia
date, aby sa zasadil o čoskoré pojednanie zákona
.e úprave všetkých siaropenzijaýoh otázok na zá

klade návrhov, ktoré v tomto smere boly už pred
tým príslušnými organizáciami podané.

Dnes ráno došlo u Gramontu k železničné
mu nešťastiu, pri ktorom 9 osôb prišlo o život,
1S osôb bolo ťažko a 9 ľahko zranených. Ro

botnícky vlak, ktorý jachal ku Genfu, sa výši

na!, lokomotíva a poštový vôz spadly na 3ú

sedné koľajnice a jeden vagón III. triedy nev

letel na poštový vôz. Súčasne pricbdázal ro

botnícky vlak z opačného smeru a prešiel tro

sky lokomotívy a poštového vozu. Obete sú

robotnici, ktorí šli co práce.

(T©].) Olomúcky biskup československej
cirk-ve dr Rastislav Stejskal navštívi 29. júna
»bor v Košiciach a 30. júna Michalovce a

obec. Vinné*

Za nového veľvyslanca Spojených Štátov amerických bol vymenovaný generál Dawes, ktorý v tyohto

dňoch odovzdal kráľovi Jurajovi svoje poverovacie listiny na slávnostnej audiencii. Odchylne od do

savádnebo zvyku zúčastnila sa nástupnej audiencie i jeho manželka Nas obrázok ukazuie veľvy
slaiBoa Dawestu s , j-dbo maiuž-elkou n*a ceste do krailovskou <palaca*

. ’lí&'úí.'?

Vychodí rán©.

Lekárske zákony
odhlasované.

Generál Faucher
v Stoliciach.

š. Z Košíc, 19. júna.
merné. Politici húdli svoje. Každ®mn vedeniu blahobytu,
bola strana milšia ako moc, jednota a Pri ich ďalšom prevádzaní by však
sila Juhoslávie, Mladý kráľ čakal, ba do- bolo jedno dobré, aby zahraničná verejná

f konca sa vybral na dlhší čas do Paríža, mienka sa o nich viac dozvedela, lebomienka sa o nich viac dozvedela, lebo
mysliac si, že sa v jeho neprítomnosti nepriatelia Juhoslávie a všetkých jej Ne-

dohodnú. Dohodovali sa, ale nedohodli a žimov, či sú parlamentné, alebo nepar-
tak na Tri krále 6. januára ujal sa v ju- lamenlné, nebudú mať potom prileži
hoslávii vlády sám, zaviedol královskú losť k tupeniu a hanOniu toho, čo robí
diktatúru, ktorú spolu s ním prevádzajú vláda v prospech jednoty a sily nie lem

Učiteľské penzie v kultúr,
výbore snemovne.

poprední zástupci všetkých troch náro- národa, ale i štátu.

Nový veľvyslanec americký v Londýne.

Železničné nešťastie
v Belgii.

on. Z Bruselu, 19. júna.

Biskup Stefskal do Košíc.
š. Z Košíc, 19. júna.

Smutné výročie. Závodnik Ray Keech usmrtený.

Hrozba Európe.



hájená liberálna politika poskytla. Aký
iný je tu liek ako trpezlivé robenie dobré
ho?“ To robí — podľa mienky britského
premiéra — zneužívanie stále nesnadnej
ším, demokratická metóda sa upevňuje a
účinným stretnutím so škodcami v propa
gande je potom „najlepšou ochranou štátu
proti vnútornému rozlomeniu."

„Táto metóda je prevádzaná v Českoslo
vensku a hoci dosial dostávam memo
raná o krivdách menšín v tej zemi, každá
ďalšia návšteva, ktorú tam konám, ma
presvedčuje o vzrastajúcej solidarite
štátu."
Potom MacDonald odsudzuje a kritizuje

politiku v Juhoslávii, kde — ako hovorí —

politika „posrbšfovania Chorvátov“ utvo
rila situáciu, že ani jedna strana nechce
spolupracovať a kde sa zdá, že štát je po
stavený pred dve alternatívy: buď trvalej
nemožnosti práce parlamentu, alebo dikta
túry, ktorý nik nepovažuje za krátku.

Ešte ostrejší je však MacDonaldova kri
tika Italie: Italia prevádza tú istú politiku
ako Srbovia a môže to robiť na tento čas,
súc (ovšem len na čas] bez rušenia Euró
py, Mierové smluvy daly veľké procento
nemeckého a slovanského obyvateľstva
Italii, ktorá všetkými potlačujúcimi pro
striedkami, aké ovladá, pokúša sa Hanzo
vá ť.

(Tel.) V dnešnom pojednávaní, ktoré ne
trvalo api celú hodinu, hol vypočutý kočiš
Ladislav Szabó, na ktorého sa odvolal Csi
szár a o ktorom cigánsky, primáš Dapčo
tvrdil, že v deň vraždenia Rnšňaka bol na
hasičskej zábave v Rudnoku. Výpoveď Sza
bóva sklamala však Csiszára. Z jeho výpo
vedi, ako i z predložených dokladov okres
ného úradu v Moldave bolo zistené, že zába
va v Rudnoku bola 16. januára a potom jedno
divadelné predstavenie 13. februára. Žiadna
ná zábava povolená alebo nepovolená v tej
to dobe nebola-

.riave, 19. júna. vo svojich letákoch našu stranu, našich Binov-

Zle nedobre bili v »Českom Slove* do nás níkov a organizáciu. Oni vraj sú zato, aby ro-

za referát o ich svätodušnom zemskom sjazde botnfci vo štátnych baniach a hutiach boli po-
v Piešťanoch, za ktorý prišlo sa schovať celé jatí pod štátnu penziu, oni vraj sa o to zasa-

predstavenstvo, tejto vnútorne najrozháranej- dl a — len soc. demokrati a ich poslanci sú

šej strany občianskych anarchistov. Napísali proti tomu. V letákoch sú napadnutí naši

sme vecne, že ich rozvratná práca je name- funkcionári a robotníctvo sa vyzýva, aby sa
rená proti ľudákom n proti sociálnej demo- postavilo-proti bratskému poisteniu a proti
kracii. Od tej doby znovu a znovu dokazuje akejkoľvek sanácii zákona v bratskom poiste-
sa pravdivosť tohoto nášho správneho pozo- oí. Nuže, ľudová strana, ja strana vládna a

rovania. Posledné zasedanie klubu poslancov jej žlté odborové organizácie sišly sa na jed-
ľudovej strany neobvykle ostrými slovami vy- nej ceste s organizáciami nár. socialistov.

Pri výsluchu vrch. strážmajstra Kroj číka.
vyhlási] tento, že všetky už teraz uvádzané
alibi malý už počas vyšetrovania negatívny
výsledok- Vyšetrovanie bolo veľmi presne
prevedené, lebo sa nejednalo len o obžalované
z.’očiny, ale aj o iné delikty. Okrem tohto fholo
tiež konštatované, že Csiszár pred četníkmi
a pred vyšetrujxicim sudcom sa odvolával na
to, že v deň, keď bol zavraždený Rnšňák, t. j.
19. januára bol doma, kým teraz ináč tvrdí.
Súd odmietol všetky predložené návrhy na
vypočutie iných svedkov n a dôkaz alibi a
odročil pojednávanie na piatok.

slovilo sa proti Klofáčovcom, tak aj odborová »Robotnícke Noviny» priniesly v stredu

organizácia strany a v nedeľu žilinský sjazd hneď doklad z Banskej Štiavnice. Píšu:
»strany práce» po Stránskeho reči zaujal tiež »Spôsoh postupu vedúcich činiteľov národ-
kotnkurenčné stanovisko proti Klofáčovcom. ných socialistov na pr. vo Zvolene a v Ban-
Chce im vyrvať úradníctvo vôbec a železničia- skej Štiavnici musíme považovať za útok len
rov zvlášť, keďže sa Stránsky nedohodol s Me- na naše organizácie: Obránili sme sa náporu
lantrichom. Hlasné sľuby a hrozby Klofáčov- komunistov, obránime sa v prípade potreby
cov zapadly. i náporu národných socialistov.

Čo sa soc. demokratov týka, omedzíme sa, Na Slovensku nebolo v krušných dobách

pri mnohých dôkazoch ich strachu a hnevu národných socialistov, boli tu sociálni demo-

proti Klofáčovcom, na uvedenie dvoch citátov kráti. Pre nás holo veľmi vítané prirodzené
z utorka. »Právo Lidu» uvádza o slovenskom právo, podľa ktorého sme reklamovali samo-

dopise; statnosť a privtelenie k zemiam zamoravským.
»V poslednej dobe vrhajú sa nár. socialisti Keď národní socialisti chcú robiť politickýchÚloha napraviť zlé pomery menšín, tam,

kde ich napraviť treba, pripadá Spoločností
Národov. Podľa neho malý by mgť menšiny
prístup k spoločnosti. Je veľké nešťastie,
že mocnosti, ktoré tejto inštitúcii daly za
úkol pozorovať menšiny, neupotrebily svo
jich zásad k štátom starým, ako Itálii a
tam, kde sa predsa previedly oslabily sa
v praksi po uskutočnení. ,,To by malo byť
hneď ukončené a efektívny dohľad Spoloč
nosti mal by byť obnovený. Technické ne
snádze podávaní petíc malý by byť odstrá
nené a obrana obžalovaných zodpovedných
štátov uverejnená. Stála menšinová komi
sia mala by byt sriadená podľa mandátnej
komisie a diplomácia ututlávania mala by
byť znemožnená."

Toto sú názory nového ministerského
predsedu Anglie J. Ramsay MacDonalda.
Jest líže v nás vidí vzor, aký možno dať
ostatným mocnostiam v prevádzaní menši
novej politiky „trpezlivým robením dobré
ho“, j.e to pre náš mladý štát veľmi dobrým
vysvedčehím. Za to je to nepríjemným pre
kvapením pre revizionistické hnutie, ktoré
do istej miery malo-nádeje, že labouri
stická vláda bude za revíziu.

so silným agi lačným elánom na Slovensko. mučedníkov, musia si toho zaslúžiť i na Slo-

Po stránke politickej ztroskota'ly akékoľvek vensku. Dosiaľ tomu tak nie je.
pokusy a preto zapriahli všetkých svojich ľudí Tajomníci čs. socialistov vydali pre ben-
do agitácie a snažia sa získať priemyselné ro- skoštiavnických baníkov leták, v ktorom uvá

botníctvo. Prostriedky, akými agitácia prevá- dzajú, že čs. soc. dem. strana je p.roti zostát- — Minister školstva or. Štefánek v Nových
Zámkoch. V pondelok odpoludnia prišiel do No

vých Zámkov minister školstva dr. A. Steiánek
v sprievode odborového radcu dr. Mauleho, aby
si prezreli síá.tau školskú budovu (ľudovú a me

štiansku školu Komenského). Po prehliadke škôl,

ktorým minister venoval peclivú pozornosť a po

hosipitovaní pri vyučovaní na meštianskej škole

odišiel minister dr. Štefánek so svojim sprievo

dom ďalej na-Levice.

dzajú, sú naproste nevyberavé, špekulujú so neniu a len svoju sanáciu Bevímej bratskej
všetkým a nezastavia sa ani pred terorom, pokladnice chce previesť, lebo zoštátnením

ktorý zvlášte požívajú nár. soc. úradníci do- ztratila by svoje vedúce miesto v Bevímej
sadení vo štátnych závodoch na dráhach a bratskej pokladnici. Vyzývajú robotníctvo;
úradoch. Na Slovensku národne socialistické prihlasujte sa do banskej odborovej organizá
odborové organizácie Inibujú si v demagógii, cie československej strany národne socialistic
v ktorej predčia nie len komunistov, ale i ľu- kej. Hlasujte proti sanácií Revŕmej bratskej
dá,kov. pokladnice a dôrazne žiadajte svoje postátne-

Ľudáci vo štátnych banských a hutnlckých nie.
závodoch agitujú už po niekoľko rokov s he- Z tohoto letáku je zrejmé, že národní so- — Hlinka a Tuka. Pred niekoľkými dňami vy

šiel ostrý násad v Jurigových Ľudových Novi

nách proti Hlinkoví, kde sa na základe výpovedi
posl. dr. Kubiša vykladá, že Hlinka prijal za svo

je intervencie všelipaké peniaze. Hlinka dnes v

>'Slováku» odpovedá a sľubuje žalovať jak L u

dové Noviny, tak i post. Kubiša. Pre našu verej
nosť je zaiujímavé, že v svojej obrane medzi iným

napísal Hlinka i toto; »Nám predsa n a vý
sledku Tukovho procesu, ako politi
kom záležať nemôže a nezáleží. Za

svoije činy si je Tuka sám zodlpovedný a od svo

jej zodpovednosti ani neuteká.® .Zaznamenávame
tento nový výrok Hlinkov s poznámkou, žc nie je

toimn dávno, čo Hlinka písal o aíére Tukovej cel

kom opačne.

slom, že sú pre zoštátnenie všetkých robotní- cialisti nepripravovali pôdu pre spoločný po-
kov vo štátnych závodoch zamestnaných, a to stup soc. strán, ale nevecnú štvanicu proti soc.

na ten spôsob, aby uvedení robotnici pripadli dem. strane. Letáky opravdu vykonaiy svoj

pod. štábnu pragmatikálnu, starobnú penziu. úkol. Poétvaní baníci ukričali soc. dem. reč-

Doposiaľ sú robotníci v týchto závodoch po- níkov». Toľko »RobotnícQce Noviny*,
istení v bratských pokladniciach. Teraz pri- Tak vyzerajú medzi sebou tí, z ktorýchistení v bratských pokladniciach. Teraz pri-
chádzajú vo svojom agitačnom programe s Klofáčovci verejne hlásajú rozvrat všetkého

rovnakým heslom i národní socialisti, ktorí na Slovusku. Začali to — u sociálnej demo
hrubým a demagogickým spôsobom napádajú kracie.

