
Vychodí ráno. 2a 80 halierov*
„ V Hr atíšia vo oa mesiac

Aratittna, Kn±o»i nlic« t. tí m 0fi AiiPMfHU fšPMNIH
_ siDVtnsiw ucnniii

gťia im MnijnafM—ii———iim iii» Baniiimiwiimiif
i
vmmmmmuBamssmmsamssasxiavmmtzmxis.SBsmii^sss^s^siescammmmgm^jmsíSKSsms^sssfíma^sm^m^^^^umi^^B^.-;:^

Ročník 881. V Bratislawe, v stredu 9. decembra Cprosinca) 192i. CIsBo 279. a

Von s byŕokraftizmom.
I Nová vláda v najbližších hodinách inéiho názoru. Že dodnes nie je sostavenjjÄZÄÄS Neschodné stanoviská ís. soclailstov a iidovcov. KÄwÄUC

?l,
ktorý panuj i vo O Z Prahy, 8. dec. majú svoju extra mienku. A to len pretoj

smýšľaní nášho parlamentu. Od počiatku Nová vláda bude vymenovaná behom najbližších 12 hodín. Lehota pre ko- že vládu soetavujú koaličíari bez rozumu
našej republiky pracuje hyrokratizmusnie nočné rozhodnutie, stanovená do včerajšej polnoci, bola pre novo sa vyskytnuvlie Stránskovcov, ktorí pri voľbách hanebná
na konsolidácii pomerov, ale na úpadku. ťažkosti znovu predĺžená až do dnešného večera. Ale tentq'krát už naposledy. prepadli. A to predsi je tiež — koaličný

So žiialom hľadíme na u,padlé veľké D“eša* sviatok je teda posledným dňom politického jednania, ktoré trvá nepre- škandál. Vo Francii majú krízu parla-

Rusko, ktoré jc časťou nášho slovanského «**•
°f

rána * má ch
y

ira
,
1"i pohnutý priebeh. Už dva razy zdala sa dnes mentnú, vládnu i štátmi, ktorá trvá u}

tela najväčším slovanským národom v myšlienka parlamentnej vlády pre neschodné stanoviská čs. socialistov a íidov mesiace, ale o škandále nikto nehovorí

ktorého pomoc sme dúfali, ktoré bolo ©Vo-
«°v celkom strokoslaná ale dvakrát bola znova

uvedená
na pretras. Ak nepodarí Len u nás, keď tri týždne sa vyjednáva

•
, „oTbLtv„ . L „ sa do večera neschody definitívne odstrániť, dôjde k vymenovaniu vlády úrad- o to, aby budúca vláda bola náležíte ©o

jou veiKOstou našou ohlubou.
nlckej. stavená, najdú sa duchaplní páni, ktorí sg

Úpadok Ruska sa pripisuje boľševiz- ..„.....„....„...„„„...„„„„„„a,,,, považujú za smotánku žurnalistiky, a ýH
hiu, pokusu fantastických teórií, vládnuť hlásia to za škandál.
národmi. Ale pôvod nešťastia Rusku je Ärf|9VIflA|8 CftAhtl Nuž každý pes si breše po svojom,
nešťastný byrokratizmus a cárizmus. By- gg ’ÍS 1 i JlQyila
rofcratiamus priviedol k úpadku nielen <3Sffí, Syrový näfelnfkom gen. Štábu. IftMiriaŕba g**?* krstis*** 8Stafoa*S«M9
Rusko, ale i Rakúsko-Uhorsko, posilnený .

DUDIIICa
v Uhorsku nacionalistickým šovinizmom • Prahy, 8. dec. republiky za nového náčelníka generál- V utorok dopoludnia bol v Bratislave

maďarským. Ako sa dozvedáme, bude medzi sklami, neh 0 štábu generál Ján Syrový, a desa* slávnostným spôsobom vysvätený na bi-

A fAraV i d n pripravenými pre novú vládu, tiež plán vádny náčelník generálneho štábu gene- skúpa Michal Bubnič, doterajší deka,p
v .

(
-

' t, í mraiWiifv a reorganizácie generálneho štábu, ktorá rál Mittelhauser má byť pridelený v Topoľčanoch. Cirkevné obrady vykoná-t
nasej novej

Československej
republiky. A

SÄvjsí s odchodom francúzskej vojenskej ministrovi národnej obrany ako vojenský val biskup Blaha z Banskej Bystrice, ďa<
opätovne nevaham tvrdil, že vel ku

misie. Dťa tohoto plánu m& byť dňcm t. poradca. lej biskupi Vojíaššák a dr Jantausch]vacsinu vse
,

- e 10 nes a s a
1926 vymenovaný prezidentom Tiež druhí dvaja slovenskí biskupi dl

z v I a s t e na Slovensku zapnči
„ Kmeťko a dr Čársky boli tiež prítomní;ml hyrokratizmus a ista cast čes- z úradriý cb os^h bo1i prítomní min. radca

kého nacionalistického šovinizmu. PPGČO S3 ľlGPOČISS strane zvolením P. Macháčka za generálne- dr Benko z ministerstva pre správu Slot

Na Slovensku je protičeská nálada, s ľudákmi! ho sekretára, o sporoch redakcie Slováka venska, županov zástupca vládny rad c g

ktorá sa ešte vždy stupňuje; a isté poli- V Bratislave iR dec
50 sekretariátom, Tuku s Kozom, atd, A na dr Maršík a vládny radca Bellai. Po skon

tické strany ju použijú k agitačnej činno- pjgg priateľ
- V týchto dftťfch

v článku f výzva Kozovú, aby čených obradoch vysviacky udeľoval noj

sti pod heslom; von s Čechmi. Toto má vyp,fval som sa \ vnikajúcim
vo“ M

?
chacelLvzdal genfál

* MskuP v niektorých kostoloch bratý

na svedomí hyrokratizmus. My vieme, že Sý na Ä otázku prio je heniaíná 3^0mnidva strany* Koza vo VýzVC
g"***. “ľ biskupské požehnaní

j
bez Čechov nemôžeme existovať; bez nich dohoda Šrámek-Hlinka, odpovedal, |e okrem ‘

. . ... v
Novy biskup, ktorý bol vymenovaný zq

, ,,, . „
u

r, »Maclfacek dostal svem mandat. Kus svo- administrátora biskupstva rožňavského,by sme znova v janno Maďarov a rozporov zásadných, hlboko tdeovýtó.a ka- Äc má A všetku svoju am- „ biskupom in patribus mfidellinm a síc*
medzinárodných dobrodruhov. My v enie tohcko-mravnydi,

_
su tu neprektóne .

tak n5kdy. My sme pri
.

Íiskupom scillit,aneiským.
Se s bratmi Čechmi tvoríme celok, jedno antipatie osobne českej vlasteneckej vefkú obetUi 2e 0 tej{o trápnej

ť

telo; že bratia Česi, zvlášte Sokolí osieho- lity
voči_

madaronskym vhvom vo štóne
tázk mlčali) a

,ž
Ma po dnes. 0 n nech pri- Rozklad straky

dili Slovensko od boľševikov a pripadne Hlinkovej. Verejnosť malo si povšimla, ze m o]tár ,národa tiež svoju obetu a
K“

, AnísiP
oslobodia nás ešte, ak nerozumnou činno- poši. Samalik obvmil Tuku zo spojenia so

nec}1 sa vzdiali z ce-ntra. Toto je pre stranu , .,

sťou jednotlivých politických strán utra- zahraničnou iredentou, a ze lúka az
a našu nSro^nú politiku prepotrebné. Môže- • z Londýna, 8. decembra*,

tili by sme právo samourčenia; preto sa PO svojom zvolený
veľmi chabo a vôbec ne-

me ŽQ jedna podmienka, bez ktorej 1 Liberálnej strane sa predpovedaiô v pw

my verne pridŕžame Čechov napriek bý- žaloval. Srámkovci majú svoje presne nifor-
njg (s jue qua n<m)_ slednom čase rozpadnutie a v strane samôt*

rokratizmu a šovinizmu, vediac, že ačkoľ- mácie o mnohých Hlinkových spoločníkoch,
g

”

tQ
.

TOd,Zný sebe ? ,lä rodu*. nej sa tiež vyskytovaly hlasy, ktoré žiadali

vek i nad Českom panuje byrokatizmus, y
spoločnom klube mohli byť en n

sa že Koza by rád videl padnúť Ma- odstúpenie obidvoch vodcov strany Lordi

TOttá mt feakého nWa je a zmtoe kódu “Ie* a

,J*
m

cháíka, keď musel mdnú! sám a rád by vi- CJta*
a Lloyda Georeeho, aby strana

icj
nám predaa bmteky naJdoneni; a táto „X by len uiy sa 1 drahí obetovali, keď on sa ve- odslnnemm bola aacbovana. ktort

Časť spolu s nami pretrvá inváziu a pan- IjfAlnSiMartOvabvTakä «tak heroicky obetoval - za pekní sroš... °J"
e ******

"J. Q „. rrm«hí na mmnmira Hdackych poziaaavkov, apy lúka J
formy a ktorú ešte priostroval nedostalo?

yT
, , . .

'
. , h v tw sa hneď vzdal ipandátu. A Tuka je tiež prvou '

ííär-aws/fäáS“ fondov a doterajší nezdar akcie pre sosbiet
&ku rozhodnými nepiiatelmi bjmkrati

prekáž1í0U) že vláda sa neobzrie na ľudákov. , { 9CoafllCBlý SlCSÍIOas
ran5e jedného milióna libier, zdá sa vša?

mu, ktorý by sme si žiadali, y o u. Ha]ej je tu ten polmiliónový pomer k veľko- V Bratislave, 8. dec. predsa len byť zažehnaná, hoc ešte nedávni;
skorej vymetený, vyliečený, e o po om

s atkárom atd. Hlinková tvrdohlavosť a po- Všeobecne sa obdivujú za hranicami, ju komplikovalo rozhodnutie Lloyda Qeorge
by bolo o mnoho lahšie dorozumenie a

jitieká slepota oddialila ešte viac ľudákov od že v Československej republike len nedáv- ho, že použitie veľkých fondov, ktoré spraj
láska medzi nami; potom by Ceskosloven- gr ámka a tým od vlády. tko otvorenej idú všetky veci pokojne vuje, pripustí len po prijatí pozemkovej rei

ská republika bola silnou a jednotnejšou. v pred) u náš niet otrasov politických formy do programu sírany. V strane sa pra'

Nech toto nahliadnu aspoň naši po- SCoza proti MaeSnáčkovi. a sociálnych, že u nás sa tak málo menia čuje ma ujednaní kompromisu. Predbežne s4

slanci a senátori a znemožňujú ďalšie y Bratislave. 7. decembra. vlády a že voľby do parlamentu sme ešte nezdá pozícia strany byť tak beznädejnouj

zhubné a rozkladné účinkovanie byrokra- y niedeľnajšom čísle svojho časopisu po- len druhý raz mali. Za hranicami vedia ako sa obecne súdilo. V posledných
doplj

tov- nech zabraňujú Slovensko a bratské kračuje Koza-Matejov vo svojich kritikách oceniť našn zásadu dohody a vyhlasujú ňovacich voľbách do parlamentu sa prejaví

spolunažívanie československého národa, radovej strany a ľudí v nej. Dozvedáme sa z našich politikov a štátnikov za obdivu- dosť značný vhv liberálnej strany.