Nadmieru zaujímavé je však stanovisko
časopisu, ktorý MacDonaldov článok pri
náša, k tomu jeho prejavu. Hneď na po
čiatku je poznámka, že redakcia „Sunday
Times" sa neztotožňuje so všetkými vývod
mi premiérovými a na tejže stránke sa píše
v jadre toto; Možno snáď súhlasiť s názor
mi MaoDonaldovými na riešenie menšino
vej otázky ako najvážnejšieho činiteľa
v európskom mieri, ale nech je čokoľvek
správne alebo falošné v jeho prejave, niet
pochýb, že je žiaduce, aby ministerský
predseda Veľkej Británie a premder, ktorý
sa čiastočne stotožňuje so zahraničnými zá
ležitostiam!, vyvaroval sa takých nekom
promisných výrazov.

V každom prípade MacDonald vyslovil
svoju mienku a to nad mieru tvrdé. Jeho
slová vyvolali prudkú ozvenu, menovite so
strany Italie. Bude zaujímavé, aký súboj sa
rozvime medzi nacionalistickým a socia
listickým premiérom dvoch veľkých mocí
europských o najchúlostivejšej, ale iste
životnej otázke Európy.

nerozhodnosť. Dokazované pokračovanie bolo
krátko predpoludním skončené. Po plaidoyeru
štátneho zástupca e obhájca dr. Melóna pred
náša ešte obžalovaný Gajda niekoľko vet. na
svoju obhajobu a končí vyhlásením, že Sáza
vu nainscenoval, nikoho v tom smere nepod
poroval a trestného činu sa nedopustil. Po Gaj
dovi ujíma sa slova jeho obhájca vrchný rad
ca v. v. Erherdt, načo sa súd odobral o 13.

hodine k porade o rozsudku.

Ctk. Z Prahy, 19. Júna
Pred krajským trestným súdom v Prahe

konalo sa dnes pojednávanie proti bývalému
generálovi Rudolfovi Gajdovi a dr. Jozefovi
Branžovskému, ktorý prípad bol pri druhom
t. zv. sázavakom procese 21. marca t. r. ex pre
zidio vylúčený. Gajda je obžalovaný podľa §

214. tr. zákona pre napomáhanie zločinu zata
jením indícií, dr. Brenžovský podľa § 5. a 83

pre spoluvinu na násilnom vniknutí do cu

dzej nemovitosti.

— Z Rotary-Klubu v Bratislave. Na piatkovú
schôdzu dostaví sa predseda anglického Rotary
Olubu Newcastle. Cleniovia sa žiadajú o hojnú
účasť.

O 14. hodine vyniesol súd, rozsudok, ktorý
sa Rudolf Gajda uznáva vinným dľa paragra
fu 314 s použitím paragrafu 54_ a 55. a od

sudzuje sa na dva mesiace do žalára, zostre
ného pôstom a k náhrade trestného pokračo
vania nepodmienečne. Dr. Branžovský sa
apod obžaloby oslobodzuje. Štátny zástupca
ohlásil zmätočnú sťažnosť do oslobodzujúcej
časti rozsudku a odvolanie do výšky trestu a

nevyslovenia ztraty volebného práva. Obhájca
Gajdov ohlásil zmätočnú sťažnosť i odvolania
do nepovolenia podmienečného odkladu tre
stu. —

Po prečítaní obžaloby a opakovaní priebe
hu pojednávania predchádzajúceho navrhol st.
zástupca výsluch niekoľkých svedkov, medzi
nimi menovite pi. Šebestovej, Velíka, Jána a
Jaroslava Jelitika. O pol 11. hodine bolo po

jednávanie za účelom predvolanie jedného
svedka odročené. Po prestávke bolo opäť za

hájené výsluchom svedka Velíka, načo ob

hajca dr. Melan navrhol výsluch radu ďalších
svedkov, ktoré súd po porade zamietol pre

Najlacnejšie thermálne kúpele pre všetky požiadavky.
Zázračná llečivost prameňov javí sa pri chorobácli:

Nový rozsiahly kúpeľný hotel, opatrený všetkým po
hodlím, ako i najnovšími vymoženosťami techniky.

Byt a strava (t mimosezóne, t. j. do 30. júna)
Kčs 28-—, 34-- a 45'—,

v hlavnej sezóne; Kčs 35’—, 40'— a 55 —

Prospekty, informácie podá
Riaditeľstvo Kúpeľov

K

prvé, ktoré systematicky a veľkorysé zapojuje
lútkaretvo do ľudovej a už tiež do školskej
výchovy a zkúma jeho predtým nedocenený
vljv po stránke paedopsychologickej. Bude
ovšem treba, a je v tom smere, ako sme už
uviedli, neviazané jednanie so školskou sprá
vou, aby tejto činnosti, nesenej dosial väčši
nou len nadšením a obetavosťou jednotlivcov,
bola venovaná čo najúčinnejšia úradná pod
pora. Rezolúcia, sjazdu lútkarskych pracovní
kov československých požaduje medzi iným,
aby lútkarská činnosť učiteľov a profesorov
sa pokladala za rovnocennú s inou prácou ľu
dovýchovnou, aby lútkové hry holý zaradené
do úradných osnov materských škôl, aby na
Učiteľských ústavoch sa sriaďovaly pokusné
lútkové scény pre štúdium žiactva cvičných
škôl, aby ministerstvo školstva sa postaralo o

riadne organizované štúdium viivu látok na
mládež všetkých stupňov veku a vývoja, aby
okresní školní inšpektori venovali v svojich
obvodoch sústavnú pečlivosf činnosti škol
ných látkových divadiel a aby pri sjednávaní
zákonov osvetových boli priberaní k súčinno
sti lúlkarskí pracovníci z Masarykovho Sväzu
Osvetového a aby v štátnom rozpočte boly
zvýšené položky na ľudovú výchovu, vykoná
vanú prostredníctvom lútkového divadla.

Mali sme príležitosť hovoriť s vedúcim
mužom českého a slovanského lútkarstva
prof. drom Jindrichom Veselým, Ktorý te
raz zvolením za prvého predsedu práve utvo
renej »Union Internationale des Merionettes»
sa stal zároveň vedúcim mužom lútkarstva
svetového. Dr Veselý bol v týchto dňoch po
zvaný do ministerstva školstva, aby podal ná
vrhy ohľadom ďalšieho vybudovania a nor
malizovania tótkáretva ako zvlášť cennej
složky ľudovej výchovy. Navštívil som dra
Veselého eštfe ten deň v jeho vinohradskom
byte, ktorý je pravým lútkanským múzeom,
vypytovať sa ho na jeho názory a želania
ohľadom SloVenska. Spomenul som nezajpo
menuteľných dojmov z výstavy, kde ľudový,
detský e umelecký živel sa spojily v .‘akej
harmónii; voľnej tvorby detskej vzniklej pod
vlivom látkového divadla a podivuhodných
dokladov o tom z Jedličkovho ústavu a z

menšinových škôl v Pisárove; popularity jed
notlivých typov na látkovej scéne {Hurvínek,
Sk rholá, Baoilinek), milých detských dopisov
Gašparkovi z T Sv. Martina, školných úloh
z Bacilínka, poslaných cvičnou školou v Bra
tislave; vyspelosti eokolského lútkarstva a
krásnych ukážok Sokola z Tišnova, Smícho
va, Liherca a celého radu iných miest; sipolu
práce početných umelcov pražských, pozoru
hodnej tvorby štátneho ústavu školského;
lútkarskej činnosti Osvetového Sväzu pre Slo
vensko, vojenského zátišia- v Bratislave a
Červ. Kríža v Turč. Sv. Martine a iných a
iných objavov, ktoré výstava priniesla. Cu
dzinci netajili sa úsudkom, že dačo takého
nemá žiadny iný štát a že Československo jg

medzi našimi krajanmi v zahraničí. Ďalej pri
pomenul nútnpsf, aby sa prikročilo k
sústavnému vydávaniu sloven
ských látkových hier. Sám dr Veselý
vydal 10 slovenských hier vlastným nákladom,
ale bolo by želatelné, aby sa veci. ujala nie
ktorá slovenská kultúrna inštitúcia alebo iný
slovenský činiteľ. Iste by bola verejnosťou
po tejto stránke vďačne kvitovaná iniciatíva
na pr_ Matice Slovenskej, ktorej odbory majú
rad viaštnyčlí'hítkových divadiel a ktorá platí
za inštitúciu všenárodnú a nestranní!. A keby
vydávanie nových hier nebolo snáď nateraz
možné, malo by sa aspoň zaistiť rozmno-

PoS iiodlny s prvým predsedom

rk. Z Prahy 17. júna.
Keď minister školstva dr Štefánek

práve pred mesiacom prišiel k zahájeniu me
dzinárodnej výstavy lútkarskej v Prahe, po
riadansj Masarykovým Ústavom Ľudový
chovným. zastal so zvláštnym záujmom u veľ
kej mapy, ktorá znázorňovala rozvoj lútkové
ho divadelníctva v našej republike, a ukázal
na prázdnu takmer plochu Slovenska a Pod
karpatskej . Rusi. Na. mape bolo zakreslené
2600 látkových divadiel školských a spolko
vých od tej doby do dnešného dňa pribudlo
ďalších 300 divadiel, teda máme v republike
už 2900 lútkových scén s kultúrnym posla
ním, ale na Slovensko z toho pripadá len 158.
A českých lútkových hier je už 13u0. sloven
ských však len 13, a z nich len 3 vyály na Slo.
vensku. Ak uvážime, že pred 1919 nebolo na
Slovensku vôbec ani jednoho stáleho lútko.
vého divadla,- je i toho poldruha sta pokro
kom, ale predsa by mohla byť táto cifra za
desof rokov väčšia a zvlášť počet pôvodných
slovenských hier je primalý. Snáď teraz po
jedinečnom úspechu pražskej lútkarskej vý
stavy, sriadení medzinárodnej internacionály
lútkarskej so stálym sídlom v Prahe, sveto
vom uznaní významu lútkarstva a jednomy
seľnom prejavu medzinárodného obdivu pre
výsledky docielené na tomto poli v českých
semiach, pohne sa závodeniu ai Slovensko.

1 žovanie a požičiavanie sloven
ských opisov hier, ktoré sú dnes v ru
kách jednotlivcov na Slovensku. Nakoľko ide
o vytvorenie vlastnej odbornej tribúny lút
karskej na'Slovensku, dáva dr Veselý k dispo-.
zícii až do tej doby, než bude môcť lútkarswo
slovenské vydržovať vlastný časopis, ochotne

-a neobmezený počet stránok v orgáne českého
lútkarstva a teraz aj orgán Medzinárod. fede
rácie »Loutkáŕ», ktorý v minulom roku
za spolupráce Osvetového Sväzu pre Sloven
sko a spoluredakciou horlivého bratislavského
pracovníka lútkarského Jindricha Kvete
vydal k prvému desaťročiu lútkarstva na. Slo
vensku v novembri krásne jubilejné slovenské
číslo.

Dr Veselý zdôraznil v rozhovove Veľké
poslanie buditeľské, ktoré má
dnes lútkové divadlo práve na
Slovensku. Akých výsledkov v tomto
smere možno látkovým divadlom dosiahnuť,
ukazuje bilancia národov uvedomovacej práce
za minulé polstoročie v českých zemiach a v
prítomnosti najmä v českých menšinách a

Lúčim sa s nadšenýrii a neúnavným »krá
ľom pimprliatok® s ú'P t’j rn;n ým želaním, aby
krásne buditeľské a výchovné snahy lútkar
ského hnutia našly ohlas a pochopenie v naj
širších vrstvách slovenskej verejnosti i n«

všetkých úraduvch mies tanú.

Procet t moldavským!
cigánmi.

š. Z K o š í c, 19. júna.
3 anarchistická demagógia v práci.

Gajda odsúdený.

reuma, iámka (gidit), ischias.

lútkarskej internacionály.

Národní socialisti rozbíjajú sst
dem. stranu.

CH ÝRNIK

$tubnianske Teplice

FEUILLETOŇ



Poriadok v menilnovel otázka. | zrkadlo dňaUž len niekoľko dni a bude íu. Čakáme
na ňu dosť dlho a preto, zdá sa, že sa cel
kom vydarí. Hlavne — počasie. Nie, aby
pán rada, ktorý si vzal dovolenú na august,
musel podom závideť obyčajnému úradní
kovi, ktorý si vybral júl, že mal pekné te
plúčko, zatiaľ čo on sa stále boril v blate.
Veru, je to problematické. Teda svätému
Petrovi nezostane nič iného, ako nechať
slniečko svietiť cez celé leto, aby nikomu
neublížil.

Nesmie byt* nástrojom revízneho hnutia. — Szttllô sa musí
ospravedlniť. POČASIE

Y Bratielave, 19. júna. Je samozrejmé, že sa s Flachbortborvým spoje-
Maďarská zahraničná spoločnosť v Pešti (M. n fm robila maďarská politika peštianska a to aä

Kulugyi Társaság) mala v sobota večer schôdzku. na stíhôdJcach hraseUskej Únie sdruženl pre Spo-
A. Berzeviczy oslavoval odumrelého J. Andrá- ločoosť Národov. Českí delegáti za ČsL spolok
ssyho. Bolo oznámených viac chystaných vedec- m Spoločnosť Národov, senátor dr. Bra-bec ne
kýdh prednášok Kalov a Belgičana Ruyssena. vedeli nikdy napadnúť, v korenodh rozvratná a

Pravdepodobné počasie vo štvrtok
*0- júna: Trvanie priaznivého počasia až na
ojedinelé Miestne búrky, otepľovanie.

TVADLO.
Opera Slov. Nár. div. v Košiciach!
Dňa 20. júna »Aida»,. 21. júna »Dom u troch,
dievčatiek», '22. jtina odpol. »Kráľovna lú
tok» a »Copelia», večer »Carmen», 23. júnasa nehrá, 24. júna »Lovci perál», 25. júna
»Komedianti» a »Sedliak gavalier®.Činohra Slovenského Nár.. div.
na Vrútkach 20. júna »Ďaj u pána sená
tora®, 21. júna »X. Y. Z.®
Východoslovenské Národné d i •'

Podpredseda spoločnosti Olivier E ô 11 e v é n y i pomäuvaemfi skinosť ár. Szúlôva a dr. Ffcobbertlia,referoval o celkovej činnosti. Zmienil sa o ťažko- ktorú tento zachytil ad v troch memorandách, postiach, ktoré vznibly Maďarom m meddnárod- daných menom maďarskej Ligy Spoločnosti Ná
nom fóru pre zneužívanie radia k propagande. rodov. Je to francúzska brožúra z jara 1923, na
Zahraničná Spoločnosť je totiž i strediskom svä- odpovedáte, vláda republiky 0 r,ok v Ženeve,
zu maďarských spolkov pre Spoločnosť Národov, y apríli 1925 podpísal! terajší maďarskí poslanci

ej to sekcii a senátor! sťažnosť k Spoločnosti Národov v zá-

Oušem, isť teraz na juh, do Dubrovníka,
alebo do Cannes sa neodporúča, lebo je
tam už prílišné teplo. Zato ' sever bude
vdačnejší. Ako sa zdá, väčšina Čechoslo
vákov pôjde za hranice ftotiž tých, ktorí si
to môžu dovoliť), zatiaľ čo naše kúpele a
klimatické miesta budú preplnené cudzin
cami.

vädlo v Lipt. Svätom Mikuláši:
20. júna »V noci svätojánskej®.Nemecké divadlo v Bratislave;
20. júna opereta »Drei arme kleine Mädels®,
21. júna opereta »Firiederike», 22. júna ame
rická komédia »Broadway» (premiéra).

b°ly podané závažné zprávy o položení, ktoré ujme do Maďarska ušlých úradníkov zo Sloven-
nastalo útekom riaditeľa kancelárie opozlč- ska. Túto sťažnosť písal i Flachbarth, ktorý si za
ných strán maďarských dr. E. Flachbartho z šiel s posl. Szullôm do Ženevy, kľučkovali tam u
Československa. Spoločnosti Národov, alle odpovede sa im ani na
SziiTfi odsúdil nedávno v prejave z Londýna túto sťažnosť nedostalo-

No, človek môže spoliehať iba na šťastie:
bude pršať, nebude pršať, čert vezme vše
tky úvahy. Mat peniaze — hlavná vec. S tý
mi už sa môže isť alebo do Indie, alebo na
Kamčatku, podľa individuálnej záľuby.

Len v mestách bude zle. Sezóna kyslých
ohorkov.

Spolok profesorov Slovákov' má 4. júla dop.
v Poprade VIII. ročné shromaždenie.

režim Bothlenov, vyslovil potrebu tajného voleb- R. 1925 podali spoločne maďarskí poslanci zo
ného práva pre Maďarsko. U nás to zamlčala ma- Slovenska a nemeckí z Čiech
ďarská tlač a sotrváva na starom šovinizmu. Mu- sťažnosť proti pozemkovej reforme v Ženeve,
sírne žiadať *P. M. Hirlap®, »Hiradó» a všetkých ktorú šostavll & Flachbarth, čím sú teraz
u nás, aby pod týmto zorným uhlom likvidovali , ., , , . . _ . ... ,o' f , .. , , . Isté Iiemecke kruhy Y Prahe tiež smrteľne blasuvislosť medzi starým Uhorskom, snahami o re
víznu mierovej smluvy a medzi menšinovým prá- ntované. Sťažnosť sama zostala bez účinku.

Vo výstavnom pavilóne Umeleckej Besedy,
a v Zemedelskom Maizen je významná ex
pedícia inžinierskej práce, sostavená z rôz
nych oborov technicky a architektúry. Vý
stava veľmi názorne ukazuje rozsiahlu pô

eobnoef a závažný vplyv technickej činno
sti v hospodárskom živote štátu a verejnom
živote vôbec. Výstavu usporiadal spolok in
žinierov a architektov v Bratislave. Otvore
ná je do 22. júna denne od 8.—12. hod. a od
14.—18. hod. Vstup voľný.

Stále sa k nej neodvratne blížime. Štu
denti sa pilne učia, lebo sa rok už chýli ku
koncu. Stredoškoláci — maturanti, ktorí už
nespravili mctúru, „drú", ale ani univerzi
tám toho nie sú ušetrení. Rigorózum —
ako hrozná príšera zjavilo sa im na obzore.
Nemožno s nimi teraz hovoriť, každý je
nervózny a rozčúlený.

,,No , akože sa mávaš, kamarát?“ pýtam
sa raz jednoho takého zúfalca, sediaceho
v parku nad knihou.

„Ale prosím ťa, daj mi teraz pokoj,“ obo
rí sa on na mňa, „či nevidíš, že študujem?“

„Slečna, dovolíte, aby som si na chvíľu
prisadol,“ pýtam sa kolegyne, úfajúc, že
dáma bude zduorilejšia.

„Prosím, s radosťou, ale pod jednou pod
mienkou.“

vom. v meršínovýčh sjazdotíh ženevských od oktô-
Prvé styky mašíoh Maďarov so zahraničím bra 1925 ročne konaných býval dr. Flachbarth re-

riadil v Karlových Varoch Nemoc Jozef K o r e t z f erentom organizačnej komisie, n a F La c h b a r t
ešte r. 1920. V septembri tohoto roku bol aj ž1

®- hov návrh bdl r. 1927 srradetiý viedenský se
nevský sjazd utlačovaných menšín. Maďarov zo kretariát tejto ongnizácie. Keďže sa stal dr. Flach-
Slovenska zastupoval ešte vtedy Iván Rahovszky barth takto mnohým nepríjemným, došlo o jeho
a to aij vtedy ešte, keď stal sa poslancom a po- úteku do Prahy mnoho dotazov, tak aj z Rumun
zdejšie ministrom vnútra v Pešti ska, kde r. 1927 vypracoval dr. Flachbarth »Ro-

Metropol: »Žabka z gymnázia®, Atlon; »Sla«
rý zákon®, Tatra: ®Žobravý študent®, Redn
ta: sTančiaci blúd®.Dr. Jozef 1Flachbarth navrhol na jar 1922. za- mánia! Magyar. Náptiga Egyesutet®. Posledný je

lofžďť Maďarskú Ligu pre Spoločnosť ho kúsok o vytvorenie maďarskej ligy pre Spo-
N á rod o v. Podrobnosti navrhol v Pešti Július ločnosf Národov v Juhoslávii sa už nezdaril. Ora-
Wlassics a keď tieto súvislosti boly ešte v za- dy zakročíly proti rozvratuIkom.

Vojtech O n d r o u c h, profesor et. priemy
slovej školy v Bratislave, bude vo štvrtok
20. júna na univerzite Komenskébo vyhláse
ný za doktora filozofie. — Ján Juríček,
rodom z Brezovej pod Bradlom a Anton Š u
jánsky rodom z Rajca, bude v piatok 2L
júna na univerzite Komenskébo v Bretlslai-'i
ve vyhlásený za doktora vied právnych a,

štátnych.

niklom praižsko »časo» dokázané — mlčali zä- v ju,baletnom roku vyslal dr. FJaioh
stupcovia Formálne bolo ustávajúce valne d<) žOTevy s prcytestom básnika L. Olvedi
shromaiždenie až 17. mája 1925 Y Lučenci. ho, ktorý je od úteku Flachbartha tiež nezvestný.

Maďarskú Ligu založil tedy človek, ktorý Zle končí všetko, čo financoval Fladhbarfh s pe
vzdcr desiatkam slávnostných osvedčení o mazmi v Peštfi!„Pod akou to?“ pýtam sa.

„Že na mňa nebudete hovoriť, ani ma vy
rušovať. Musím sa učiť, idem za týždeň ku
zkúške.“

vernosti ušiel do cudziny. t
Otka Pedháňová, rod. Bodieká a primár
MUDr Alojz Peoháň uzavreli sňatok dňa 19.

júna 1929 v Trenč. Tepliciach. (Miesto zvlášt
neho oznámenia.)

A takto ma odbývali všetci, až ma to roz
hnevalo. Babral som tiež, knihu a snažil sa
robiť to isté, čo oni. Lenže som to dlho ne
vydržal. Bolo mi príliš teplo. Škoda v ta
kom počasí študovať, myslel som si, radšej
sa idem vykúpať.

Na plavárni už bolo živo. A voda tak lá
kala do svojho náručia. Už som do nej
chcel vliezť, už som mal jednu nohu pono
renú, keď naraz ma niekto zo zadu sotil, až
som sletel hlavou napred a poriadne sa
napil.

„Vidíš, to je za to,“ smial sa mi na suchu
kolega, „že si ma včera vyrušoval. Som ti
to musel nejako oplatiť.

„No, počkaj len, až vyleziem,“ pohrozil
som mu.

Samovražda konzula. Francúzsky kon-

znxl markýz de Vauchier v Norimberku spá
chal pre nervovú chorobu samovraždu ply-

nom.
— Hrom zabil 20 oviec. V týchto dňoch roz

pútala sa nad Bajčom a Dvormi nad Žltavou veľ
ká búrka silným dažďom a hrmením. V majeri
Chrást uderí blesk do šopy, kde boly ovce a 20,

z nich zabil. Šopa zhorela. V Dvoroch nad Žlta

vou zabil blesk dve kravy. Kv.

— Mestské zastupiteľstvo v Košiciach sa roz
hodlo na svojej poslednej schôdzi vypísať súťaž
na stavbu epidemickej nemocnice v Košiciach s

ohľadom na to, že ministerstvo zdravotintotva pri

speje ne túto stavbu behom troch rokov obnosom
1 rail Kôs. Potom uskutoční - mesto pôžičku vo

výške 22 miliónov Kčs u zemskej banky y Pra
he na konvertovanie krátkodobých dlhov. Z tej
to pôžičky bude použité 3 milióny na stavbu do

mov s malými bytmi. Na nákup pozemkov pre re

gulačné účely a úpravy ulíc získa mesto pôžičku
vo výške 1 mil. Kčs u penzijného ústavu. š.

o manifestačnú schôdzu je nielen v novomestskom
ale al v susedných polit. okresoch veľmi pozoru
hodný a to tým viac, pon-eváč roľnícky ľud už oa
10 rokov sa domáha jednotnosti, čo sa týka eú

žitkovamia ovocia, resp. pálenie paušálovaných.
Sú značné nesrovnalosti medzi roľníkmi, zvlášť,
čo sa -týka odanenia za paušálne pálenie v histo

rických zemiach a na Slovensku. Vyžaduje so,
by občianstvo bolo jednotne odaraené. — Príprav
ný výbor.

Kv.