Ján Slávik, senior, jeho článku o pomeroch, ktoré vznikly v hodných ľudu

T~ T- T T 7 r r m rr AT užitie drobných, ostro rytmizovaných íáguriek, bezpodmienečne žiada. Podobne nemožno žia- oou. — Spisovateľ Jozef Gregor-Tajov'

rhUILLní i V typických zdržaní (hlavne v base) alebo tre- dať od našich hercov, aby aa tých niekoľko s ký prečítal dve svoje rozpomienky z«

gÉgrnmggmmmrnm * —j móla, a značné skoky melodické, keď je kla- skúšok ovládli virtuózne dialóg a vyzdvihli svojho zajateckého živote v Rusku. Na ti

„A&r «f RraHsiave vimv part čelovej »Pohád!ky« typicky janáó- všetky jeho finessy. Pri týchto nedostakoch zahrala Zinaida Ros tis la yo
v a

Smetajjanacicov vecar w isra«ssave,
ki(jvský) doetllrpuje 5^áp-ľaník« svojim slohom však vypadne dnes »Burídanov osoh šedivo novu koncertnú fantazm na ceske národní

proponovaný pôvodne ako oslavný k sedem-
na,jvy3jie j vyspelosti. Tu disponuje autor o~ a únavne. Tento dojem sme al tiež odniesli piesne. Podivuhodné je že pani Zmaida Ror

desiatimám majstrovým a z technických pri-
pre:d,cbodlZÍm celou klaviatúrou; vo vše- z včerajšieho predstavenia, ktoré v celku bolo stislayova ako Ruska tak dobre pochopila!

čin skôr neprevediteľný, usporiada. Umelec-
9tojí ovšem od vývoja výrazového a v znamení nudy a fadeosy. Z účinkujúcich českú pieseň. Tajomník Matice Sloveiť

ká Beseda Slovenská 10. t. m. v sále
teohnickoklavlimclio. originelne zcela sám, ne- hercov treba menovať chutnú Michelinu si. skej K r č m é r y predniesol s ohiionf

Vládnej budovy, zariaďujúc na program in-
vychéúza,júc z tradícií, ale tvorí ai svoju pô- Petzovej, ktorá mala menovite v prvom svoju báseň »Posol», a Iido J. teaspaj

tímné skladby majstrove : wPo zaroatlom
8Voje- vlastné okolie. Prevedenie, ku kto- akte šťastlivé momenty a p, Svitáka v úlo- prečítal úryvok zo svojej novely »rianai

chodnJčku», »V mlháoto>, »Pahádiku» pre celo
rému získapá bôle slovenská umelkyňa pä he starého elegána P. Berdiček, ktorý sa Kráľova*.

a klavír a ako sťažený bod, nádherný “Zápis-
prof_ jja fen do v á - Zo c h o v á. sľubuje sa tak sympaticky predstavil v »Čo je najhlav- p 0 prestávke nasledoval tanečný boq

iník zmiizeléhot), (ktorý docielil veľkých úspe-
gto{ skuf;oônou 1imeieckou udalosťou. Čelový nojšie», nebol práve výhodne exponovaný v

Na<ji j v a n k o v e j, ktorá Leoncavallovii

chov v cudzine zvL v Londýne) pre tenor, alt a
ipafflt ,».pioihád!ky» prswal piwf. Tomáš Svo- úlohe BotsBIafinsa. Chýba mu svetácka baz- Gavottu zatančila najvýš graciózne a jemnej

•klavír, za účasti troch hlasov za scénou. Ob-
b Q d a> Bratislavského tria, tenorový a prostrednost i prirodzená komičnosť. Dobrým y ďa ]gích bodocb tančila hru gréckeho chlapi

aah tohoto »Zápisníka» jc veľmi zaujímavý: v
pa,rt v »Záphm{tou» prevedú sólisti výkonom bola Viveta pi Bi n to vej. Z osia-

g m lT,e]ddiu čajkovského Cháni
horskej dedinke východnej Moravy zmizol

opery g_ N D Berlík a Božena Sté- iných treba spomenúť elegantnú Fermandu sl.
fians jes> Na os tatc>k pridala ešte Dvoŕá-j

kedysi záhadmým spôsobom sporxadaný a pri-
p a n o v á. Hlasy za scénou žiačky Hudobnej Sudovej. V celku žbytočne ztratený večer.

k&Ve Slovanské tance. Tance si. Nadi

činildvý mladík, ktorý bol jed.nou nádejou a dramatickej školy pre Slovensko. Beta
kovej boly obecenstvom búrlivé prijaté, d

svojich rodičov. Hádalo sa najskôr na nešťa- —-
mladá tanečnica bola odmenená nádhernými

+ Francúzska veselohra. (»Buridanov -f- Ruský večierok v Bratislave. Večicr- a
'íaíSdnT Ti

ivysvetlilo súdnym vyšetrovaním. Obsahoval osol»';.
Veselohra. Napísali Róbert de Flers

ky, poriadané Ruským krúžkom, J& Ír la v
medniesla pieseň Čajkovského »Le

l-ly spoveďou lásky a L A. Caillavet. Bežia Hajek Bratislave medzi najobľúbenejšie a naiperia-
S. N. D*

mladíkovej k cigánke: poslúchnu:! hlasu svoj- Prem.era S. N. D. 7. decembra 1JS5) Neviem, renejsie. Opakujú sa rok po roku od tých Phnrovič zaspieval Pieseň Aleša

ho svedomia — a odišiel s cigánkou a svojim
náhodou vzkriesilo SI. N. D. v Brafasla- éias, čo zavítali k nám prví nisb emigranti.

p A
d Gree aninova s ohromným úspe

dtefatoTO. Hre dojemný a úprimný tôn ve pravo dávno odbaveného
_

.Buridanovho Uoh0 roku nezabudol Ruský krúžok na bra-
!?^

V1Ca

opätovaný potlesk prinútil hoj

i pre básnickú cenu zapísaných básničiek sa Nebola to voľba šťastlivá tobo za tyc tislavske a usporiada, dnaLúe-
piesni ruských i slovenských

Tanáček Uiail a zvečnil ich hu- 16 rokov, ktoré presly od premiéry tejto ko- cembra Mikulášsky večierok, s pestrým a pnaai n.ei u v
J

medie, už mnoho, mnoiho vyprchalo z jej pô- bohatým programom. Večierok bol zahájený Pani Anna P o k á t o v á, o
_

VWwatanMM> T. mn J. aw- :**»* • "<* * “ <*• m*m piesfían,!. ukmčila tapeMÄ"'.» —» • ** SXÄ: ľÄHSÄ’SS
%**** ';V“ SÄS,“ ma‘i°

'ä ŤTTVIJS úSZr 25? l—S- w - L títo dwMé m*** ***** síra S. N. D. Prectlene a statočne majstrov- tých vecerkoclh. fatv
>

4*1 sto zatai Síeintawskíta Äuyonte de Moí- W «*. A P* veta Mto. *



m mm n m t* podratou. Nezabúdajme, Se všetky tie prafe

ara datli dňa O slovanské* spolupráci. “sssäsJiU 0íyi/y VI,U pf#-ntgHa reHtora wsingarM. - Pekw xtfrmé a miM.ií v ím.
J™"“™ ,‘Äi

p_. ín«+a1áoH evaioi do rektorské- , T"0 * 0 môže vykonať každý zvlášť bez ohťa-
i

skom. Kollárovi a Masarykovi podstatu Slo.

Klijga a naxmestne slová ľudáckeho n®* .
Prl svnJ.J ao rex , na {f ak3ho je povolaniai 8le u jednotil-

,
vanMva. totiž slovanskému ľudstvu, slova a,

roritľiíku ktrré coveúal ko uradu Povedal znamj slavista
v ých pavetvi životných pristúpia k tomu zá-

| skej humanite. A tak nechcem už užívať slo
tralého studenia Germasku, Kto*é povera prof. dr. Miloš Wemgart h .co- ,. ujmy zviáštne; organizovaná súčinnosť oh- Va »S1ovan*ká. vzájomnosť*. ani slova-»Slo
na ľudáckom shrcniaždeni v D.a.islave piOU k3 založtmú prednášku o slovanstve

j cboďná, pestujúca sústavne výmenu vhodné- vanská solidarna» l.uis Eisenman) tým mo
Kollárovi, ŠalárikOvi a Hurbanovi, vyvolá y mnnulosfi i v prítomnosti Z nei ho tovaí a, predovšetkým so zemiami slovan- nej ovšem slova »ppn c lavizmus», alp chcem

rozhorčený článok šéfredaktora »Národné'ao tieto ipfadW* • skými, Horé sa bez toho navzájom hospodár- všetko toť- nahradiť termínom »slovans*«

Denníka* Smidu. Tento sa pýtal proiesora dr. uvádzame * y ‘ _ , , sky, doplňujú; organizovaná, súčinnosť jene- spolupráca,,.
čtriiiŕAtv'io M fph cchvafu-a a uoozorr.il ho Hladáme-li v historickom prehľade slovan- myšiu i peňažníctva ohzvláste tiež čo-sa ty- „Sáulíeíyuo, u Ich scavalu.® a upozorou no

mvšiienkv, to východisko, na ktoré by ka obchodu cennými papiermi a burzamL
na to, že pri Germuskov. na tom shroraažde-

Ŕajl;pM? nadviazať, nachu- A „ nn< .kyla,e c,**8, , wc . Q j ~ * n á f r fl a
Ci stáli Hlinka, lúka a Machaeek, k .on am díme meno jedneho velkoho Slovana, ktorý dziach r. íormáeb súčinnosti Q. H O V B. XI SI C II 3.
slovom nezahriakli rečníka. Dr. Škuítéíy mu E0 vzácnou všestrannosťou v sebe spojoval i

‘

rolltickei, , , , ,
i&rar ntínnvedá že Germušku pozná ako teoretické preniknutia slovanských prohla- '

''
Hovor* sa. ž© .natcha trvá 9 dní, &te,az ocpoveoa, ~

mov j i<V5itťírhv program i jeho filizofický Vid’me v štáte »* inde že sa teraz slo-
' vrtemperamen néno nnadéno cl \e.ía a lla - -

podklad i konečne praktickú politickú súčin- vanskej myšlienkv užíva tiež vo vnútropoll- potbrn od ! tmo-'’í?ba prestane. Kazde
ho Slováka, ktorý — dľa jeho preaEtavy —

nosí a 'tfm (0 veľkúm Slovanom á našim dneš- tickom *ivoíe, totiž'o v programoch a práci ,
, . 7., mn > »h x

mohol ohňom svojím unesený ublížiť Kollá- nývýchodiskom is Masaryk. Zdôrazňujem, jednotlivých strán. Z týchto straníckych for-
i

)!C onie ]6 D r ívyznarane. J.OIO

rovi, Šafárikovi a Hurbanovi, za čo ho ne-
l

žé toto'vyhlásenie nie je obvyklým prejavom muládi vylučiileme bned voured
I

. era ( _ Nátchy sa môžete
noohváliŕ ale vyhovárať brámí ho — ' povinnej oddanodi predstaviteľovi štátu, ale rodnú organizáciu komumsticku, ktorá ,ic

;
) -

#
3

moze pochvalu, ale vyíio < ’
1 piťokým presvedčením, ktorí Icgícky vynlyva vlastne slovanskému cteniu diametrálne nro-

; za niekoľko hodín S „For-
Je hotový. Okrem toho napua. e~t , ž- lúka,

> krj f jck^kó uvažovania o celom dosavádnom (iľahlá l ohrožujo D«jcenrľ'JŠiu yyiňofenorť 1 , „ „ ? -t,
Macháček a Slvák sú statoční Slováci a ne-

; ýývoii slovan«kei myšlienky. Másáryk- dal slovanskej prítomnosti, totiž tera’šie ii«»v>r}*v-
í

manotT . „rorman ' innecl napomana
má nič proti ternu, keď o ňom povedia, že

> predovšetkým svojmu slovanstvu potrebný danie štátnych pomerov slovan-kých. Sú to
i „„.„J-dp nlinné odlúčcni-