— Absolventom obeh. akadémií do pozornostll
Tatra baníka prijme praktikantov d zapracovaných
úradníkov Slovákov s plným školským obeh.,

vzdelaním ovládajúcich nemčinu, stenografiu a

písanie na stroji- Žiadosti s opisom posledného

školského vysvedčenia na Obchodnú správu Ta

try banky v Bratislave. 06497,

— Najkratšou ulicou Bratislavy je Dlhá

ulica, lebo rýchlo prejdeme po nej, aby sme

navštívili Kurzov obchodný dom pre hodváb
a prípravky v dome číslo 19. A 617

— Senátor K. Stodola navštívil 15. a 16. t. m.

niekoľko obcí v Šariši a v bývalej župe Abau>
skei. Dňa 16. t. m. zúčastnil sa sokolako i slávnosti
v Prešov®.

— Výpovede v mestských bratislavských do

moch, V stredu zaoberala sa bytová komisia tými
nájomníkmi, ktorí bývajú v mestských domoch a

nesplatili aspoň rok nájomné. Bytová komisia sa
rozhodla všetkým týmto nájomníkom dať výpo
veď. Len v prípade, že by niektorá stránka doká

zala, že následkom sociálnej situácie, nezamestna
nosti, atď. nebola vstave zaplatiť nájomné, nebu

de prevedená i posledná konzekvencia, deložo
vanie. Vo všetkých ostatných prípadoch búda
však nájomníci deložovaní. Je zaujímavé, že sa
medzi 17 nájomníkmi nachádza i jeden obchodník,
ktorý už celý rok nezaplatil nájomné, ďalej štátni
úradníci, ktorí — ako známo— dostávam príspev
ky na byty.

— To 1 to. Andrej Hlinka medzi inými dôvod
mi, ktoré vznáša na vylúčenie svojho kolegu, ľu
dáckeho poslanca djr. Kubiša, spomína i to, že Ku

hiš chodí do barov. To jest. do nočných lokálo v s

tanečným programom. Keby navštevovateľ ba

rov nemohol byť členom poslaneckého klubu ľu
dáckeho, tak si myslíme, že by ich tam ostalo
veľmi málo. Hlinka by iste zostal členom klubu
poslaneckého, lebo on do barov nechodí. Svojim
vekom však skôr patri už medzi senátorov.® Ta

kýto rozhovor sme počuli nedávno medzi ľudák
mi, ktorí nie sú členmi ani poslaneckého, ani sená
torského klubu. — K otázke, či bol Gorgey, vod
ca maďarského revolučného vojska z r. 184s,
zradcom, prednášal v piešťanskej Maď. Nár. Lite
rárnej spoločnosti bývalý poslanec D. Pázmándy.
Po prvý raz dokázal pôvod rodiny Gôrgoych z
Nemecka (dnes je veliteľom hradnej stráže
Horthyho jeden zo spišských Gôrgeych a iní majú
výnosné postavenia v Maďarsku). Ďalej dokazo
val, že sa Gorgey v kritickej chvíli pred 80 rokmi
obrátil proti Kossuťhovi a chcel zachrániť uhor
ský trón pre Habsburgov. Prednáška vzbudila
veľkú ozvenu. — Vestník min. nár. obrany pri
niesol rozkaz min. Udržala, v ktorom podľa roz
hodnutia p. prezidenta republiky nariaďuje, aby
peší pluk 30,' ktorý má posádku vo Vys. Mýte,
niesoi meno: peší pluk Alojza Jíráska, aby bu

diúcne užíval len tohoto mena a aby v úradnom
styku používali len tohoto mena.® — Známy náš
moravský bádateľ a objaviteľ jaskýň Macochy
prof. dr. Absolon chce sriadiť zo svojich sbierok
v Brne predbistorické muzeum. Sbierky pref. Ab

solóna podávajú verný obraz života človeka z

doby diiuviálnej. Mesto Brno bolo požiadané, aby
zaopatrilo pre muzeum vhodné miestnosti. — Dľa
vyšetrovania ovocinárskeho a záhradníckeho
spolku pre nemecké labské údolie v Čechách spô
sobilý tohoročné mrazy na tamojšom ovocnom
hromoví škodu asi 100 miliónov Kčs. Tak na pr.
v hlbokých polohách zahynuly následkom zimy
všetky čerešňové stromy.

— Rozšírenie prístavu v Bratislave. Zemský
úrad žiada od mesta Bratislavy o 80 jutár v Bren

nerskom záhone, za účelom .rozšírenia tunajšie
ho prístavu. Hospodárska komisia v Bratislave
rozhodla, že žiadosť bude odporúčať mestskej ra
de, aby pozemok bol zemskému úradu predaný za
cenu Kôs 22 za štv. siahu.
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Dnes u Leberíingera v Petržalke, ako ej
každý štvrtok vojenský koncert. Začiatok o 6,

hodine večer. Vstup voľný. Dobrá kuchyňa,
prvotriedne nápoje. 61-012

— Sveíochýrne značky jazdných kôl »G5-

ricke® a »Ferrone» vo veľkom výbere za lac

ných cien u firmy Jozef J a o s k ý, železo, ná

stroje a kuchynské potreby, Bratislava. 506

— Civilný zamestnanci u zemského vojenské
ho veliteľstva v Bratislave. V odpovedi ministra
národnej obrany na interpeláciu o pomeroch ci

vilných zamestnancov váiečných invalidov u zem

ského vojenského veliteľstva v Bratislave sa ho

vorí, že v medziach ‘systemizácie miest kancelár
skych sríadenoov bolo treba previesť podrobné
rozvrstvenie týchto miest na obvody jednotlivých
zemských vojenských veliteľstiev a ďalej na jed

notlivé nižšie veliteľské jednotky a vojenské ústa

vy. Nakoľko podľa toho po zaradení kancelár
skych sriadencov definitívnych sú v tom ktorom

prípade služobné miesta sriadeneoké voľné, ude

ľujú sa kancelárskym pomocným sriad'encom. N0
,

prideľovanie služobných oblekoy pomocní sria
ci nároku nemajú.

— Bratislava kupuje závotfište v Petržalke.
Ako sa dozvedáme, sú predbežné vyjednávania o

kúpe závodišťa v Petržalke mestom Bratislavou
skončené. Družstvo, ktorému závodište patrí,
spustilo z ofertnej ceny 5 Kčs na štv. siahe, tak
že by cena obnášala teraz 40 Kčs za štv. siahu.
Jedná sa o pozomok v rozsahu asi 81.600 štv.
siah. Hospodárska komisia mesta Bratislavy sa

rozhodia navrhnúť len 30 Kčs za štv. siahu.

Program na štvrtok, dňa 20. iúna.

Bratislava (277.8) 1:1.30 Nem- a maď zprávy
tlačové. Slovenské miestne. — 12.00 S. x. z Pra
hy. — 12.10 Zamed. rozhlas. — 14.00 Plod. burza.
-- 16.30 S. r. z Prahy. Udpol. koncert. — 17.30 A.

Mráz: Etika našej povojnovej literatúry.^
— 17.20

Miiiltin Frič: Stredoeuropský obchod drevársky.
19.00 S. r. z Prahy. — 19.40 S.' r. z Brna. — 20.00
S. r. z Prahy- Zábavná hodinka.

Košice (265.5) 12.05 RearatL hudba. — 13.00

ČTK. — 17-10 Reprod. hudba — 19.00 Prednášky.
— 19.30 Prenos z divadla Q. Verdi; »Aida.» 22.00
ČTK- .

— Výhody pre účastníkov pracovného sjazdu
v Spiš. Novej Vsi. Dňa 5. júla bude usporiadaný
z príležitosti zahájenia Podtatranskej výstavy v

Spišskej Novej Vsi obchodný a živnostenský pra
covný sjazd- Sjazd zaháji minister obchodu muž.

Novák. Grémium bratislavského obchodníctva

upozorňuje svojich členov na výhody pre účastní
kov sjazdu. Sľava na železniciach činí 33%. na

električke y Tatrách 60%. Legitimácie na želez

nicu, ako i na byt a stravu pre účastníkov možno

objednať priamo u výstavnej kancelárie v Spiš

skej Novej Vsi. Cena .jednej legitimácie bez kolku
činí 15 Kčs a oprávňuje i na voľný vstup do

všetkých miestností výstavy. Po živnostenskom
sjazde budú usporiadané rôzne výlety. Grémium
bratislavského obchodmíctva odporúča svojim čle
nom, aby sa pracovného sjazdu čím húfr.ejšie zú

častnili.

— Podpora slepcov v Československu. Vo

vládnej odpovedi na opozičniú interpeláciu o slep
coch sa sdeľuje, že ministerstvo sociálnej pečlivo
sti venuje pozornosť snahám slepeckých spolkov

a organizácií, aby slepcom bol umožnený samo

statný zárobok a v medziach možnosti ich podpor

ruje. Nojde tu len o odbyt kolárskych a košikár
sky ch výrobkov, alo o opatrenie zamestnania
slepcom v rôznych výrobných podnikoch. Na pria
me podnety ministerstva bolo prijaté niekoľko
slepcov firmou Bálovou v ZHne do tabákových
tovární. V oboch podnikoch sa pokusy veľmi do

bre vydarily a silepoi dosiahli slušného zárobku,
ktorý postupom času bol len o málo menší, ako

zárobok osôb vidúcich. Možno dúfať, že časom
sa podarí zaopatriť zamestnanie slepcom i v stých
podnikoch. Co sa týka odbytu kolárskych a ko

šikárskych výrobkov glepcov, upozornilo mini

sterstvo sociálnej pečlivosti štátne a zemské
ústredné úrady, aby spolkom a inštitúciám sle

peckým bol umožnený odbyt týchto výrobkov
tým, že by potreba úradovní a ústavov bola

aspoň z čiastky krytá nákupom u nich. Táto vý
denci nároku nemajú.

Praha (343.2) 11.30 Reprod. hudba. —
_

1.2.00

čas. signál. ČTK, zemed. rozhlas. — 18.15 Roz
hlas pre priem, obchod a živnosti. — 13.55 a 1600.

Zprávy burzové. — 15.10 Osv. & kuiH. roizblas.
16-20 Detská besiedka. — 16.30 S. r. do- Brat. Od-,

pol. koncert. — 17.30 Kúpeká prednáška. — 17,45

Nemecké vysielanie. — 18.25 Robot, rozhlas.
16.45 Dr. J. Pluhaŕ; Rím. — 19.00 S. r. do Bŕati,

Kfičkove piesne. — 20.00 S. x. Brat. Zábavná
1

hodinka. — 21.00 Dychové sdruženie nam. ddvadia.
Koncert. — 22.00 Posl. zprávy. — 22.25 Reprod
hU<

Brňo (432.3) 12.10 Zemed. rozhlas. — 12.20 Pot
koncert. — 14.30 Nálada praž. peň burzy. — 16.30

Hodinka pre ženy. — 16.30 Prednášky. — 17.00

Odipoil. koncert orchestru. — 17.45 Nemecké vy
sielanie — 18.25 Týždenný R. J. — 19.06 Reprod.
hudba. — 19.40 S. r. do Brat.; Prednáška o sokol
stve- — 22.00 Program bud. dňa.

Londýn (368) 20.30 Klavírne dueta. —

Kabaretný večer s hudbou k tancu. — 22.35 nua-

Viedeň
U

(519.9) 111.00 Dopol. koncert. — 15-15

Vysielanie obrázkov. — 16.00 Odpol. koncert —-

17.25 Prednášky. — 19-25 Angličtina. — 20.00 C et.
ba. — 21.00 Sketch. Na to večerný koncert. Jaw
bánd.

— Žiak ukradol hodinky. Mladolstý žiak K. I.

vnikol v utorok ráno do bytu manželky súkrom

ného úradníka Berly Rodičovej v Bratislave na

Karpatskej ulici a odcudzil jej tam hodinky v ce

ne 200 Kčs a utiekol. Toho istého dňa bol chlapec
v meste dopadnutý a hodinky zabavené. Mladole

tý páchateľ bo! odovzdaný rodičom.

— Manifestačná schôdza roľníctva v Novom
Mesto n. Váhom. Roľníctvo okresu novomestského
osporiada 5. júla t. r. v Novom Meste n. Váhom
na námestí manifestačné shromaždenie za účelom
zúžitkovania ovocia, pofažne za účelom iednotné
bc pokračovania paušálovaných pálenie. Záujem

Ale z vody sa mi nechcelo. Bolo v nej
tak prijemno. Plával som ďalej a zabudol
na všetky starosti. Aj na toho kolegu.

V. S.

Do sezóny.

SPOLKY

VÝSTAVY.

BIOGRAFY

PROMÓCIA.

SŇATOK.

CHEVROLET 0 UŽ DOŠIEL!

HADiO
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Príčina katastrofy „Cyty ©f
Ofttawa“.ný telegram. 03

Ctk. Curych 18. júna.

Ctk. Praha 18. jiúna.

Schôdza senátu N. S.