Im íe hlfrkv »Pre slovo »októbrista», pove- 1
vedeckú podklad nn-lv/ou slovanofilstva a však niektoré iné pozoruhodné formulácie | vetm Sf, Zamed.-llje Slinné OQlUCem-

L™ . n >4AmnocM trií hv cran hďovv 1 ostatných myšlienkových prúdov novodobého ako zvlášť slovanský agraHzmua, r>réd*t«vený j- nv nól en í e návor a súčasne predané v mojej pníomnOs.i, hol by som ho,ovy 1}u^ p . on p«
odrob5] ťlvahe Kollárovstvo na Slovensku Milanom Hodžom a chápaný j

nY* Paienie*
n“V°r

. t ,
® ľ,

Cderlť po ústach i vlastného bra aj —
a z n oho podie?. 7! svo.*mu mobnt- ako trvalý styk a sneinnosf slovanských strán

i stáva Únava P bolonl8 hla.vy. • arOf
ďalej ŠkuitétV. — V®ď keď menom októbri- základ filozofický, filozofiu humanity. On agrárnych. Z inej strany máme zase snahu o „ - . t -j • loVárni
«ts poíupu :eme slovenských ľudí a o drovi cfalei túto teóriu prenášal do životnej Dravé unimrzmus sústredený teraz okolo moravské- man

‘
dostanete V Kazaej leKarm a

Tukoví vykrikujeme, odkedy je Slovákom, svojím uCífefstvom ha apoštolrkúm nômbe- ho Vclehradu. .. . drodeni. Nežiadajte si iný druh lieku9 . . , . . ním na sl-varských Btud-ntov. On rc fom to- K týmto formuláciám zaujímam pianoví- I
uu k ‘

.
’ 3

to je ícfíO, aiíO cliszs., apy sme .Síl tl o-? (0 giovynzívV preniesol do politickej C?nno«l! sko takéto: Ne®trnrne nie je vopred „v lúCený
I nrott nátchc, ale jasne a rozhodne

Slovákmi, ktorí sme boli do Ivio’ho roku. pvoiim uamá t n /rm zekroCenfm v rtip’nmetl- žiaden smer, ktorý chce noctive sooíimraco-
|

. , . , j.,
N'č nemôže byť protisíovSnskejšie!,, Ďalej ckých aférach Juhoslovanských, svojim ho vať k r.bľžcniu slovanských národov či už co-

j si ž* >a]te „r urmžQ -a, JCClon tegllK
e íte poznamenáva škuhéty; »za V. Tuku, iom proti Aohrsnthp.toví a konane bo véfko- lých alebo aspoň ich častí. Ale to Cl—»í?Cná. r y-,

n aeinvoncfrv nanáď?rého u nás lá ler,p dovŕšil svojou vojenskou Pmnosfou. 7. čili slrann'cke udržovanie ne-mka byf -amo 7.a ivus>,
ta* nešlo e . . y n P *

týchto hfadisk s ocenením tejto všestran- sebe úC-iom, nesmie sebecky vidieť v sebe sa- f^p,smsssxísssBmi^mtm^míí^TASJsmLjix-riwiiwiwM
bol by som hotový i fcif sa. 1 vsrnu o uom, n0Pti moj svoje vinené ukoicnie, ale nadnak, také
že bude svojmu rodu konať platné služby*. ra o t- v potiaľ, .pokiaľ sebása-gi Po^,ebné t.Ieden'e politických

Nechceme sa m!e|ať
do sporu redaktora eom moderného .rlovanst-vr rom“tľ f kVrmSémiľ pastiľpu^rtcvonŕ Sirán.

Smidu s profesorom Sííuliétym. Avsák ne c c- a tu uzavieram: Aké má toto prítomné ských národov nie-li všetkých, teda aspoň nie- y Bratislave 8. 4'éC.
lo možno nám nezaznamenať, akých ľudí slovanstvo byť? Je naproste jasné, že Co sa koľkých .

“ *

,

chce profesúr škuftéty brámť a akých chce týka praktickej stránky, nemôže sa obmedzo- Ale býva v obore rolbiky v .T>«®le'drj»í ďoha Pod menom národnej s.i>amy prace
A „nUln n&m možno vVfmúf tomu ahv vať na P015 kultúrne. To bolo možné keďvsi, tu a tam nrená«<*né prianie: Po vytvorení Jgla ako známo do VOi'ieb i strana pok.okoluť. A neno-o nam možno yynnii rorau, aoy keď e5te život rtoVpn«ký- hol trochu jedno- svSrM slovan-kých štátov alebo spojených stá-

j vá T!rpd nedávnom na Morava založená,
gme nasej verejnosti nepoUK-izall na cO, any- strannú, keď ešte slcžkv ná odobospodárske tov slovanských. Je ťr-ha vysloviť sa celkom í .. ’

v , . Ý otraná.m 5-?.ja
tni ľuďmi chce profesor ŠkuMély obrod’ť so- a sociálne nehraly ňom takú rolu ako te- nfvoren- o tomto sn®. Videli =me. že zemepis- k ol oy ije.ion.-0j y 1 J'

’

venský náro<ľ. Pri tom v5ak upozorňujeme i raz. Rovnako teda ako sa malú spoločne shro- né a, všetky o«latn* životná' ppdm’-nky slo- ducí úrpc-oh á preto teraz Strana pakroko
aa to-* že Tuka n’e je žiadnym ďktóbrisíom. maždovaľ a vymenovať knihy n umelecké ve- vcnskýeb národov aa vyv’nulv príliš rozma- vá, — nie mále roztrpčená i tým, že zo zá

rvm hv hol len vteďv kebv v októbri roku d °ckó d ’eIa a ”ľ stPľky 1<ľ Itť,r”e
; ľ0**™0 riíte tf, -" žc n?kdv nednvolilv. aby v minulosti hlavi kandidátnej listiny jej m-eno výpalym by DO. • » •• oko treba e-'ganizovať systematickú súčin- k ničomu takému dr s l.o. Rozumie sa ov"cm. ,, • , _ncrt _p epikom saniostat

1918 bo! sa verejne označ! za Slováka. On nos{ na pcli hospodárskom a sociálnom. že čo nebývalo, môže hvf. Ale pýtajme «a ú- dI ° ~ sa usnie -la zosl
,
tat eUom ®

amo^
a

v“'žk čakal tak dlho. že ani za rok na to ne- ka?ax c#ránVa nášho «vcta mu- primne či skutočne také štátne ® JU stranou a nospojovat sa ani so

jna! ešte citu slovenského, ’ebo sa hb's ?l za d byf nrr-'-Pmntá n-tav ľčnvai zreteľom •
shwnavá-môže hvf našim jediným a politi- n:u práôe. Toto rozho-dnwtiie nemá ziad-

Maďara. ba 5 obec, v ktorej sa narodil, po- k veciam slovanským c’‘ ňťom? Medzinárodné-smluyy a-medzi. n
,
&ho praktického významu, lebo pokr>

menoval jej maďarským menom a nie me’ k pomerom a potrebám ostatných slovan- gickT citovým! zÄTeľiďl.
0 ° hová .strana má jsn niekorko desiate í čie

trom slovenským. Takyfó človek n!e }q októ- ských národov. N:6 pri toto niet príliš nepa- _ nev, va5Sino-’a bývalých realistov. Iné roz

bHsta a konečne bude dobré uoozorniť, že trného ani všedného. Každý máme možnosť ®7
an

V^!l
a T 3*™ hodnuťte urobili neodviali komunisti ve-

T«k« «tao,mw n«:ovMsky. B. «. itSÄÄÄ f > *»< výv po,I
opak poveaalo sa mu vždy poc.ive sloven už maličkosťou; úž tým, že sústavne slu izolovaniu slovanského '•veta nH«n uroli ms'uspechu nebudu už tvmit samoutatuu
sky, že za S’ováka ho nemožno považovať, čujeme v novinách spoločcn-ký i kultúrnv západn, st- v?;-ec prctl a veľkým stranu a vstúpia do 5s. strany soc. demo
lebo v príhodnej a prijateľnej dobe zabúdaní život ostatných národov. To bude asi prvý iným útvarom politickým. kraitickej.
sa za Slováka poctivé hlásiť. krok. Pomaly si kažiý z nás zvykne na to. Bola by to vlastne len zmena koncepcie Ba-

aby také zprávy o Slovanoch čerpal priamo nilovekého a m svotich dôsl*-tkoch hv viedla Cudécka W&IŽa na
KoafeSne ešte Jednu vec treba zaznamenať % pôvodných prám ňov a to privádza k číta* k zrodeniu hudúcich veľkých me

t dnešného osvedčenia prof. ŠkuUéfyho. Pi- oiu slovanských literárnych diel z počiatku núch kornilefov. NMreba ani hovoriť, ž® ta- V B r a t i s I a v e, 8. decembra.
-.Afér-u c univerz’tftu cnm ta rpmal V uni- a g Poň v prekladoch, potom k studovan-u slo- káto konceucia ie dnes pedobf.-'irou utovfou, .. .-

8 hľúby, k čítaniu slovan- i ebo je vviúčená'! dokiaľ pozu-uAhla vývot Dozvedáme sa. ze na zdejsej univerzite
verzjtn~J siuzoe u nas /O rocnych pwnzlomuu. ekých j fl cO^i«0V s kn’h v pôvodnom ich lazy- prinesie in-* pomery, ako «ú dne® v naiváč- sa obiavily - letáčky s hanopisom na profe»Zakon je zákon*. Stalo i v ak.e pana preži- ku a tým i k prjktickel znalosti jazykov slo- ?om štáte slovan-r-nm toHž v Bu«ku. Je pre- , ,. . x , ,

dania, ktorým dávali ma do penzie. Vyzná- van~kýcb. Je treba, aby každý z nás vklabčí- to o mnoho realistickejšie a blahoďarnejšio sorov> ktori su nepríjemní všetkým nepna

msnávaný ja mohol som si odniesť len samé ,flť kyriljcké písmo, nWto písmo vňčšinv v medziach dnešných pomerov teľom vedy a ľudáckym nedoukom. Myslí
'• -a. - _ _> Slovanov a nbv sa naučil rozumieť aspoň ied- ..... > . . , , ,milé pamiatky; /OTocnéko, na návrh fakui- r5Triu slovconskému jazvku. Mnohoiazvčnosť pestovať d-*-** a •. ostatný- me, že profesori už nájdu prostriedok, aby

ťy, vymenovali ma eš'e za čestného prO:e- n i e ) R riadim cieľom, v tom smere nechceme slovanskými státmL vedy zostal čistý a naša univerzita bo*
sora». Toto osvedčenie je úplná satisfakcia preceňovať filologické zretele. A konečne stačí. ' aupevňovaf ju smluvami a svfizkami státnv- „„v.f . . Varínm že
všetkým Činiteľom univerzity, ktorých vtedy, keď s!• SIpvopíp' navzá»om porozumejú bovo- mi, ako sa z, našej strany od samého počiatku

a uenran-na oa poauzoyama. venmc,

keď táto vec bola akhiálna mlátili ľudáci riac ň pí~ dc každý svojím vlastným jazykom, našej republiky skutočne deje. V tom smere ľudáci by radšej videli na stoloch pro-fesor
ako najposiednejších ľudí. Je satisfakciou pre 1q3* staneme pri tejto knižnej súvis- státuako ských takých Germuškov, ktorí idú zakladať
nás, ktorí sme to Isté tvrdi !í , čo teraz píše uspokojuje naše terajšie slovanské potreby, v novú národnú filozofiu zavrhujúcu všetku
Šknltéty. Avšak 1 toto osvedčenie má jednu P°Ôaíl °v5e