Spomienka na hrdinské bôle j Lekárske zákony v parlamente.
Z Prah y 18. j^na - na pacientov, aby v prípade prvej nemoci ne->

«r t. t„ „„„i 1.„4 ,— museli platiť premrštené sadzby. ZmieňuiúcNa dnešnej schôdzke poslaneckej anemov- museli platiť premrštené sadzby. Zmieňujúc
ne, ktorú zahájil predseda Malypetr o pol 16. ea

„ zvanej mobilizácii lekárov, hovoril
hodine, bola zahájená rozprava o oboch 1-e-

rečník, ze intenciou zakona holo, aby sa leka
kárskych zákonoch. Prvým rečníkom bola ri v Pnpado veľkých epidémii mohli posielať
poslankyňa Pechmanová (čs. nár soc.), na ohrozene miesta bez ohľadu na to, či sá
ktorá vytýkala ministerstvu zdravotníctva, že definitívne ustanovení na niektoré mieste,
v obore peglivosti o zdravie ľudu ministerstvo Lekári videli v tom urážku svojho stavu,
málo vykonalo pre propagáciu našich kúpe- nebolo tomu tak. Kde je nebezpecie, je
rov, ďalej hovoril poslanec Wenzel (mem povinný pnspef svojimi silami. Toto
nár. soc.), poslanec J oh anis (čs, soc. dem.), ustanovenie bolo však z návrhu zákona vy
ktorý upozorňoval na , to, aby na lekárskych jmuté. Ďalej uviedol rečník § 8., ktorý obsa
fakultách bola prednášaná sociálna hygiena duje smernice,

_ podľa ktorých je možné zna
a dôvodil, že lekár k riadnemu plneniu svoj- mozniť lekárovi prevádzanie Prakse a hovo
-ho poslania musí ovládať svoj úkol tiež po n ’ ze toto ustanovenie bude posobiť k po
stránke eociálne-politickej. vzneseniu lekárskeho stavu K zákonu o )e

r . 1, , . • kárskych komorách podotkol, že záujem le-
V rozprave ujala sa ďalej sloya nem soc. Mrov žiadaJli aby do

P
0Sn0 vy boly pojaté usfcadem. Blát na a konecme ľudácky

_
poslanec noVenia o disciplinárnom poriadku komôr,G r e ba č-Orlov ktorý hovoril, ze obidve ktoré majú le,kára uchrániť ad ru,bovôle predlekarske osnovy uz dávno boly pripravené v stavaných_ Predlohy zákonov - končil rečníkministerstve zdravotníctva, kde sa pechve _ & dôkazom, že ministerstvo zdravotníctvauvažovalo o tom, akým najvhodnejším sposo- usiluje 6a v každom obrade postaviť náš štátbom by sa upravil pomer lekára k lekárovi, na podklad čo najpokrokovejší a rečníkom

pomer lekára k nemocnému a ku všetkej spo- strana bude to blas0vaf idve
locnosti. Potreba nového zakona o prevádzam joby
lekárskej prakse bola vyvolaná tak novými '

, . , , v - , . . „
metódami lekárskej vedy, ako i zavedením . Po Poslancovi Grebáč-Orlovovi prehovor®,
sociálneho poistecniai. Obom požiadavkom poslanec Schmerda (kom.) a poslanec dT

predložené osnovy vyhovujú. Pri podrobnom Lehnert. Pojednávanie bolo potom prerušené
rozbore ustanovení zákona zmienil sa rečník a v no

;
m pokračované zajtra o 11. hodí

menovite o poskytovaní prvej pomoci. Hovo- ne hoporodma.
ril, že počas nehody je každý lekár mravne Na konci schôdze bolo z predsedníctva
zaviazaný prispef postihnutému rýchlou po- oznámené, že poslanec Burián vystúpil z khi^
mocou, za ktorú sa mu samozrejme dostane bu poslancov komunistickej strany a vstúpil'
primeranej náhrady Zákon však pamätá tiež do klubu poslancov korrumistov-leninovcov.

Z Košíc, 18. júna. bola štátnymi 'hymnami a ľud k slzám poďrmtý, so
Po tieto dni pietnymi spomienkami pripomínali zarosenými očami sa rozchádzal, aby ešte doma

«me si po celom Slovensku boje vedené proti boí- uvažoval o tých obetiach, ktoré za nich položili
ševikom roku 1919. Desať rokov minulo od tejto smelí tridsiatnici.
vojny a ľud náiš ešte vždy s hrúzou spomína na Popoludní o 14. hodine opakovala sa táto sláv-
chvíle červenej vlády. Boly to po prvých dňoch nosí na druhom bojišti ipri Kysaku. Od nádražia
slobody čierne mrákavy, z ktorých vznikla búrka poihnul sa niekoľko sto duší počítajúci zástup
,S vyliala mnoho hrdinských životov. k pomníku padlým na cmiter, kde po zaspievaní

Peší pluk 30. Alojza Jiráska vo Vysokom Mýte štátnych hymien slávnosť zahájil správca Ľud. Sý
rozhodol sa v desiate výročie týchto udalostí po- kôra a vylíčil hrúzyplný deň a poukázal na sme-
staviť svojim mrlvým pomník vo Vysokom Mýte, losf 30-nikov. Slávnostnú reč povedal taj. Prída-
aby tak uctená bola pamiatka smelých a obetavých vok. Zem z hrobov padlých vyzdvihnutá bola za
tridsiatnikov. Slávnosť odhalenia pomníka bude spevu Kto za pravdu horí a vyzdvihli ju starosto-
v dňoch 5—7. júla tohoto roku. Pri tej príležitosti via obvodu na čele s notárom D. Langsobom, Krás-
pcsiela sa do Vysokého Mýta prvou padlých po- ny a bohatý program vyplnili žiaci miestnej ľudo-
kropená zem z bojišta košicko-helanského a ky- vej školy. Slávnosť bola impozantná, zúčastnili sa
sackého. jej zástupcovia cirkví a úradov a mala dojímavý

Slávnosť vyzdvihnutia zeme v Košickej Belej priebeh. Ani tu neostalo suchého oka. Na konci
konala sa 16. júna o 10. hodine po bohoslužbách aktuár pol. spr. V. Pavella slávnosť v zastúpení
ra dvore opaírovne. Slávnosť zahájil v zastúpení okresného úradu zakončil vrelým poďakovaním za
okresného úradu košického aktuár pol. správy Vik- tento prejav úcty oproti mrtvým hrdinom padlým
•ton Pavella, ktorý vrelými slovami spomenul, aká za slobodu Slovenska.
obetavosť bola z lásky k bratom Slovákom životy Nápis na kysáckom cmiteri na pomníku padlým
položiť za slobodu Slovenska. Po ňom tajomník je nádherný: ,,Za svobodu vašu a vašich detí obe-
Slov. Ligy Anton Prídavok v slávnostnej reči vy- tovali sme s láskou život svoj. Bratia Slováci,
zdvihol význam týchto bojov, ocenil hrdmskos't chráňte si ju a milujte svoju krásnu českoslovcn- BSesk sebifa.bojovníkov, ktorí nie na rozkaz neprajnej mocno r skú vlasť, tak ako sme ju my milovali a život za
sť ale z lásky k domovine dobrovoľne sa podobrali ňu dali. . Ctk, Praha 18. júna. čtk. Linec K. júna.

Do jedného dvora pri Greine udrel včera
bleek a zapálil ho. Časť horiacej elamennej
strechy spadla a zapálila stájňu, v ktorej sa
nachodil 70ročný majiteľ a dvaja jeho syno
via. Všetkým trom mužom podarilo ea dostať
zo stajne, holi však tak nebezpečne popálení,
že sa o ich živote pochybuje.

V dnešnej schôdzi senátu, ktorú zahájil
predseda dr Hruban v 15.50 hodine, senát naj
prv prijal v druhom čítaní vládny návrh zá
kona o reorganizácii vysokej školy obchodnej
v Prahe v znení, nenesenom poslaneckou sne
movňou. Tiež rezolúcia poslanca Hilgenreine
ra o sriadení nemeckej vysokej školy obchod
nej bola prijatá. Budúca schôdza senátu bude
zajtra, v stredu o polo 11. hodine.

zdvihnúť zbraň a obhájiť slobodu Slovensko. Po Tieto slová pripomenuté boly ľudu so žiadosťou,
tom kládol prítomným na srdce, aby sa ochotne aby opatrovali hroby padlých ako vlastné.
starali o hroby padlých hrdinov, tak istotne bude Poznamenať treba, že bojovníci padlí pri Ko-
-moižno odkázať matkám, bratom a príbuzným pad- šickaj Belej mali postavený pomník na Železnom
lých odlcázaf do Čiech, že ich synovia, ktorí sa vrchu. Na pomníku na mramorovej tabuli zazname-
obetovali za slobodu a vlasť, majú na Slovensku nané boly pre okolo idúcich mená padlých, I našla

Čtk. Z Ríma 18. júna.
Pri Palerme udrel hrom do sedliackej cha

lupy, pri čom zabil dvoch sedliakov a dvoch
druhých ťažko popálil.

dobré domovy. Nato nasledovalo vyzdvihnutie ze- sa zlá, mrzká duša, ktorá túto mramorovú tabuľu
me, uloženie tejto do vrecka a zapečatenie obecnou na kúsky rozbila. Ani mrtvýoh neušetrili.,. Pri-
pečaťou. Medzitým recitovali žiaci Jozefína Ka- činením sa miestnych činiteľov, hlavne inž. Pelza
Spevová a Štefan Novák dojímavé básničky itapísa- bude za pomoci Slovenskej Ligy tento pomník Valné sliromaždenSebude za pomoci Slovenskej Ligy tento pomník Čtk. Z Budapešti 18. júna.

Pri včerajšej búrke, ktorá zúrila hlavne
v južných častiach zeme, bol v obci Tolna
várailja zapáléný bleskom a vyhorel veľký
obytný dom. — Pri Ujdombováre udrel blesk
do skupiny 6 zemedeilekých robotníkov a jed
noho z nich zabil. Ostatní boli omráčení, ale
neboli zranení. Tiež pri obci Gyonk bol bles
kom zabitý jeden muž. V Segedíne bola vo
svojom byte zasiahnutá bleskom jedna žena
a tak ťažko popálená, že musela byť doprave
ná do nemocnice.

„Sandreky“.jié pi učiteľovou Gočálovou, Slávnosť zakľúčeuá opravený a na ňom zasadená nová tabuľa.

Sandrik, továreň na strieborné a kovové
výrobky, úč. spol. Dolnie Hámry na Sloven
sku, konala dnes 22. riadne valné shromažde
nie, na ktorom bol vykázaný čistý zisk vo
výške 245.000.— Kč. Zo zisku bolo prikázané
fondu pre dubiosu Kč 200.000.— a na nový
účet bolo prevedených 45.000 Kč. Výročná
zpráva konštatuje, že minulý rok bol pre cel
kový vývoj podniku pomerne dobrý.

značným poklesom utrpia najviac stavebné
živnosti, ktoré počítaly s tým, že stavebný
ruch bude i v tomto roku uspokojivý. Pokles
stavebného ruchu v značnej miere zapríčiňu
je hlavne vysoká cena stavebného materiálu
a drahá práca. Keď sa uváži, že u nás sa
pomerne málo používalo výhod zákonov o sta
vebnom ruchu, prij'de sa k tomu, že na Slo
vensku súkromníci v posledných rokoch toho

NÁRODNÉ

Nešťastie na Jazere.
V porovnám so zemiami historickými mnoho
nepostavili.

ps. Z Bukurešti, 18, júna.
Reorganizácia železníc patrí k otázkam, ktoré

tvoria podstatu hospodárskeho programu Maňinovej
vlády. Jednou z najdôležitejších kapitol rektifľ
kácie rozpočtu ministerstva železníc je'’ presné od
delenie výdavkov potrebných na udržanie železníc
pod investícií. Poneváč dosiaľ nie je isté usku
točnenie pôžičky, ktorá má byt použitá na reor
ganizáciu železníc, nemohlo byt toto rozdelenie do
dôsledkov prevedené, takže v udržiavacích výdav
koch figuruje teraz ešte určitá čiastka patriaca do
položky investícií. Minister železníc a minister ob
chodu a priemyslu Madgea'ru

Čtk. Ž i d 1 o c h o v i c e 18. júna.Na ouryžskom jazere nastal na nákladnej
lodi výbuch motoru, pri čom sa vzňaly šaty
na 5 lodníkoch. Všetci utrpeli ťažké popáleni
ny a traja z nich boli dopravení do nemocni
ce. Stav týchto troch lodníkov je beznádejný.

Starostovia všetkých 16 eokolských žúp
moravsko-sliezskych a dve de/legáitky sokol

ských žiem moravských doistavili sa dnes od

poludnia do Židlochovíc, aby pánu preziden
tovi tlmočili hold moravsko-sliezskeho Sokol
etva. Starosta brnenskej sokolskej župy
Krejčí pozdravil pána prezidenta menom So

kolstva moravského, zmienil sa o rozvoji So
kolstva na Morave, spomenul potom účasti

moravského Sokolstva v zahraničnom odboji,

pri obrane Tešíneka a Slovenska a účasti mo
ravsko-sliezskeho Sokolstva pri zakladaní

prvých sokolských jednôt na Slovensku. Pán
prezident potom hosťom poďakoval a pozval
ich do zámockej záhrady na čaj a v debate,
ktorá trvala dve hodiny, 'bol prebraný celý

rad otázok sokolskýdh a otázok, týkajúcich sa

života verejného a hospodárskeho.
Starostovia žúp tešínskej a jihlavskej po

zvali pána prezidenta k zájazdu do svojich

krajov.

ffra 5 C r ch to 1
r:'

§ S I tW ÍS
' r

BBBESsaEHfflBSiSHHa Prste si o vzorky
!

fJUHl id HyimpoSec

Československá účastinná plavebná spo
ločnosť Dunajská konala dňa 18. t. m. v Bra-
tislave V. riadne valné ehromaždenie za pred
sedníctva p. min. radcu dra Janíka,. v ktorej
bola jednomyseľne schválená výročná zpráva
a účtovná za rok 1928 a správnej rade udele
né absolutórium. Ďalej usnesemá redukcia
účastinného kapitálu na základe schválenia
ministerskej rady z Kč 70,000.000.— na Kč
30,000.000.— a schválený návrh správnej ra
dy zmenu stonov, zvlášť v súvislosti s uvede
nou Vystupujúci členovia správ
nej a doizorčej rady boli opäť zvolení. Predse
dovi pánu vrchnému riaditeľovi Novotnému
bol z valného shromažd-enia poslaný pozdrav-

Čtk. New York 18. júpa.
Pozdĺž severného pobrežia Atlantického

oceánu trvajú horúčavy, akých v tomto roč
nom čase niet pamätníkov. Počet osôb, ktoré
boly vo veľkých mestách postihnuté slneč
ným úpalom, neustále vzrastá. Zmena počasia
sa nedá ešte očakávať.

vypracoval podrobný program investičných prác
rumunských železníc. Jednou dôležitou kapi
tolou tohoto programu je rozdelenie objedná
vok medzi firmy domáce a zahraničné.

Je zrejmé, že vzhľadom k potrebným úsporám,ktoré musia byt prevedené v rozpočte a na ktoré
m-usí pridať celá zem bez rozdielu, nedá sa ďalejbrať ohľad na domáci priemysel v tom smysle,
aby boly objednávky dávané domácim firmám aj
vtedy, keď sú tieto drahšie, ako zahraničné. Vláda
sa usniesla, aby na budúce boly zadávané domá
cim firmám objednávky len vtedy, keď ponúkané
ceny sa nebudú veľmi lišiť od zahraničných, O tej
to otázke budú porady medzi ministrom Madgearu
a zástupcami rumunského priemyslu, ktorý sa za
oberá výrobou železničného materiálu. Podľa zprá
vy, ktorú priniesla nedávno „Dimineata", sa zdá, žc
už bola dosiahnutá dohoda v tom smysle, aby v na j
bližšom čase bol daný Národnou bankou k dispo
zícii fond v čiastke 10 mil, z čoho sa má začať
splácať zbytok vnútorného i zahraničného dlhu

|i BÁLEK & TESÁR
Čtk. Z Londýna 18. júna.

Časopisy, ktorým sa dostalo prvých zpráv
o výsledku vyšetrovania príčin katastrofy
britského veľkolietadla »City of Ottawa®,
edeľujú; Katastrofa veľkolietadla »City of
Ottawa® bola zavinená zlomením kľukového
hriadľa motoru, ktorého zlomky prebili v kar
tere dve osnovy. Lietadlo, ktorého motor bol
vyhodený z ložísk, sa obrátilo a, srútilo ea
do mora.

i Najjemnejšia čistiareň golierov i!
S-aiariTisScÄ ul. ISt ||

&

rumunských železníc. Konvencia, ktorá má byťuzavretá medzi ministerstvom financií a správou,
resp. radou rumunských železníc, a na základe kto
rej budé spomenutý fond uvoľnený, bola už vy
pracovaná a odovzdaná ministerstvu dopravy a má
byť predložená parlamentu k schváleniu. Podľa vý
počtov vypracovaných v ministerstve financií, tvorí
vnútorná a zahraničná dlžoba rumunských železníc
1.100,000.000 lei.

Belgické. 100 frankov
Švajčiarske, 100 frankov 648*50
Norské. lOOnorských korún 896*

Dánske. 100 dánskych korún 896*--
Anjdické, od 5 libier §t. vyše 163*10

Anglické, od 1 do 5 Irb. 1 lib. 163—
Španielske. 100 peset 488*50Súčasne so spomenutou konvenciou minister

dopravy Madgearu predloží parlamentu aj ná
vrh zákona o povolenie úveru vo výške 4.5 mi
liardy lei, ktorý by hol použitý na prevedenie
dvojročného rekonštrukčného programu rumun
ských železníc.

Italské. 100 lír 177*10
Americké, od 10 dol. vyše 33*54

.. od 1 do 5 dol., T dol. 33*46

Francúzske. 100 frankov 132*57*

Švédske. 100 švédskych kor. 396[—
luhoslávske. 100 dinárov 58*95
MacTarské. 100 pengč 587*—
Rumunské. 100 lei 19*85

Vývoz múky a mlynských výrobkov. Po
<Tľa §-u 4. vládneho nariadenia zo dňa 16.
júla 1926 číslo 138 Sb. z. a n. sú povinné mly
ny, ktoré hodlajú vyvážať múku lebo mlyn
ské výrobky s návrhom na vydanie do'vozné
hci, listu oznámiť to do 31. júla toho ktorého
roku prostredníctvom príslušnej obchodnej a
živnostenskej komory učtárne ijh, mimister
etva financií a udať súčasne svoju najvyššiu
ročnú výkonnosť. Ministerstvo financií pripo
mína, že je hutné stanovenú lehotu bezpod
mienečne zachovať a že ministerstvo financií
nehodlá v budúcnosti prekročenie lehoty pre
minúť, ajko to urobilo ešte výnimočne pre mi
nulé obdobie.

Turecké. 1 turecká libra
Lofyšské. 100 latov
Buiharské, 100 levov 24*

Poľské, 100 poľských zlotých 376*75
Rakúske. 100 šilinkerv 474*1251
Kanadské veľké, 1 kan. dol.
Kanadské malé. 1 kan. dol.

Paríž 20*34;

Londýn 25*21

NewYork cabel 5*1!

Brusel 72*19
Rím 27*;

Madrid ‘ 73*55
Amsterodam 208*80
BerlínUC11J1I 'Ĺ J
Viedeň
Štokholm 139*3i)

Oslo 138*52

Kodaň 138.47
Sofia 3*75
PRAHA 15*:Slabý stavebný ruch na Slovensku. Zprá- *

ivy, že tohoto roku nastalo všeobecné veTmi |
*načné oslabenie v stavebnom ruchu, sa po
tvrdzujú. Stavebný ruch v porovnávaní s mi
nulým rokoan poklesol nie len vo väčších me
stách Slovenska, ale í na vonkove. Týmto

Varšava 58*26
BudapeŠf 90*(

Belehrad 9*13
Athény 6*73
Carihrad 2*4!

Bukurešf 3*0Sí
Helsinki 13*07
Buenos Áires cabel 217*10

Vo Vysokom Mýte postavia pomník chrabrým bojovníkom.
Slávnostné vyzdvihnutie zeme z bojišťa v Košickej Belejzeme z bcjišťa v Košickej Belej

a v Kysaku.

Pred rekonsSr&íkcieu rumunských
železníc. Moravské S©k@lstvoKoľko obnášajú ich dlhy.

y prezidenta rapyfeSikv.

Veľké liorýcawsf v sewer.
B

1 Kčs v Curychu: 15 - 3850

HOSPODÁRSTVO

1929.



ŠPORT . Ľahká atletika.

Ako stne oznámili, bol porotou v Bonne v Nemecku odsúdený na smrť lekár dr Richter pre o tráve

ľ!-ľľľl
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'

MertenS °Ve)
-

Náá °brázok “«hycuje výsluch lekára dr. RWiteraÄplÄ

S účastné s prihláškou je nutne zaslať
tiež žiadosť na opatrenie bytu. Budú rezer
vované izby v hoteloch, byty súkromné *
lôžka v spoločných noclahárňach V týchto
bude stáť nocľah 4.50 Kč.

Remis môže byt nabídnutá len prostred
níctvom poriadateía.

Majstrovstvo československých TMCAv ľahkej atletike. Šachy.Kopaná.
Majstrovstvo čeekoslov. YMGA bolo vybojované v nedeľu na dráhe S. K. Pŕerov za účasti

50 borcov z Liberca, Prahy. Hradca Králové,Bratislavy. B. Bystrice a Kŕomefížo, Výsledkyzávodov celkom priemerné, a v mnohýchaisci
;plimá»oh dokonca lerpšie ako minulého ro

ku. Výsledky: 100 m: Elsner, Liberec 11.5 vt.,Kokeš, Bratislava 12.1. 400 m: Helbík, Liberec
26.2 vt., Nickmann, Liberec 56.3- 800 m; Nick
mann, Liberec 2:07.2 min., Hnllám, Bratislava 2 :11 min. 1500 m: Nickmann, Liberec 4.23
mm., Hnllám, Bratislava 4:25 min. 200 m.
prekáž.; Tatrmus, Liberec 27.6 vt., Helbík 28.1
vt. 4X100 m: Liberec 46.6 vt., 'Bratislava 49.2
vt., Ban. Bystrica 49.3 vt. Gule: Rôseler, Libe
rec 11.67 m, Man, Praha 11.15 m. Disk; Man,Praha 36.00 m, Kokeš, Bratislava 35 90 m.
Oštep: Dvofáček L„ Praha 49.12 m, Rôesler
42.28 m. Tyč: Dvofáček A., Praha 330 cm, Lin
ke, Liberec. Výška; Henzl, Bratislava 171 cm,
Tatermusch, Liberec 160 cm Diaľka: Man,Praha 646 om, Bienert, Liberec 421 cm. V sú
ťaži miest: Liberec 65 bodov, Bratislava 29,

Udalosťou nedele v Bratislave,
posledný významný zápas v tohoročnej jarnej

(Rediguje dr. A. Kerekeš.)

SJaxd U. I. Cs. S. Brne.sezóne bude

Tohoto ročný XI. s jázd U. J. Cs. Š. koná
sa od 11. do 24. augusta v Brne.

Zvláštne podmienky.B ratislawa—Pešť,
ktorý bude vybojovaný na hrišti I. čs. S. K.
Bratislava. Sostavu mužstva Bratislavy pri-

Turnaj majstrovský o maj
strovstvo Csl. republiky je prístupný maj
strom U. J. Cs. S. a iným silným sjazdo
vým hráčom, ktorých sjazdový výbor prij
me.

Turnaja môžu sa zúčastniť len členovia
U. J. Cs. 8. a členovia tých sdružení, ktoré
sa najpozdejšie do 30. júja prihlásia do U.
J. Cs. Š. a príslušné príspevky zaplatia.
Hrá sa podľa turnajového a hracieho po
riadku U. J. Cs. Š. Prihlášky do majstrov
ského, hlavného a vedľajšieho turnaja (s
presnou adresou a označením klubu) prijí
ma do 20. júla t. r. predseda brpenskej župy,
Rudolf Procházka, Brno-Králové pole, Pur
kyňová 72. u neho má sa tiež vyžiadať

nesieme zajtrá.

Egypťania neprídu. Na 5. júla bol propono
ve.ný zápas I. Čs. S. K. Bratislava proti egypt
skému teamu, s ktorého však nebude nič,
hlavne pre veľké riziko, Egypťania, ktorí boli
v Belehrade porazení Beogradskim S. K. 2 : 7,
e v Subotici od SAND-u 0 : 2, žiadali odmenu
Kčs 20.000.

Vklad 50 a záruka tiež 50 Kč. Hrá sa
jedna partia denne. V nedeln sa nehrá.
Hracia doba: Za prvé dve hodiny 30 ťahov
a za každú ďalšiu hodinu 55 ťahov. Ceny
sú: 1000, 800, 600, 400, 300 Kč. Ka’ždý
účastník obdrží k hradeniu výloh Kč 500.—
je však povinný odovzdať nďjpozdejšie do
24 hodín po 'skončení partii poznámky.Jestli nebude tri štvrtina účastníkov maj
strami U. J. Cs. Š., hrá sa turnaj a turnaj
smiešaný bez nároku na titul majstra
C, S. E.

WAC, Viedeň hrá v sobotu v Prahe s Viktó
riou Žižkov a v nedeľu v Tepliciach.