T
“ ie ja alavanak/ '*«*- dosavádn-u učenosť a slovenskú minulosť

veľmi zavaznu vadu krasy; odznelo !en teraz zvlášť «vcie ceMv modra tnbn zariadi* tcI ednou Pákou, ale nezabúdajme, že ako , .

a ni0 vfadv w hnln aktuálne Tn ie veľká 1 V P zarlaflít. sme v5deIi v minulosti, nevyplňovalo úplne uznavajucu len jedmeho hrdinu a tvorcu v
g, V ‘ Pri týchto cestách potom a po nich nadvňzo- život, ktoréhokoľvek slovanského národa, ale Hlinkoví Pravá veda ovšem nie je ohrožehá“'i4033, vať a pe.t-'vať osobné styky medzi Slovan- bolo vždy len jednou z jeho dôležitých složiek. ... '

. . . ,,
r stvom zvlášť á v medziach príslušníkov svoj- A toto striezlivé poňatie politickej súčin- týmito detsky smiešnymi vyčraami ani Ich

ho povolania. nosti slovanskej je tiež v súlade s jéj ideovou 1 stareckým pouncovaním.

diac dľa veľmi hojnej návštevy večierka, sl s veľkými finančnými ťažkosťami a nie j tým najchudobnejším — usporiadal v sobotu
čomu sa srdečne tešíme. je dostatočne podporovaná so strany vlády,

j
28. nov. t. r. akadémiu, ktorá sa úplne vy-

äJSCMC®.
+ Lucie Caifaretová v Bratislave. Chýr- Tento rok predviedol súbor Novákov mno- darila. Zahájila ju recitáciou žiačka meŠt. DeU a hračky. Predvianočné obdobia

na parížska pianistka, vystupuje vo svojom nových c-periet a činohier. Celý perso- školy Braunová »My deti», po ktorej hašie- dáva nám každoročne príležitosť n-azrieí
poslednom koncerte v malej sieni Reduty možno spravodlivo pomenovať do- dovaiy 3 živé obrazy (dorast čs. červ. kríža bližšie do detského sveta. Predvianočné vý«
dnes 9. dec. o 20. hod. večer. O koncert javí brýml sílamL Bohatý výstroj každej hry Tisová. Králiiková a Boškovä):. »V nás je klady hračkárskych výkladov predváďza
sa veľký záujem obecenstva. Lístky v oh- bezvadný výstup všetkých Stenav priamo budúcnosť*, »Čs. červ. kríž peČuje o koien- jú nám úplnú výstavu predmetov, slúžia*
unedzenom počte v »Sport-Bodege» a od 7. prekvapil naše obecenstvo trenčianske, cov» a »Studiía zdravia a mieru». K obra- cich k pobaveniu detskej duše a k povZbu*
hod. večer v koncertnej pokladne v Re- ktoré práve preto s vďakou ocenilo pocti- zom maty byť použité svetelné efekty. Ve- deniu jej obrazotvornosti, I hračka pod®
dule. vd Prácu súboru a zaplnilo cez tieto tri černé piesne B. Smeíanu zaspieva! pri- lieba vkusu a rázu doby i hračka je obra*

+ Knnc&rf Vá5u Pfíhuďu p-sKct-,™, tyMne Teľkú dvoranu hotelu Tatry. Žiaľ jemným iyr. tenorom V. Novák, žiak konze-r- zom svojho veku; v nej zračia sa najvýmluv*

Osvetový Sväz pre Slovensko spoľi so Sm ÄSTS? ST’"“* íľÄ ?*?**
V. Brne -

k
Žlf13 **** Pa“f 'ff, J*t

oh ' 1 svo1

íeoim pe-Sažtrého dradnielva usporiada iedi- hr v bôľ’v iľľm .í ľ. j “ s,t‘“d,,y **•<» “‘•ch. dm. -
ný koncert'chýrneho huslového virtuóza V.

,p r á z d n e č o i ° bo 1 e s f k a n 5 1 a t r
3 a*'
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.
rnu Keď si len zbežno obzreme výstavku

Príhodu. 17.‘dec. vo veľkom sále Redouty. <j í va d 1 a’n a s 1 o v e p a k n TTsiľuvnocf’
1 u -ily .ziao.cy mest ško.y Adamikova a moderných hračiek, urobíme všeobecný

•Vstupné 6— 35 Kčs Prednredai vstimpiruk
u i v a dlaň a Slove n.s k u. Usllovnost Harantova stvorručnou hrou na kaviru nnznatok žp vúrnhi hračiek sa zindust^. MikSlt.;SMro,^S,wS« Sbäí Sľoúfa?aSl

Nov”áa°’ •
DĹ**i“í V‘

X Vianočná výstava kníh v Bratislave. m.sgr. Mise om prípisom veľkého uznania ských piesni Vítesiava Nováka. Svojim spe-
a elektrických, strojov, mechanické lu .--ý

Osvetový Sväz pre Slovensko v Bratislave a udelením podpory v obnose 1500 Kčs. vom zaujal prítomných tak, že nútený bol
aicdlcc -bovoriace i Ganciace, hnacie s.ro e^

spolu s Robotníckou Akadémiou- usporiada V tomto prípise mestská rada prízvukuje znova a znova pridávať. Na klavíri dopre- í*
a

Jovom
m

všptkv
Pev^o^norfi

Vy
moderne!Vianočnú výstavku kníh. Vystavuje Naklacla- vysokú úrqveň predstavení, usilovnosť vádzala ho pi Šandr'ková Dorastenky »So- ,

f . ľ - , . '. J
teľsťvo Akadémia. Otto, kníhkupectvo Mik- členov, -výpravu pre naše pomery p a podiv ko!a»: Kaiužová, Zámemŕková a Belčiková J

achniky v nunmturnom pmedeni. A k
šík a Robotnícka Akadémia. Výstavka bude bohatú, čím si získalo divadlo predvíe-dly .Rytmický' val- ľ;lyni

.
hračkárskej techs

spojená so s.osovamm kníh. Koná sa dňa 12.* sympatii obecenstva. Je to prvý prWd na čík*. Na klavíri doprevádzala ich si. fOeino- ľ Pristupuje v najnovšom čase ako hráč.
e 13. dec. v Čitárni mestskej radnici. Vý- Slovensku, že sa dosta'o Novákovi fin-anč-

j
vá. - Akadémia boia zakľúčená sbory:

ka 1 vymozenosif poslednej doby - rádio,
stavka-je otvorená v sobotu od 8. do 13. a v -nei podpory behom tých siedmich takmer »SIovenské piesne* a »Zaševe'il vetrík*, Pnes v d

'
elskej ,zb

L
e nenajdsme panar>

nedeľu od 8. do. 17. hod. Rozdelené bude viac rokov, čo chodí po Slovensku. Statočnosť ktoré boly bezvadne prednesené pod tak- ,
P aľ?nky

(

«
.k^

nicky
:

d“es . i
nan)1

kfllh - a usilovnosť Slováci vždy uznajú, a daj tovko-u p. Stamberka. Porndateľstvo môže niekdajších detských ..vlkov vr«« v det*

+ Novákova divadelná spoločnosť v Bo-h, a.by sa poctivou prácou a nežistno- byť, s pekným morálnym, i finančným vý- f \ ,e
,

ynt-.m na i

Trenčíne. V našom meste účinkoval vidie- »ťou pomery ha celom Slovensku kommli- sledkom akadémie spokojné. V budúcnosti a:tsk
,:
vc i d

,
bubienkov a luKacicn n -

cky súbor divadelný riad. Nováka, ako dovaiy. Na ďalšej ceste prajeme Novéko- bude dobre venovať tiež viac pozornosti ľ?°, vybrava a prespevuje radioapar ;>

každoročne od r. 1919, tak i tento rok od V!N spoločnosti mnoho zdaru. P. úprave p’akátov, aby sa tam neviúdiiy ne- N:e
,

svet 0S
,
P

ľ-
yC- u

1 d
:tsky

, -
SVe

>ľH
10. novela to A Táto ,kr3mná + v6ier v0 y.,. ByW. Odbor S ľ™Ä”h ™i«och°.f"otr

“

Jt C
-' ,.

CerV ' K t12 * ™ V. tWR ktorý 7.vlast- J—J STM.V IN»mT J—J .l.Icch anľnáľh. dokktl
na vpľkom msii™

V

y,ri™
a
/„°„ pros'riedkov vydržiava detskú zdra-

| § i SS'Í'V s'Bíí? i n 1 I { roch, variomctroch, p-otencicm'troch, o níz*Postupe, vzdor tomu, že zápa- votmi slamou a aj iným spôsobom pomáha 1 - fcga '* II! WWSSSmm 1 kej a vysokej frekvencii a bohvie akýoH
*



WBtfäS&stSBSBm Rozpoiet bratislavské! lupy
E®,©a S?#feÍ Lacným vianočným dárkomre^J trvalej ceny je práve vyšlá<elS*©wá pot«el»a 2®,67t.®23 korún |© o osem sniSSonow »i@!a ak© T . .'itohto roku. — 114 mlll&isov korún fia vybudovanie ja assEržiavani© národopisná prepychová publikácia

jéSMC ' siínis. — IsorÉn na a rejpsäáeie. — iaapisa prirážka a. VÁCLAV ÍKA:bude 113 procentov. * -
""

Bratislavský župný výbor sosíavil pred' štátnych daní dostane župa: z dane z liehu I O D U JN A J O J\.A
.jgOgjjjpf bežný rozpočet na rok 1926 vykazujúcu cel: 1.300.000 Kčs, z dane pozemkovej 2,101.250 y-v y p, í TVT Aková potrebu 26,671.823 proti potrebe 12,537 Kčs, (tohoto roku len 800.000) z dávky z pi- {_) JL j 1 J. N x\.

'(m. Kčs 77 lial. v r. 1934 a 18,471.166 v r. 1925. va 400.000, župná prirážka má vyniesť v cel

7 .. r
- , e ,

- . , ... Z tejto potreby bude najväčšia časť a síce. ku 18,951.902 proti 12,908.116 Kčs v bežnom 600 strán vo tormais <ž2XjO cm.
22,753.152 treba uhradiť štátnymi prídelmi a roku. Na túto Čiastku prispejú: Okres Bratí- 500 barevných i jednobarevnúch fo»

Stúpajúca do príkreho kopca sriadeni bola župnou prirážkou, ktorá bude obnášaf asi stava mesto 9,348.124, okres Bratislava von- tografií, malieb, i00 notových piesní,
pre automobily u jedného severoamerického 113 procentov. Jednotlivé položky vykazujú kov k 588.592 Kčs okres Galanta 1,073.542, angl.-franc. doprevod.
mesta a skytá poučný príklad pre budovanie značtlý v.zrast proti minulým rokom. Je tu okres Dunajská Streda 699.818 Kčs, okr. Hío- Táto s 1 o v e n s k á práca kreslí

hrndskv4 zvlášte čiastka venovaná na úpravu Inad- hovec 623.826, okr. Komárno 1,173.694, okr. plnosť života vo vínorodiacom
„i °

ský-oh, ktorá je v tomto rozpočte prelimino- Malacky 480.902, okr. Myjava 150.084, okr. črs. Podunají a činí si prámom nárok.
vaňa na 14,734.148 oproti 9,332.461 korún, Nové Mesto n. V. 401.360, okres Modra aby bola zaradená