Dnes, zajtra, alebo ke
dykoľvek keď potrebu
jete kancelársky písací,
baliaci papier, alebo iné
kancelárske 'potreby za
rolujte telefón

Veiedeňský »Sporttagblatt» referuje o zá
pasoch Rapidu, Trnava v St. Hradci (proti
Stanmi 4 :1, proti GAG 1 :1) veľmi priaznivé:
Mužstvu Rapidu sa nedôverovalo, avšak ná
vštevníci zápasov poznali v hosťoch zo Sloven
ska mužstvo, ktoré sa môže honosiť všetkým
prednostiam! fotba/lovej XI. v plnej miere. Slo
venský Okrskový majster(?) hral veľmi dobrý
fofchal, kombinoval presne, rýchle a s porozu
mením a ukázal sa ako mužstvo preniknuté
príkladným pravým športovým duchom. (Pri
tom sa zmieňuje referát o tom, že sudca Iste
nie Rapid často poškodil, hostia však ani je
den ráz nereklamovali). U Rapidu, ktorý ne
mal slabín, chváli obe fcrýdla Friedla a Ma

saroviča a stredného záložníka Hadrábu. V
druhom zápase bola na Rapide patmá únava.

Turnaj hlavný je prístupný sil
nejším hráčom sjazdovým výborom prija
tých. Do .18 účastníkov je turnaj kolový,
prez 18 účastníkov turnaj skupinový po 8
hráčoch, z ktorých 2 prvý postupujú do
skupiny víťazov. Hrá sa za prvé dve hodiny
36 ťahov a za každú ďalšiu hodinu 18 ťa
hov. Ceny sú 800, a titul majstra U. J. Čs.
S., 600, 500, 450, 400, 350, 320 a 300 Kč. Ne
viťazovia obdržia. pri kojovom turnaji Kč
200.— a pri skupinovom Kč 150.—.

čís. 20—62.
a budete okamžite infor
movaní a obslúžení.
Prospekty — nabídky
hneď — ochotne — za
darmo
SLOVENSKÉ

KNÍHKUPECTVO.je hodvábne femná a načisto spoľahlivá.
Bratislava, Ružová 12.
Telefón 20—62. R

Albumy na pohľadnice,
fotografie — albumy pre
fotoamatérov — vo vkus
nom prevedení — za veľ
mi nízke ceny. Plniace
perá — patentné tužky —
d opisné papiery v prvo
triednej jakosti — v ce
nách konkurenčných, má
stále na sklade

Vedľajší turnaj je prístupný
ostatným hráčom. Budú utvorene najviac
4 skupiny. Hrá sa 2 partie denne. Honorár
za každý docielený hod je Kč ä), za remis
Kč 10.—.

Turnaj o majstrovstvo Brati
slavy je skončený. Prvú cenu a maj
strovstvo Bratislavy získava po dlhšej pre
stávke zase majster Walter 7% hodmi (z
9 možných), II. inž. Gombos 7, III. May
6%. Nasledujú Pásek, Huc[ a Walter jun.
6., Martinius 3, Gavlík 2, Detvansíký a dr.
Herzog 0.

Z viedenskej kopanej. Rapid hral v uto
rok posledný majstr. zápas tohoročnej maj
strovskej šerie proti WAC 2:2. Tým je vie
deňská liga ukončená a vykazuje stav: SI OVENSKÉ

KNÍHKUPECTVO.
BRATISLAVA,

Ružová ul. 12.02
Telefón 20—62.

v putom onen tuhustajuý mladík zatočil
kolom, takže sa veľký voz postavil naprieč
cez cestu, zahradiac všetok postup. So škrí
pajúcimi brzdami druhý voz zastavil a v naj
bližšej minúte stál Selby Lowe pri jeho
dvierkácb a otvoril ich.

„Neviem, pane. Nevidel som to so svoj i i

miesta/'
„A tí dvaja nosiči boli ovšem v obýVacej

izbe po celú tú dobu?“
Z Maďarskej kopanej. Tohoročným ligo

vým rekordmanom strelcom je Takács II (Fe

reneváros) s 41 bránkami, ďalej nasledujú
Auer (Ujpest) 22, Kalmár (Hungaria) 19, Hir
zer (Hungaria), 15, P. Smbó (Ujpest) 14, Mol

nár (Hungaria) 13.

Lowe pri jeho „Áno, pane, myslím, že boli. Nevidel som
vlastne tých nosičov, až keď vyšli von.“

„Vystúpte a ruky hore!“ veleb
„Čo to znamená?“ spýtal sa zavalitý muž,

nie už rudý v tvári ale mŕtvolné bledý. vzpamätá.“
Prvé kolo stredoeurópskeho poháru.

„U slečny Mallingovej!“ povedal prekva
pene Auž. „Chcete snáď povedať u slečny
Guildfordovej?

“
V sobotu hrá v Pešti v prvom kole stredo

europského poháru A. C. Sparta—Ujpest a
Slávia v Turíne s F. C. Juventus. „Kto má kľúč k tomu kufru? Rýchle!“

„Kedy ste videl slečnu Guildfordovú napo
sledy?“ spýtal sa Selby.

Československo—Juhoslávia vybojujú me- „Odo mňa nedostanete žiadon kľúč!“ po
vedal zavalitý muž, vstávajúc s hradskej a

oprašujúc si kolená.

dzizemský zápas 28. júna v Záhrebe. Cs. team
bude hrať v sostave: Plánička—Burger, Hojer
—Kolenatý, Káďa, Krčil (Teplice)—Podrazil,
Svoboda (Šíma, Novák), Meduna, Silný, M«-

delon. 29. júme bude medzimestský zápas Pra
ha—Záhreb.

„Asi pred desiatimi minútami. Priniesol som

jej sódovku.“
„Čo robila?“
„Písala.“„Kľúč!“

, V tom objavila sa komorná a Selby jej dal
niektoré pokyny. Bežal po schodoch dolu a

vybehol na ulicu. Portýr ho poznal a zdvihol
tázave prst k čakajúcej autodrožke. Selby
prikývol.

Tučný muž siahol do vrecka a vytiahol
sväzok kľúčov, ktoré podal trasúcou rukou
Selbymu. V minúte prerezal Selby remeň,
ktorý držal kufor na mieste, zastrčil kľúč
do otvoru a otvoril víko. Skôr mrtvá, než
živá vypadla mu Gwendda Guildfordová do

náručia.

V nedeľu Slávia—PTE. Zápasy o majstrov
stvo republiky vo vodnom pole začal už mi

nulý týždeň a prindesly hneď prekvapenie v

porážke A. P. K. Praha od Slávie, Praha 0 : 2.

Už v zime pri zájazde do Nemecka dokázala
mužstvo Slávie svoju výkonnosť, porazili ju
honemeckého majstra a nemecká tlač po
tvrďovala veľké umenie Slávie. Tak sa stala
Slávia favoritom majstrovstva. Túto nedeľu
nastúpi Slávia, Praha proti tunajšiemu P. T.
E. čo bude vysoko významný a napínavý boj.
Zápas sa bude hrať v kúpeľoch »Lido» a oča
káva sa veľká účasť obecenstva. Vstupenky po
Kčs 8 a 6 v papiernictve Kaufmann, Ventur-

„Áno, pane.“
„Ktorým smerom odišiel?Selby ju odniesol do malého domku pri

vchode do parku, medzitým, čo policajný

535
538aká 8.

medzimestský match

Podmienky všeobecné.

Rapid Trnava sa v St. Hradci
páčil.

„MORFí“ je obzvlášť pre nervozných a citlivý
„MOHFľ je hygienicky čistá a neškodná.
.MORFI“ sa lekársky doporužuje a výrečne

citlivých.

dobrozdóva.

„MORFI** je spec. j akosť svetoznámej továrne na
gumový tovar „FROMMS-ACT“, Julius Fromm, Berlín
a Friedrichshagen

K dostaniu v lekárniach, drogériách, a odborných závodoch.
Gen. reprez. pre ČSR.; Max Lamm, TepHce-Šanov.

„Zavolajte hneď komornú. Povedzte jej,
aby zostala u slečny Mallingov.ej, kým sa ne-

Selby neodpovedal. Nahol sa do predu,
uchopil muža za vestu a vytiahol ho na
hradská.

Bác! Guľka vrazila do zeme pol palca
od jeho chodidla a on vyskočil.

„Pamätáte sa na toho muža s

veľkým čiernym kufrom?“

Rapid 15 3 4 57 : 31 33

Admira 13 4 5 63 : 30 30

,WAC 11 8 3 49 : 28 30

Sportclub 11 3 8 50; 43 25

FAC 10 5 7, 51:42 25

Nidholson 11 1 10 47 : 45 23

yienna 8 6 8 43 : 35 22

’Auetria 8 4 10 40 : 42 20

Hertba 8 3 11 28 : 53 19

Watíker 7 4 11 36 : 41 18

Slovan 3 4 15 37 : 71 10

BAC 4 1 17 26 : 66 9

SLOVENSKY DENNÍK'
1

" ’ —" áfraim 5.wa smrť lekár. , . , ________

so šedom. — S otoladoJi na túto oikoteiraToča- poludnia od 15 do 19 hod.^Jestl/^estafíÄfí "T-™"' .<“> >í -‘•'W ÄÄSS
záhradná slávnosť na terasách Grand Hotelu P81^

11 ’ zanac*1 S]sadový výbor (prípadne
Royal. ponadateí) dohrávanie od 21. hod.

SKdfcflS3
<3UM

LEBO:

Plavectvo.

Aastria odcestovala na zájazd do Švédska.
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*fäwáítešfwSEá*Novinky slovenshci literatúry noslednei doby.
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fíoléczv E., lužen'f P'rvan, ronrm ,s -— <3r
Hu go V Chrám maky božej v Fariži,!. , ’-5— Nadotazy administrácia odpovie len v tom páde, ked je známka na odpovedľíui ban M.. Ľudovít Stúi, knihu. ». .> ,, v , * *•a j rLmi f
Hviezdoslav, Výber kratšej epiky — 18.- priložená. — Na inzeráty PO° 2ggfggg_gg^ggy
Lekeux, Margiíka, román — — —

, 12.— ’

Munka J., Cirkevné dávky — — — 30.—
,

»«„ rari.lame .d,r„a, IJlU.T.VMWdl P'”a

„ al , „ 0 luSEHUSSU
SLOVENSKÉ KNÍHKUPECTVO T "" , Oovo.” » ä "a sklade 10 holdov orvolrlednel

Bra.islav,. Ražovd 12 Taldta. a-K WJ. 3»° L W«w. [epnej „mi , a 2

v í. Xviterská kan ccm 2—4 takt, S-16 tis. Bratislava Palackého holdy stavebné miesto,
— — —— cpfľh. : «Rraf sláve Vv ?»1 Qen. zast. F, Petráň sady. Továreň na mana hneď predám. Väznica v

n,, a sa ľhv vpdel Choltice. Zadám okres, f pianína Dalibor, spo- dedi.ne
.

Ján Vôros, Mo-

Itanniimfa au——a*si v *— *• «• *• »R# 0»5b»S 9 »*« zmene písal na stroji. te s
Nabídky s udaním náro- ÄÄ .DUROLEUM“ Žulový lom

samostatného, spoľahlivého pracovníka s dlhšou 'k0v po d zn. „Zručný" do bárevné predložky na s pozemkami u Brati
praxou yo veľkoobchode miešaným tovarom a a<j m . t. č. 6862 dlážku Onlná náhrada slávy sa predá. Vážni
zemedetekými produktami. perfektného slovenské- ž^v~t™jTý~a násTo- Jazdné kolá a linolea.' Obojstranne gla- fujemci môžu si ho
ho a nemeckého korešpondenta účtovníctva zna-

f ve ,,k
J

oobchod
1

vhodné zurované. Možno obrá- tento týždeň obzrieť,
leho, dobrého organizátora a akvizifera. šijacie stroje na vynoone NpnHmpdzená trvan- Značka „Lom do adm.

prijme zástupcov mesačné splátky najlev- “L rstoDmeazena trvan
fl a B nd vV'Sokú províziu a nej'Sie u firmy Frank & [iy°sť

-
m

.
s iTi. d’ 1 u—t:nnfnnffilffAíllirOníli úhradu cestovných vý- Neufeld. Brno, Kfenová b'dky z továrne E. & R. Hostinec

UyUlUUVISUUCClIU {oh k návšteve závodov 22; Zástupci sa prijímajú. Venci. Valašské Mezt- na hláv. nam. freky.
zpracujúcich kovy a S17 _____ 1T! Ít ste. za pod

pre filiálny sklad s praxou vo v ‘coobchode mi e- drevo. Oboru znalí _ . . . , mienok predám, alebo na

šaným tovarom, ženatého svedomitého a spoľahli- - vedení páni zašlite na- _. r.*.“?™® ~ u D „ ň rokov prenájmom, Pí
véhn pracovníka s primeranou kauciou k nastú- bídky pod zn. „Dobrá j

-11®.? niodel 1910 s somné a osobné dotazy:
peniu 1. júla príjme existencia P. O. 2407“ .]

d '}fZh ttn í™5nh 1(
?
tnou a zimnou karose- Albíni. Bratislava,

Družstevné nákupné ústredie v Žiline. Rudolfa Mosse Pra- konkurzov a zastavárien. ™ľ ,f
a
,dJf

V
ľ% Pr

fiSňq
YMCA

__ 06J9S ]n Ovocný toh 19. 01 Ve tešnfctvo u „Partie“
Adi. v adm. t. c. (gw

bhbmwwmmwmwmmmwwmmm Zemedeiský robotník Praha VIL. 5/ 389. S13 Písací stroj l,ÍÍÍĽ,a!l5li;]>1l'AtilMS— spoľahlivý, pracovitý, sa pAwcrvniM Underwood, nový, veľ- , . ,. . ." hred príjme na stále za- . PANSTVOM , , kolekciou amplio- Zkusili ste uz tiež u nas_ . _ mam*t I- Vli*. í»
d

" fJS S, í. - Xí svoie šťastieBOHATÁ iiíilMII' lITPTTTTmľm V
' 1 ’

Qoldhérger Kapú- c dn«. R. Kosfal BraU- v , r J e d ne J I oter M ?

_ W M čínska uL. 9,. Na prianie s-'-ava. Sprfalska ul. 7. objednajte si čím skôr!VU. w S prldém do domn. Stály Celý lós Kčs SO.—, štvrt-
Inštruktor auto školy telefón č. 48. S5 Motocykel Indián ka Kčs 20.—.

ér* W'4dV diernych
tSl

°p(^TOienok
a

Motocykel s loďkou. Standart, s kočiarkom 9 Bankový závodi iÄ I i iUf* Adnv adm. t T 6859 J™** stave, sa ADAMOVIC a SPOL.,1Ä1Ä ra Kčs 3000.— predám. Ju-za Kos 6000.— predá. BratislavaW Strojník rásek Frant., Veselí n. Šreiber Bedriah, Vŕbové PaIá _ ifn iK n y, r=.ri
é ' m s viacročnou praxou ku- Mcravou . 6839 a Piešťan. 68I5 Falac Koiben (vedľa Carl

neskou u rôznych ko- tona;.
M ílov,, hľadá miesto. Adr. i 1- - ‘

u x-—,, .m

'-ťAHIl'C :ľ: >K 6852 pre mužov!!. +Dánv! +
OT 38 B L 1 ei ? ženy,-.eoie,,Sexarsan“??? „Sexursan“ je naj- Dopíšte. Zailem Vám ne

araVlickáha raPniba'’ mďHíto na ustelie a therapeutíkum najnovšieho : nápadne na dobierku. Pri.prakllCMM ros nika uvidíte na
Morské kúpeie Varna< S-tSSrrÄ Ä poruchách mesiačkov

dunajskom veftrhu V Bratislave Čsi. dorn. M. Punčocháf. všeHtého drthu, s trvalým účinkom. (periódy) veľmi sa osvedčil

Od 2Ä/VIII. do 3./IX. 1929. Bratislava, Donnerova Äil'-ÄÄ
p . , , . , ,

c
-

20- 6643 dneška IO.ÓOO lekárskycfl pojednanf - k/. mP
Vystavujú prvotriedne firmy! Letný bvt ' podPa

MUDr. F. Qoerischa úplne Mdanno, včetne Dotazy zodňóvie svedomitá
pre jednu prípadne- dve ,

ľeká. dobro.dan, a ankr.poď.k.dop.sov prostredníctvom

sicduite sk bodné dámy, z Apotheke „Zur hl. Oľeifaltigkest . a duorovä
,, , , ... e i rodiny v údolí Hronu Generálne reprezentácie a sklady fy. ,.UESAN“, spol. Býva u porod. asistenkypitné pokrok V zemedelstve Sa prenájme. Zn. „Ca- S r. o, továreň chem. pharm. prostriedkov, Frankfurt. A. Sochorovej, PRAHA

VO svojom vlastnom záujme! rovný kraj“ do
adm.J.

Viedeň Vl„ Gnmpendorierstrase. 30. 0Ô467 30.

s 34 v ľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľľ^

Dražobný oznam. Keď
poí|-

TAe| I

Výkričná cena, ako cena odhadnutá', je 100 Kčs Hamann igiMifflBBWPff
V riadne kolkovaných a s vádiumom opatre- i

ných písomných ofertách musí byt nabídnutý E81 ľ| | | W B B | |obnos písmenami a číslicami zreteľne vypísaný a BbImI m 30! ®

pod-
Shliadbite neskôr vfkon a potom porovnajte s mými.

mienky možno ohliadnuť u podpísaného au V Ä3T A W ’Frl?iWWiriv ’% tlTokresného úradu (lesné oddelenie) v Lipt. Sv. ML/m ff ll _
Mikuláši

V Jammíku, dňa 17, júna 1929. Telefón 4148. BRNO» Česká, O/ISk. Telegramy: Dalton Brno,
06499 Nečit. podpis, urb. predseda. i ,i uim»L-r—i-.uijhijimi m m m,-- M >9

č, 6868

Kolby, diela. Ilustrácie

č. 20. 6643

v atím. t. č. 6852

fTrapné
keď má kto kurie oka a ked

nepozná

„Prstí s nim“
Krabička (6 hápl.) Kčs 5.—k dostaráu v lekárňadi
a drogériách. Iste k dostaniu u; drogistu Mg, ph.

Zdenek Smahel. Vrútky: drogista J. Filip. 02

BRATISLAVSKÉ BIOOBAFY

REOUTA
Od 20. do 31. júna (štvrtok—piatok);

Tanciací blud.
Mohutné dráma lásky zo života artistov. Ume“

1eciká výprava,
V M. úl.; Qosta Ekraann, Karin Bell.

Pre mládež nevhodné!
Predstav.: 1 /»8, 9, v nedejú %6, 14,8. 9 hod.

METROPOL
Od 18. do 20. júna (utorok-štvrtok):

Žabka z gymnázia.
Ľúbostná veselohra.

V hl, úl; Sal'ly Phipps. J. Darrow. Nick Stuart,
Charles Paddock.

Ako dodatok: Manželský ra).
Pre mládež nevhodné!

Predst.; 7% 9. v nedeľu Vz6, 7 1
/« 9 hod.

<14

Pri priaznivom počasí posl. predst. v zahrade.
Od 18. do 20. júna (utorok-štvrtok):

Starý zákon.
Dráma zo 60. rokov v 7. dieloch.

V hlavnej úlohe:
HENNY PORTEN

Pre mládež vhodné!
Predstav.: %6. ViS, 9. hod.

454

TATRA
Od 20. do 21. júna (štvrtok—piatok);

Žobravý študent.
Dľa rovnomennej operety od Milläkra v 6. dieloch
V H. ÚL: Maria Paudler. Harry Liedtke Hans

Junkermarm. Agnes EszteTházy atď.
Pre mládež nevhodné!

Predstavenia: %8. 9. v nedeľu V26, ‘/i8, 9 hod.

pečlive a rýchle vytlačí „Slovenská
knihtlačiareň" v Bratislave, Ružová
ulica č 12. Telefón č. 92.

LEKÁRI
CVDUSi IC (vyšetrenie krvi) Salvarsan, KA

s tí riSÍLi J PAVKUi zastaralú najnovšími in^
lekciami, pohlavnú slabosť a koí. choroby lieči

n”S« gfffiPICH BRATISLAVA,SÍJrn ffkWirrtH Palisädova 61.
(blízko kaviarne Štefánia), ordinuje pre mužov
i ženy dopol. 8,—Íl 1

!,, hod., odpol. L—5*|, h.
a v nedeľu od ‘| 29.—12. hod. 288

Ženská a detská lekárka
. MUDr. Vltavská Junková

ordinuje od 10—11. a od 3—5. hodiny
v Bratislave, palác Tatra banky, Hl. posch., lift.

Telefón 33-28.

Ženský lekár a pôrodník, špecialista

MUDr Richard Polläk
Bratislava, Ventúrska č. 24

ordinuje denne od 9—12. h, a od 2—5. h. odp.
a v nedeľu a vo sviatok od 9—11. h.

Telefón 28-01. 012„K. líaymarketu. Cisio Vozu XC.N ľ»4.'‘
Selby si napísal číslo ná bankovku. Skočil

sa niekoľko minút u strážnika, vedúceho do-
pravú u vchodu do Hyde Parku, ktorého sa
Selby vypytoval.

špecialista pre stft»MUs.
hm a ftoíné cAoroSv

Hr. . SEPLUSC soe
EM. ASISTENT_UNIV. KLINIKY

Ciifniislnva. Štefánikova 3
Páni; 11 — 12., 4—6„ dámy: 6—‘|,7. hodiny
Najnovšie injekcie, moderné metódy, liečby
starej kapavky. Zkúška krvi — Kozmetika.

do voza.
„Piccadily Cirkus. Vezmite sebou policajta

na stráži proti Griterione.“
„Áno, pane, ten voz prešiel parkom ku

Knightsbridge,“ odpovedaL strážnik. „Riadič
mal s tým kufrom ťažkosti, a jeden z tých
troch mužov sedel na stupátku.“

V tejto veci mal šťastie, lebo okrem policaj
ta na hliadke bol tam tiež detektívny inšpek
tor od miestneho oddelenia. Toho sa Selby
hneď zmocnil. Niekoľkými stručnými slova
mi mu vysvetlil svoj cieľ. ,

„Kufor bol v predu na voze a nie na stre
che?“ Špecialista pre syplxllls.

pohlavné a kožné choroby
EM. I. asistent univ. klinlhy a zástupca prednosti kliniky

l.
i. 11 LA V yOVCLJli, aVtJJ CICi. r

„Áno, pane, nejaký hnedý muž šiel, po Pi- „V predu pri šoférovi. Všimol som si toho.
pretože tam bolo len jedno sedadlo — vyze
ralo to skôr ako autodrožka než ako súkrom-

A tiny voz.

HUDr. M. HIMMER
Bratislava, Suché Mýto 9/1.
Ordinuje od 1/2 9 —VaBL dopol. 4

l l%l. odpol.
(v sobotu 2—5. >dp.) Telefón 2218. B. Wasser
mann krvná zkúška. Moderné liečebné metódy.

Salvarsan. 282

f

cadilly. Pamätám sa naň, pretože mal kufor,
a riadič musel zastaviť a prípäť ho — ne
držal dosť pevné.“

Prešli parkom, šli okolo Knighsbridge. až
, prišli ku Queen’s Gate. Veľký voz doslova

..Kedy to bolo?"
'..Asi pred troma-štyrmi minútami. Dohoní

te ho, jestli soženiete voz dosť rýchle.“ preletel Hamraersmith Bridge. Boli na Bar
nes Comnion. keď zazreli svoju korisť. NUOr. S. NIIUMANN„Soženieme voz dosť rýchle.“ novedal Sél

bv Lowe. Jedinou možnosťou prenasledovaného vo
za uniknúť bolo, dať sa na Putnev Comnion,
ale miesto toho zaboril na dlhú súkromnú

Bratislava, Palisády C. 62.
(naproti kaviarni Štefánii), ordinuje denne od
9. du 12. a. od 2, do 4. nodiny odp. a v nedeiu
h vo sviatok od 9. do lt. hod. Telefón 28-88.

Zastavil akýsi dlhý závodný voz. vedený
nejakým znudeným a malátnym zástupcom
aristokracie a predstavil sa mu. hradská, známu pod menom Garrat Lane.

ktorá vedie do Richmond Parku — a toto
rozhodnutie bolo preň osudné. Voz bol ani

Najstaršia absolventka Cs. pôrodníckej školy
v Bratislave, porod. asistentka

L-. HRUŠKOVÁ,
Františkánske nám. č. 4. Tel, 16-76. Vo vážnych
prípadoch lekár — odborník po ruke. S 33

„To je nádherné!“ zvolalo jeho lordstvo,
keď mu Seibv vvložil svoju žiadosť. „Skočte
dnu!“ v polovici hradskej, keď veľký šedý závod

ný voz na ňu prešiel a blížiac sa mu každúRadosť z toho, že môže jachať nad zákoni
tú rýchlosť, galvanizovala jeho lordstvo
v činnosť. Voz letel po Piccadilly a zastavil

minútu, došiel k nemu, keď zahýbal k parku
— došiel k nemu a predišiel ho. Hlavný redaktor Karol Hušek. — Za redakcie

zodpovedá Svetozár Kresák. — Majiteľ a vyda
vateľ Českomoravské podniky tiskaiské a vy
davateľské v Bratislave, Ružová 12. — Tlačoo536 537Edgar Wallace: VLÁDCA TEMNÔT Slovenskej kníhtlačlarne v Bratislavu.
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