Odsbrolovaá' program ktoré boly v r. 1924 skutočne na tento účel 566.511. okr. Piešťany 534.580, okr. Šala n. do všetkých knižníc.
Spoločnosť N*fO&OV. spotrebované. Tiež kultúrne výdavky zvrá- y. 485.442, okr. Šamorýn 380.271, okr. Se- r>pnA brožovaného diela Kčs 200-

Zo Ženevy 8 decembra stly značnoU mierou; V r* 1926
J>«

de tr ba nica 390.059, okr. Trnava 1,626.925 a Uh. „krásnej celoplái. väzbe Kčs 250.-
, ,

y
; , 402.000 proti 77.950 korún v r. 1924 a Kcs Skalica 427.172. Nákladom-VysJedok porád osobitného odzbrojova- 292.000 v r. bežnom. Čo sa týka jednotil- Tento rozpočet bude teraz po dva týždne VydavatefsS Družstvaaeho výboru rady Spoločnosti Národov je vých položiek je pamätané obnosom 65.000 vy i ožený „ všetkých okresných úradov, kde Bratislava. Jókaiova 6.možno stom* v mekofko bodov, ktoré hu- Kčs na trovy spojené so zasedamm župného doň môže každý poplatník nahliadnuť. Župné

J

du predostrete rade a budil kostrou progra- zastupiteľstva a rôznych komisii, 68.000 je zastupite,rstvo bude ho prejednávať pravde- i——
mu pre prípravky výbor. Ten bude povere- určené na vydávanie úradných novín, ktoré podobne 30 decembra t. r.
ný úkolom svolaf medzinárodnú konferen- však vykazujú úhradu vlastnú 52.000 korún. . 1 , u>mi ""*1

clu odzbrojovaciu. Tieto otázky sú: 1. Čo sa Ústredná správa je rozpočítaná 356.200 Kčs p lebo; č. 179 káčera pekrngskebo; č. 070
rozumie pojmom odzbrojenia a či je možné a úhrada v tejto položke na 62.000 Kčs. Na J* J T/ T\7 6 vajec; č. 692 sliepku jando’tu bv-’u; č.
obmedziť tiež prípadné zbrojenie válečné sirotinec v Beckove určená časť 179.900 \*sÄ Ä Ä 723 sliepku jandottu zlatú. — Šiíxateď v ý-1

alebo či sa majú odzbrojovacie opatrenia Kčs na rôzne iné sociálne tičely 100.000 Kčs. bctšwhSmíbmäb herci nech si vyzdvihnú svoje výhry v ý
týkať • len tak zvané zbrojenia rnie- Zdravotníctvo v župe vykazuje celkovú po- výstavnej kancelárii v prístave do troch
rového? 2. Čo sa rozumie slovami sníže treba 2,670.921, ale tiež značnú úhradu, po- _ skvelá manifestácia poľsko-českosloven- dní (do soboty). Po troch dňcch nevjH
mie a obmedzenie zbrmenia3 Akvch nravi- trebu ešte prevyšujúcu, a síce 2,766.156 kor. ského sblíženia. Nedeľná slávnostná zahajova- zdvihnuté výhry prepadajú.

Tento zvyšok ,e čins.očne spôs*o« •»* fSSt v
~ —f podvod v .MM t^e.nia jednotlivých štátov a pri srovnaní stavu nou úhradou nemocnice v Trnave, čiastočne pamatky zosnulého básnika F rant. Kvapila, Prahe objavili xelkj podíva, ktorý hol

ich vojska vaječného materiálu a vojenských subvenciou ministerstva zdravotníctva, ktoré bola skvelým prejavom sblíženia polsko-če- už pred mesiacom spáchaný, tak že pod

výdavok 4. Má sa robiť rozdiel medzi í. Povoľuje 200.000 kor. takže je možno veno- !fdníci “ m°hli

zv. zbrojením útočným a medzi zbrojením vať 5.000 Kčs. Masarykovej Lige na boj pro 1
gjaJ, nikdy pri .podobnej príležitosti. Slávnosti ,

L n®
-f
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a
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r,a obranu'3 5 Je možné robiť rozdiel medzi biberkuloze 50.000, eubiotickemu spolku a na z dčastnili sa zástupcov.a poľského parlamen- aa™ky Reinel “f 1 pomer s urt.d»;

ÍLdlami „ihnľľvoienskvmi 3 6 Ako ie rôzne účely zdravotnícke 136.000 Kčs. Na tu. vlády, rôznych spolkov a korporácií. Pred- níčkou istej veľkej pražskej múčnej fit
nemmanii ci unyim a vojeusayjt 1. o. Aiiu j

,, ospodáTSke je pamätané čiastkou seda spolku mestský radca Jágorowicz v ú vo- my, Tát0 firma, bola v obchodnom spojenfc
možne odhadnúť vojensKu hodnotu ohehoa

1073406 (v r 1924 137 797 a v r 1925 Kčs sv°Jho prívetu zdôrazňoval, že poTsko-če- s bankou a tým bolo obidvom milencoitt
ného loďstva pri posudzovaní námornej m O- ™~0 . \

‘
ľn. j í, skoslovenský spolok mal byt vlastne prvý zo - , nndvnrl n-revip.«f Firma dáte'

ri íednntlivvdi =tátnv3 7 Je možné dostať 455 '658 kon) rada tejto položky je len olkov ,po6ledTlých rokov vo Varšave za- umoznene podvod previesť, ťinna tteia.
ci jcdnouivycli -tatov. /.Je možne d os ta t m496 Kčs_ Na naSe zemedelstvo je paraä- ktedaných,' lebo československý národ je ná- banke rozkaz, aby vystavila dva seky na
sa regionálnym odzbrojením všeobecnému.

znabl]ým j čiastkami: Na podpory za rodu poľskému krvou a m milosťou najbližší. 7000 funtov (asi 1.200.000 korún) a aby tie-;
O všetkých týchto otázkach sa dosiahlo pošlý dobytok 15.000. podpora na nákup Úkolom oboch bratských oslobodených náro- j;,0 šeky poslala k výplate istej haníte v-

Vo výbore shody. Okrem týchto otázok vy- chovného dobytka 55.000, na nákup ušiach- na LÍRsku
;

Vrikm bol prevedený a seky boly
skytlo sa tiež niekoíko otázok iných, o kto- tilých druhov obilia 75.000, na nákup ovoc* poij hospodárskom a polifckom. Vedúcou ide- v Lipsku bez prekážok vyplatené. Az ,e.n

rých sa názory rôznily a proti ktorým vie- ných stromov 15.000, na výstavky tiež 15.000 on našej politiky, hovoril rečník, bude idea teraz, keď firma poslala banke zase roz-i

dol opozíciu menovite lord Cecil podpora na živelné pohromy 5.000, na me- tvorcu československej samostatnosti T. G. kiaE) aby funty predala, vyšlo na javo, že

- liorácie a opravu vodných tokov 100.000 J™'- prvy príkaz na šekov pre Lip

, , Kčs a na úpravu riek Váhu. a Moravy 500.000 d0v. československý vyslanec dr. Flieder v sko bol falšovaný. Zistilo sa, ze pávy pn-
Ked máte fíubl-frizúril Kčs. Z čiastky 402.000 určenej na kultúrne prívete poľskom a českom zdôraznil potrebu kaz zhotovila úradnícka, ktorá mala po

účely má byf užité 150.000 na výbudova- drobnej práce k doplneniu vzájomného pozná- mer s úradníkom banky Reinlom. Tiež
tak užívate tú výhodu, že umývanie a su- rde odborného hospodárskeho školstva, 50.000 ni

.
a podpisy svojich šéfov obratná úradníčka:

šenie vašich vlasov nestojí vás mnoho na organizáciu ľudových naukobehov, vlasti- trátk©j prestávke nasledovala pred- falšovala a síce tak dobre, ze v banke to

námahy. — Umývajte vaše vlasy praví- vednému muzeu slovenskému v Bratislave nášfca básnika Dembtekého o Kvapitovej čin- nepoznali. Po prevedení podvodu vzali sx

deláe, týždenne aspoň jedontorát, užívajte 30.OOO, na podpory žiakom 20.000. hospodár- mosi;, načo ,proí. Vydra nortal prehľad básni- 0ba milenci dosolenú a z Prahy odcesto
k tomu výľuaae Pixavon, lahodné, tekuté ske: §ko ]e v Uh. Skalici 50.000 a na rôzne okej tvorby Kvapitovej. Zástupca polku »Mla- va ,lk Zaujímavé je, že Reinel bol ženatý *
to ddietné mydlo na vlasy, ktorého nepri- kultúrne účely 100.000 Kčs. Na penzie je

d
fcu KvľpXÍTkÄkľľk pXkľm“^ torá zanechal v Prahe ženu a dve deti.

jemná debetná vôňa a tmavá barva sa ce- treba v r. 1926 340.158 Kčs, úhrada v tejto razila, cestu k vzájomnému sbifženiu obidvoch — Oslepli vojaci prosia o vianočný darí;
stou zošrachtovacieho pafcnačovanía od- položke je len 91.726 Kčs. Jednotlivé okresy národov. Ďalšia časť programu bola vyplnená Jednota slovenských válečných slepcov soj

stránila PIXAVON ie wetlv s Drílemnou UocfW. UHn nrírtelv Bratislava mesto Kčs recitáciami a aoevnýmii číslami popredných sídlom v Bratislave, Konventná ulica c b,istranila. BJAAVUlN je sveuy, s prijemnou dostanú tieto prídely. Bratislava mesto Kl,s
umelkýň varšavských divadiel. obracia sa s vrelou prosbou na ct. obyvateľ

vôňou. — Vo vlažnej vode rozpustený, sa 100.OOO, Bratislava okres 15.000, Galanta tjmeicov a y
, . . stvo mosta, aby prispelo k vianočnej nádielke,

hojne pení. — Pravidelné umývania hla- 20.000, Hlohovec 10.000, Komárno 20.000, — Kto vyhral na hydinárskej výstave? vátečným slepcom a ich rodinám. Nádielka
vy s Fixovanom, Uirahia vlasy poddaj- Malacky 10,000, Modra 20.000, Myjava 10.000. Na tombole, ktorá bola na výstave hydi- táto je prvou pre týchto svetovou vojnou naj-;

ným a dajú im vôňu a lesík. — Rozdiel Nové Mesto n. V. 10.000, Piešťany 15.000. nánskej, vyhraly nasledujúce čísla: č. 706 b'Ä^w^stoJ^Ô^ÄIí
medzi Fixavonom a obyčajným deliei- Šamorýn 10.000, Šala n. V. 20.000, Senica modrého viedenského kralika; c. ~2b ko-

.pT
.
ilSp,e j e k tomU) aj)y váleční slepci aspoň vi

ným mydlom na umývanie vlasov je ta- 20.000, Trnava 10.000, Uhorská Skalica húta Leghoru; č. 484 pár holubov bmen-
jcd,0!n d-eň v roku boli potešení v svď'om tma--

ký, ako medzi dňom a nocou. Pixavon 10.000 a Dunajská* Streda 10.000. V celku ských voláčov; č. 331 sliepku bielu orpink- vom osude. Prijímajú sa nielen neňaéré da--;

• nachádiza sa len v známych, zatvorených, 310.000 Kčs. Na mimoriadne opravy a itive- tanku; č. 513 králika havanského; č. 28o
iAtok

1

n«
a

odev
a

<lmv a#9»
pôvodných skleniciach. Cena jednej veí- stície je preliminované 500.000 Kčs, na spia- králika rušného; č. 408 psa foxpenerske- ’o "upofreblť môže, 'taktiež požíva-!
•kej fľaše Pixavann činí KČS 18.—, dostať tenie záloh štátom poskytnutých 6,000.000 ho; č. 647 pár holubov panikárov, c. 87~ t ;ny. Milodary treba zaslať na adresu Jednoty!
všade, potrvá mesiace. Kčs. Čo sa úhrady týka, očakáva sa, že zo králika činčíka; č. 82 králika Albína bie- slov. vaječných slepcov.

—Bánmi m 1

učených termínoch, nad ktorými rozum do- vých hlavných miest vyjednávanie cieľom umelého hodvábu, z ktorých 10 je v Nemecka, kinematografie. Aparát váži kg a iehoi

spelébo poslucháča, nezasväteného v tajnosti sri'adenia prepychovej leteckej dopravy. Naj- 12 vo Francii, 0 v Spoj. Štátoch, 8 v Italii, 7 cena odhaduje 2 milióny Kčs. Použi /a,

rádiotechniky, zostáva úžasom stáť. Naivné prv má byt vybudované 50 lietadiel, ktoré by v Angín, 5 v Japonsku aM. Význam tejto pro- sa ho k štúdiu účinku granátov na rôzne,

predstavy detského sveta boly vystriedané udnžovaly dopravu medzi Londýnom. Parí- Aukcie po obchodnej stránke najleps-e uka- druhy dosák, aparat Jej

konkrétnymi pojmami technickými, román- žom, Berlínom a New Yorkom. Lietadlá boly žuje skutočnosť, že r. 1925 bolo dovezené do vstave zachytiť každú najmenšiu podrob

Háka detskej jsby racionalizmom stoletia by vypravené všetkým možným prepychom Ameriky za 8.5 miliónov dolárov a vyvezené nosf prebiehajúcej explózie. obieha n*

techniky a civilzáeie. tak, aiby najprednejšíim svetovým obchodní- za.viac ako 17 mil. dolárov umelohodvábného bubienku, ktorý sa za minútu tisíckrát otnv,|

Tento sklon detskej duše k racionalizmu Kom a íinančnikom umožnila vykonať potoo- tovaru všetkého dsrulhu, najmä punčoch, aJ&J5ektinda
prebehnej coíkoii‘

f™ ľ„J
1J

á praktickej realite je všeobecným rysom dlnú ceste i na najdáJšie vzdialenosti. Do- nožiek a, spodného pradla. Naj
vagínu

spoťte- 18.000 stop. K explózii pn tejto

detskej povahy v prítomnej dobe. To všetko Právne poplatky hudú vraj upravené tak, aby bvfeľmi výrobkov z umelého hodvábu -u rýchlosti nestačí obyčajne
dej

s , >

Bú zjavy stále pokračujúcej racionalizácie rentabilita tejto dopravnej únie bok vopred AngHa, Amerika a Argentína. Význačným vy treba používať sveteľných reflektorov. T vi dí

detskej duše a čím dalej, tým viac mizne ™Mená. vo.com je okrem Anglte a Amerky aj Itaha. sa, dalo

romantika z detského života. Romantika po- vzrast výroby umelého hodvábu. Výroba Silný vzrast ženského štúdia vo Fran- p y y

hádok a naivnosí detských hier a hračiek celého hodvábu vzrástla do tej miery, žo cdzsku. V posledných desaťročiach vzrastá tenzivnejsie sveno \
ustupuje výrobkom a rafinovanosti moder- prevyšuje značne produkciu hodvábu prirod- vo Francii počet študovaných žien. V tmi Prečo nepoma ct>oío tn. 1

nej civilizácie. Ci je to k prospechu novej ndho . Menovite v Amerike teší sa toto nové verzitnora r. 1913—14 bolo tam súhrnom ňanovi je známe,
_

zo nikdy nep _P 3 ’(

detskej generácie, ťažko povedať. Pedago- odvetvie priemyslu veľkej pozornosti.. Dľa 2328 študentiek a 31.719 študentov. Na práv- núcemu človekovi na pomoc PJ
govia aspoň tvrdia opak a prisudzujú nepo- 0 i«ton,ia štatistického odborníka National Ci- nickej fakulte študovalo vtedy 88 žien a lebo Číňania veria, ze keď sa

'
F ,,

meme väčšiu výchovnú cenu prostým hráč- iy Bank z Now Yorku v toku 1823 výrobky 15.198 mužov, na lekárskej 400 žien a 67-5 jeho zly duch číha lia k
,

y’

kám, s akými sa hrávaly deti inokadý, lebo a umelého hodvábu boly z Ameriky vyvážané mužov, na fakulte pre vedy prírodné 508 koho sa ma vkrast a u
, y «

prostý kúsok dreva, oblečený v pestré han- úo viac ako -35 štátov. Hoci dosavádne výsled- žien a 4990 mužov, na fakulte pre vedy du- fo<m k sebe do vody. P
,_ y ,

‘

’

drieky, prebúdza detskú fantáziu k nepo- ky nepoäkodily dosiaľ výrobu ostatných po- chovné 1218 žien a 2563 mužov, na farmacn neskočí za
tonúcim1

clov y

merne väčšej činnosti ako mechanická hráč- dobných olborov, štatistika wrastu tejto pro- bolo 44 žien a 1275 mužov. Počet študentov nikomu nepodá záchian. J Y.

ka moderná, ktorá poskytuje dieťaťu hotovú dulkcie ie predsa veľmi pozoruhodná. Colný bol vtedy 13 a pol krát väčší ako počet stu- Choroby srdsobané povolaním. Bavn®
(

vec a nijako nepodnecuje jeho fantáziu, výbor v Spoj. Štátoch konštatoval, že svetová dentinek. Naproti tomu r. 1923-24 celkový po- príčina škodlivého vhvu lejectva písma na;

Moderné deti prichádzajú skôr do rozumu, výroba umelého hodvábu v®rástla od roku čet študentiek obnášal 7786, počet študentov zdravie zamestnancov v tom, ze olovo*

:ale platia túto predčasnú rozumovú zrelosť 1913 do ,rok ,u 192S z 29 mfflfanov na 100 mŕldo- však 36.576, teda len 4 a pol krát viac ako a antimón dostáva sa pn jedle
.

zazivaco

iztratou citových dojmov a podnetov. A pre- nov celková výroba umelého hodvábu počet stpdentiek. Rozdelenie na jednotlivé cestou do krvi. Naproti tomu otravne piy v
to dajte deťom, aspoň týra najmenším pod roku 19a4 už 13 miliónov a roku fakulty bolo teraz takéto; práva 1023 ž’en, ohrozujú v hygienicky zariadených zavo-

;

vianočný stroinok nie zázraky modernej 1Q25 až 175 mttionov fraBtov , t. j. viac ako 14.302 mužov, medicínu 1656 žitte, 7988 dcch zamestnancov veľmi nepatrne, ve y

hračkárskej techniky, ale prosté hračky lu- v posliednom rofcu pred vojnou. Svetová pro- mužov, prírodovedecká fakulta 1248 žien raď porúch zdravia u pismolejcov vyzve
»

-

idiové. Preukážete svojim deťom dobrú slúž- dukoia je o 50 pnoc. yäčšia ako výroba prirod- 9283 mužov, duchovné vedy 2870 žien, 4295 je sa vysokou temperaturou a v
_ ,

j

bu, keď ich necháte ďalej deťmi a keď ne-
,ného hodväbu.

Spoj. Štáty sú najväčším pro- mužov, farmacia 929 žien a 1666 mužov. vzduchu, v ktorom pracuju. “
iadr^

m
j

ipripravíte ich o všetku romantiku detstva. du0enk>m bahoto odboru. Rotou 1923 produko- 5000 obrazov za sekundu. Anglická vlá- straňovaním prachu a au om
. v, vc.;pani,i

detstva. vaJy 35 biliónov funtov proti 16.5 míl. vo Veľ- da má kinematografický aparát, jedinečný lovaním tep.oty, ako ’ 05
_ptM>u i e„;

Lietadlá pre milionárov. Atoo Anglické no- kej Britaniii, 13 v Nemecku. 10 v Iteliá, 8 vo svojho druhu, ktorým možno za'"sekundu možno mbezpecie . U mieru
vtay Amm!” bolo . poslednom to o»vl«- Hraooll. ( v Bolgli . 3.5 .o äv.jóiaroko. SMk- 1TObi( 5000 iňznyoh snlmkov. Trvalo to

j
jectvo písma. snblfMjajmonam

mieru,

zaajó medzi finančnými sipoločnostiiami sveto- oom jc na celom svete 79 podnikov na výrobu ítvri ruký- než hol sostrojený, tento zázrak. •
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O kaviarňach,
j

pTSáSÍS25S[S ..FrEdsííel Kevestv’* i ZRKADLO DŇA _
mať predovšetkým svoje zvláštne typické lÉ||Í||k« ÁÍtOQli

FOÔASIB.

meno, ktoré .obyčajné ostane v pamätí Ao- jAr AH I Povetrnostná z práva Cudzineckého
Sŕot> í vtedy, keď už po kaviarni niet ani 1p* mŠ sväzu v Bratislave z 8. t. m.; Liptovský Sv.

. «» j5r J'py
ätí 'JtntíttS&tt
s/om spoločnosťou. JŠW9 d§L Ä »Vinobranie* ÍB\ v nedeTu odpoludnia

Ináč sa pije v každej kaviarni ková. caj mlM » W «||pf |Íf L ,>To=ca». večer »Troubadour», Maria Ber

n voda. Ch' di tam mnoho umelcov, básni- Ä| '
. .Ml 1S&, ,*$|r hardtová a. h., v pondelok a v utorok sa ne

»«• "**»«"*• *•**••«***"S *09*3 ffiL dl \g/jfpríťažlivosť tohoto miesta. Ľudia tam mam J v titulnej útoke.
swižŕft známych, známeho pána vrchného,

K o»i o e: Východoslovenské Národné Di-
Obtúbenš miesta a cbtúbcné časopisy. vädlo; V stredu »Hovorlaca opica», vo

Okrem týchto hosťov, ktorým sú kaviir- AX//i štvrtok »Z rozkazu jej výsosti* (CV, y
ríe druhým domovom, možno pozorovať prh

' j7 íl V »**' piatok ncvestu» tB), v sobotu

Hv neznámych návštevníkov, najviac v dc- * »Fenfera» (A). . « N n
*** volumách pamných (okolow tomt y pražskom Närodnon, Dl ;adle. PrMíame obrazy prcärta.tetoT ’ ' '
to.W/to mesiaca) a bohatých na verejne hlavných ,'lloh pri prvých predstaveniach svelocliýrnej Smetanovej opery. Je to vo stunava: v sobotu vynález.
udalosti. . ,, . , vrchnom rade od ľava Vil. H e š ako Kecal. Krôssing ako Vašek. Mošna ako pa

Boli to štátni zamestnanci, ktorí tu so
pr incpái Skramlík ako Krušina. V spodnom rade od ľava sú to onyrni speváci Trnava; V utorok odpoludnia i veče*

t-áujmom
,
sledí, valí riešenie pažítkového za-

L ukeš chýrna speváčka Eienora zHhrenberkua spevák Bronlík. »jáno«ík».
koná n sú to dnes ti, ktorí so záujmom Ise-

Tmws’PT5TY
dujú politické ovzdušie povolobné. Títo bo- A "

c ... *

humilé ľudia zjavujú sa len v dobách na- ÄifcllilrffÄ iffBPIfiIS O flÄS konceVt%Wvn»j tormúzskej piánistky Lucia
najvýš. dôležitých a zaväznilch, v dcbach, Has ááltfiáSS w itéé'&B&a

Caffaretoyej v Redute.

. Hu . flunfef* - «m . prcsiMm. ,w*m. „o=PArv.
< . _,

pisy. Akonáhle zas opadnú vzodmvté vo ly v Bratislave, 8. dec. vila za prvých šedým rokov svojej exis- Bratislava: Tatra: RTachBc a baletky

verejného života, akonáhle beh veci zase j8 v dobrej pamäti ešte prísny hlas teneto. Československo jediné zo všetkých KSoutie poStwábô vlaku, 'centrum
pekojne plynie svojim riecišťom, odídu títo kritiky anglických finančných časopisov stredoeurópskych štátov da’o svoje hospo- Mac'ste hnnerator, Redutar Svätý diabol.
neznámi do ústrania, 0 p ,ašich pomercCh hospodárskych. Od dánstvo do poriadku samo bez cudzej po- ..

Yto kaviarni chodia teda ľudia rôznych t ých čia .s vgak naista i v anglických kru- moci a získalo s! v Londýne a New-Yorku PLUKJJS& ’ '
v n

zámerov.. .Cimtelia novín, milovníci hudby. ho
.
ch národo-hospodársky obrat v názo- výbornú povesť pre svoju finančnú solíd- ?prIf“ s»Bnom námestí' oVl8. do 20. hod

‘Šachisti a milovníci mlčania. Obyčajne sa roch n ,a nage romepy a denne čítame po- nosť a vnútornú konsolidáciu. Zaviedlo misionár' Martiníek z KralickeJ
v kaviarni nikto nenudí. Vie. prečo sem pri- chvalné referáty o hospodárskej konsoli- vo svojom rozpočte rovnováhu, jeho vý- biblie. V sobom od 19-20, v nedeľu od 9-10,
šiel a nečaká na žiadne prekvapenie. To je dácii Československa v anglických časo- voz ustavične vzrastá a priemyslová kri- a večer od 19. prednášky metodickej erkv«
niečo iného chod’ť ch kina . ŕlaveľf sa t‘Ši. pis ,

och. v novembrovom čMe stredoeurop- za sa postupne zle-pšuie. Je nesporné, 5e v jr
!®

e
*?S!

tÍ
o^^bodine

8

vi
iže sa pobaví, ale prv musí mdeť päť zlách skýc h prehľadov, ktoré vydáva anglo- v Čs. republike by mohlo byť_ešte mnoho

ger vo veľkej sieni a priemysel
filmov a až potom ten, ktorý za r ’ečo stojí. ra,kúska banka v Londýne, referujú o fi- vykonané, čo sa týka kon- nej korPorv ňrednáSka dra Fr. Veverku: »0
Kapiarňa je.vždy tá samá a nemení nikdy n,aT1 n om pokroku Československa z pri- solidárne, ale jeho dosavádne úspechy vo význ-me daňovej reformy pr® obchod a t»
svoju tvárnosť. V každom prívode sú tam dojednania pôžičky v Amerike finančnej politike sú priaznivou pred- meslá.»
Ušnici, prepletajú sa medzi stdkami a majú {akto: zvesťou budúcej prosperity českosloven- VEČIEROK:
obyčajne na perách akýsi oficiálnij úsmev. Mladá republika môže sa s uspokoje- ského štátu. v Bratislave; 15. decembra o pol 8. ho

Vždy na koniec musí sa zavolaS zvučným ním z,Pät na pokrok, ktorý spra- — *
. dine spoločenský večierok zábavného výbo

hlasom: „Haló, pane vrchný, platímJ. R. ru klubu čs. zemedel«kých inžmerov v ho
,, >)Savoy)>> r on pre pozvaných, reklama

• ** ra bp b«1« 1cf<5 v’-'bor klubu, Matúškova. čislff

— To I to. Hľa zprávy 9 krajskej kcnfe- W 93 ** telefón 18.

renoie kotŕiunistickej strany v Kijeve, ktorá „a,«« s,.-:..,, lAiaVw PLESY;
sa konala po tieto dni, má komunistická stra- P>elS ,©liraí3 ~ J n*M Ka5j&U Bratislava: 9. jamlára. VI. renr. plflfc

ra ňa Ukrajine iba 133.59? Členov. Z toho 7? Ka 8í^^» ín®• odbočky Sväzu Cs. dôstoJtPkov »RedutgÄ

proc.' sú robotníci n len 28 proc sedliaci. U- z Mrskvy, 7 decwrbra. k-ľko ľud!, ktorí v búrke rfrrťll smer, ľa
®v»nk

Jôfw íem°vS
8
íeÍ!t

R

od
krajinský komunistický sväz mládeže sdružu- lýžáža rozpútala sa nad alebo uviazli v snehu, prešiel vlak. 12-12.80, okrem nediel a sviatkov.
je 263.000 členov. — V Novom Yorlcu zatkli Pelrohradom ohromná snehová búrka, Snehová búrka bola zapríčinená sil- ———
v mthulýčh dňoch V'illiama M. Droyera, t. zv. ktorá cez ncc ústa# z.-syprla vchody a nýat cyklónom, ktorý sa privalil z Janov- j mr7áč,r ovia sa tešia na Vianocal
akráľa pašerákov elk6iholu». Keď ho pred- brány do domov.' Ľudia nepamätajú la- s’-ého zálivu cez EŕFán a južné Rusko až

x tiig úbol7é dieďky ktoré príroda macnš
viedli pred súd, mal plné prsty diamantových j-ých snúsí snehu, ktoré sa odhadujú na do Petrohradn. V južnom Rusku na Kry .„ vybavila Ž0 Jj.pia nevylieči t&l’nými
prsteňov Za trest bolo mu určené zaplatiť 200 mil. krychl. metrov. VSotky železničné me búrka sa prejavila ohromnými lejak- telcsným i d-toktemi radujú sa z blízŕlmst!
40.90Ô dolárov. Droyar siahol vraj do vrecka, trate toIy na tcFko zasypané, že muscly mi sprevádzanými ohromným ve'jom. viano;c a roi) .-a gu]é

’

pripraVy k vianočnej
vytiahol hneď žiadaný obnos n s úsmevom po- byť komandované celé regimenty vojska Mrlé riečky Sa pre-venilv v dravé veľ-

nacW? ,iike Navštívte »Domov slovenských
kufu zaplatil., — Po príklade Bratislavy no- k uvoFneviu vlakov, ktoré jw!ehéd*Rj* do toky, ktoré zaplavily celá údolia. Mnoho v Slávntói» a uvidíte že v baž-,
stavia sj vianočný strom i v Prahe. Bude vy- pa jrohradu s veľkým zrosdením. Za búr- dedín ie úplne pod vodou, kť-rá sa roz-

d Qgku m,r7á x,k a svetlo nádeje
týčený 20. decembra na Staromestskom na- fey prestal fungovať I telegraf a el**t*le- Hala široko ďaleko a spôsobila ohromné

§t
.

g
.

~

ronpráva čo by si
mestf, pr! čom prehovorí starosta dr K. Basa. kô tramvay chodila len čiastočne. Mnoho Škody. ObyvrleFsívo zrchraňovalo sa úle-

b m!]ý donie=el Po!- ŽSroČňý jubileum svojej pravotárskej čin- automobilov zaviazlo v snehu. Na želez- kom no strechy, nri čom samozrejme nmo- „ ’
_ vio eífito s nsúdom

nosti slávi parížska advokátka pani Johannn „idacjj dcSlo k mnohým nehodám; nie- ho Fudí prišlo o život. mrzáčknv nrinraviť týmto dielkam sku-
Cbauvinová. Vo Francii bóly ženy pripustené .x ľ , TT .

J
._ • ..

, . tOČtie TadOStné VianOCa tým, Z0 priripejetek pravotárskemu povolaniu roku 1900 a pani ,
Čhanvinová musela zprvu tuho bojovať, kým — Medzinárodná dopravná konferencia proti tomu prehlasujeme, že obloky vybité bo- na I

'^
KU

.
P'1 ® zornou

®‘^
DQ

jej dovolili mužskí jej konkurenti vykonávať vo Veríme. Medzinárodná konferencia pre jy a že protičeské výkriky prenášal E v že n aróm. , voj pr w aj e
•

jej povolanie. Teraz má parížska advokátska dopravu tovaru zrýohkínými nákladnými Svenda sám. Toto svoje tvrdenie opierame ve
' °yľC

.
0C ? *' S

5
ne

komora 143 žien. — V samotnom Charkove v vlakmi vo Verone zahájila svo :e práce. Na 0 trestné oznámenie, ktoré bolo urobené proti sporá amu st er<v, a € o .o as 8

komunistickom Rusku holo za posledný me- konferencii sú zastúpené tieto štáty; neznámym páchateľom, že vybili obloky a ďa- a res
’;
1

-
15 nl, e a

J
>0 u e s aT

siac zaznajmenaných 3500 prípadov previnení. Italia, Československý, Juhoslávia, Pc.ľ- jej
-

pro t,i F.vženu švendovi pre rušenie verej- ntocn c na Slovensku so s
.

om v
’

“

»Proletárska Pravdas sama sa pozastavuje sko, Rumunsko, Rakúsko a Maďarsko. ného pokoja, spáchaného výkrikmi, ktorými ®í'
a

'!
e

, ,5
a
.. bTejku, amst u cípe -

nad tým,, že zločinnosť v Rusku stále rastie. — Ľudácky násilník za mrežami popudzoval proti Cechom. To sú faktá a tie e
L,. Jnv Bratislave HLbolié esu c.

. — Na Sovensku hudú nové ztoté bane? Pekný zvyk osvojili si v poslednej dobe žiadne, formálne celkom nesprávne opravy 7
;

Tiež sekretariát »Spolku» v Bratislave,
Pri pokusnom dolovaní na meď pri Har- ľudáci- Keď majú vola také oílavy, vybi- Bvätojurského starostu ani poriadatela Hlín- 1 aanerne renub i rv c, 9. aanr pr urna.
mand v župe zvolenskej bol objavený v ; ajú obloky republikánom a vo verejných kových osláv, nezmenia.

— Dodavka masa pie statnú ne- cení

hl-bekej .jame kyiz, ob.-iahujúoi dľa dobro- budovách. V Kútoch ako známe, vybili on v Bralss.ave. Riad tsľstvo nemocní^
zdania odborníkov pomerne značné množ- pred 10 dňami c .bloky predsedovi Roľní- — Požiarne škody v októbri. Pol tov- -oznamuje, že yo vypísané] na do

stvo zlata. Príslušný činitelia robia teraz okej Ba-šedy a ďalej v dome, v ktorom Je nám, ktoré prijímajú v našej retmbbke dávku hovädzieho, teľacieho a stopového
pokusy a výpočty, Či by sa ddovanie ra pohraničná finančná stráž. Týchto výtrV poistenia proti ohňu. bolo v októbri h 1 'e- mä.-a, ktoré tohota končí 10. t. m. má stať
ťato v týchto nových baniach vyplácalo, n ".stí zúčastnilo sa niekoľko sto osôb, kto- i né v celku 1877 požmrov, z,a ktoré b la správne, že dodávka hovädzieho, teľacie*
Zlaté, bane v Kremnici sú ako známe, už ré viedol, ako sa četnickym vyšetrovaním • vyplatená náhrada 16.733.343 korún. Oc ho a •skemovéh-o mäsa zadá sa za Jednotko*
dilhšiu dobu pasívne, lebo množstvo zlata zistilo, ľudácky agitátor Ján Markovi Č. počiatku r. 1925 až do konoa októbra bolo vé o°nv pre celé dodávkové oodob..e,
y tam'Cjšcm kameni je veľmi malé. Poneváč má Markovíč niie malú zásluhu v našej renublike posťovnam hlásená do- Výročný trh na vo Vlrs ->l

— Zavedenie súdnvch urázdniu na STo- o vybíjanie, oblokov, hol teraz četnictvom vedná 2'.133 prípadov ohňa a vyplatené bude sa konať v pondelok 14. decembra 1925.

vensku a Podkarpatskej Rusi. Unifikačnou zatknutý a odovzdaný do väzby k sitátPó- 187,292 765 korún.
nôvejou k stávajúcim zákonom o civilnom mu zastupiteľstvu v. Brat’slave., „ Kočišov úraz. V pondelok a.-i o 1.

poriadku súdnom, a exekučnom rokračo- — Ako oslavovali sväíojurskí ľmlácí HHn- hed. do<po1. na Kniežacom námestí pred lí 'u_ | -J
.vaní, ktorej návrh bel už vypracovaný a ku. Vo Sv. Jure pri Bratislave oslavovali ľu- mestskou plynárňou spadol s voza 28-roč- Im uj m
Čiastočne prejedmný tiež korporáciou in- dáci, sko Slovenský Denník už napísal, lílín- ný kočiš Jozef Dlaň. Predné ko’eso mu IV

[j
fteresentoy, predlžujú sa dosavádne súdne kove n.enijiy spevom protičeských piesní a prešlo cez prsia, takže utroel ťažké vnú- l\

j
M

prázdniny i na Sb-venuku a Podkarpat- vrtlkapír oblokov. Za tento čisto ľudácky t orné zranenia. Záchranci ho dopravili do U j ga
Ekej Rusi. Tým sa splňuje požiadavka zá- spôsob osláv, najmä za vytĺkanie obloktv sa štátnej nemocnice. \l II RP
Jujmovýoh korporácií a organizácií no, teraz hanbia a chceli by nahovoriť verejnosti. _ v ne>f, iAp11 s i vv. fjk
týchto štátnych územiach, ktoré sa vyšlo- že tam žiadne obloky vytlčené neboly. Sta- x ,

ra
.

™
\ a„... J , ..... , ... , , w. v , . , , t , , . šla slúžka Andela Buzíková na zábavu no s/ť j “

vri pre zavedenie jednotných súdnych rosta mesta Dočolomansky poslal nam vlast- „ . , , ,. 5 . t ’ mm
, f -j - , ... J J .... ,: . Pesmannovbo hostinca na Saneovej unci. * / Tprazdn-n v celom štáte. noruene písaný prejav, v ktorom prehlasuje, ... , , B
— Pomúík Daoa Quijota a Jeho verného že vraj tam žiadne obloky 29. a 30. novembra f

a a e
eiTTI0^

s
,

druha Sancho Panzu. Španielske ča-opisy vybité neboly. Jeho dopis ie síce krátky, ale
' 1 a : °'‘

,
P' (>ne.' a -' e1

«« 8
* [!—^

omamujú, že hrdinom Cermn-tesovho ro- plný urážok. Aby tieto urážky viac pôsobily, \ň<
Tv

íef°-*v " V ľnl!1
S==>«> V

ínánu Don Qmjotovl a jeho panošovi San- opatril pán starosta svoje prehlásenie i úrad- 0 U ra ?
a P™ 0

•
1e>J 10, ’ * *i R.

»ho Panzovi budú postavené v ným razítkom. čo na foto zneužívanie úrad- e 18 a 20 za °imo '’ zase z
!

(pomníky Quljrtou pomník bude stáť v T> né razítka povie úrad, sme veru zvedaví, kto- — Našli hFaťbnéh.o z’íoä'ia. V nedeľu PTET*
9>:ue. Don Quijoíová socha, cediaceho na ré sotva má k tomu účelu. — Tiež organi.á- zatkla bratislavská potočia 4?-ročného pe- i
(Rosinanto bude 52 m vysoká. V rovine pri tor Hlinkových osláv, spojených s vybíjaním kárskeho pomocníka VihtoimÄ Lénar’a pre "\%j g
(Manche búde -sriademý 28 m vysoký pom- oblokov v budove, ktorá patrí štátnej nemoc- tu’áctvo. Keď ho dovied'i na policamé
ník Sancho Panzu. stcdtiacetho na somárovi nfce Evž»n Svenda, úradník Slovenskej Po- riaditoľsitvo. zistili o ňom, že ho b 1'aďá ce- áB&SIk. D 0Rudovi. Pémníky budň zbudované behom isfoviie čhcé opravovať našu správu. On tiež rovské četníctvo pre zločin krádeže. Preto ár|f|| BKA1 ioL AV A
eiedmich rokov náklad im 40 miliónov pe- tvrdí, žŕ žiadne obloky vybité neboly a že ani ho odovzdal} štátnemu zastupiteľstvu hra- NÁMESTIE REPUBLIKY 18
«iei (t, J. asi 200 mil. Kčs.). žiadne protičeské výkriky nikto nepočuL O- tislavskému, . TELEFÓN 1946



Miigila a sovEetské Ry§k®. študentský vestník
Pokojná heäiaa rcsh.vm by mobila zázr«9s. “““ —"— —

MS |Í(| Z Londýna. 7. decembra. Dúfame a veríme, píše časopis, že sa čoskoro

Hli* |ní odzbrojenia o ktoré sa práve jed* néfde príležitosť k schôdzke Chamberlafna 9
w pŕa ,ii'»

**
------, ná v Ženeve, spoji*!© sa v?a<í« s problémom s Čičerkiom. Kfudná hodina rozhovoru spra-

*

_

‘

ruským a v súvislosti s tým sa objavní© v vila by tu zázraky. konala sa minulý týždeň v Prahe za plnej d

tlači zase meno ministra dr. Bsneža. Ako Casti delegátov z celej republiky. V zahajova-
JAI ,íl» »M»ncfcest€r Owarďan», ktorý písal, že váha , v! ,°

n y
,
D 8 ’ ' ecem ra" com prejave zdôraznil predseda koL Cer no-

Československej diplomacie vo veciach vý- tbyho, čľ *“ USAA
v
j e organlmtoe dobudoya.-hoí}nych sa všeobecne uznáva, píše teraz príkž tosť Cičerínovho po’>ytu vo Francii a D>

’,
piogiarnove rozšírený s hľadiska politiky

»Observer» o neis'Otn pomere medzi Angi’ou síde sa s ním k vybaveniu nevyriešených do- vnútornej i zahraničnej. Po pozdravných pre
a Ruskom ako o hlavnej prekážke odzbroj©’ siaI °d*-®ofe medzinárodných, odpovedal mini- javoch hosti domácich i zahraničných a po

WmL nla a dodáva: Doplnenie locarnského paktu f^
re

3 nPv 1 ,
Že

, d
«

prc6itani omiuvn i'ch a pozdravných dopisoch
|||SÍÍIIÍIÍS dorozumením s Ruskom je výslovným želá- pra.je si, aby k schôdzke došlo. Na Rusku nasledovaly obsiahlo referáty všetkých funk-.

——i, ním zúčastnených národov, ale toto dorozu- však je. aby urobilo konkré fne návrhy k ú- cionárov. Predseda kol. Černohorský zmienil-
. men le ire je možné, kým ťažkosti medz? A n" pravé nevyriešených otázok. Ďalší dotaz, 5i hy sa o smerniciach práce minulého obdobia.
Kozácki umelci v jazde. fldloa a Ruskom nebudú odstránené a to dr. S®’’®-® '

Prehovoril o pomere akademikov k strane a ls
. Bmie? vode* neverí žo lz<-»lácm A n-

* Lo
.
7l (J ',na s

.

reiadzeriý so stra- roľníckemu dorastu a zaujal stanovisko k uozáci cv čia sa už nd mlada na Sfrvch rus- D ne v * ' 5 nevsr?í ** 1 < *ac a An ny liberálov výkrikom »nie» — zostal nez od . , ,. . . , , / # ,.KíwínS v nľ wi .f «Ho 04 Ruska môže snaď eSto d!ho *rvaf, povedi. dalostiam predvolebným i povolebnym. Po
kých teplách }3.ZäQ na a drobné hovoril o stanovisku agrárnych aka
nej preto nedostižnej obratnosti. Ĺ kozuc* *

demikov k otázkam všestudentským. Z Čin
kých bežencov, ktorí ušli z bolševického SfSkup CatsVýr W 6S“l!?lask. kom bola povolená jednorazová výpomoc, ale nosti zahraničnej vyzdvihuje hlavne založ©-*
»räja», utvorilo sa v Európe n.e.voľko dru-

Z Košíc tí decembrá ít ,
ľ-i

T1
'
e zaTT’? t jU lf"' cíl ž ’ a ôosf, aby mesto nie stud. sekcie pri Sváze slovenskej agrárnej 1žm. ktorí predvádzajú toto svoje jazdecké L K 0 s 1 c’ °* ae ce niora. platilo za mch daň z prfunov. Jozefovi Lôwy- mládeže ipi ™offram a hiatoriu ieho v™,'k.,

umenie v cirkusoch a iných zábavných pod- Dnes ujal sa tu svojho úrodu apoštolský ovi a sool. bol
snjžený poni*t0k «

**'*>
«ri

Podrohnýín doPiftkom ieho zmLv bola
Dikoch Na našom obrázku vidme čatu-ko- admraistráfor košický Jozef Čarskv, WsV*m, novota vbe na Rucbom Mýte no 8.0OO Kčs, Podrobným doplĎkom Jeho zpravy bola zprá
niAucn. ňu nasuín ourazsu viu nie caiu ku

,
J

Me«+«kej vodárni boto dovoleré kúri f 1 ná- va jednateľa koL Parizka. Reierat fmanc
rakov, ktorá za jazdy na napnutom plátne «;erersk nast«P ca zomr f eho bl^Pa Fl*

kladný autcuWb'l od firmv ného a hospodárskeho odboru podal poklad
nesie vo výške svoj'ch druhov zápasiacich schera‘Co!br!eho. Pn svojom príchode z ravsVá a jedon narný voz Sentb-el od škodo- nik kol Vr a nit ’

zbraniami, alebo prebodávajúcich si tváre. Rožňavy v 8.45 hodín predpoludním bol v yých závodov Bolo u^vref é všmký hotové ‘

vach m-anizačného n tlačového
, Koš’c'ach privítaný u sláyobrány na h’av"ej Pbn'aze réznvch zak 1 «din mes’om snravova- ť0 zpravacn a tiacoveno ra

ulici starostom mesta Košíc'Pavlom Nová- nýcl1 uk1ad
'
9ť 1en ” M °’sfske í Sporiteľni. ferenta udelené bolo všetkým funkcionárom

— Odňatá poštová doprava. Ministerstvo j™-, *n v slávnostnom vrHevnde «. odo- Na zaopatrenie n’ä-ov nré nový mesir-ký
i

Jeanohlasno absolutórium.
pre Slovensko odníma na základe é 10 zák. ,

°
, d ... Li n'ľmf hrb «o stv-mi

j Odpoludnia toho istého dňa konala sa u
čl. XIV. z roku 1914 poštovú dopravu a zaka- bra do chrámu s\. ŕ .efy. Tam b i pnyi rpn-mi po 20.000, 13.000, 10.000 a 5.000 kôru-

j st avu júca schôdza nového výkonného výboru,
žuje ro-zs rovaníe na Slovensku letáku nadri- taný yeľkoprebýštom Ha-éarom, na gn cele- nárb.

i “T? J f ľf
aanébo »Ci vidíš tento smutný ohraz» a pod- hrovaré bo’v slávnostné bohos’užby. Biskup Okrem fnho hoty vybavené m-obé zá’ržifo-

;

Po krátkom preaove b\v. predsedu, v ktorom
písaného Samostatnou radou katolíckych ra- ar*W t- nrvvm slovenským bkkunom v r*»me»*r>*.ncov prepo- vyslovil prianie, aby nový predseda bol
dikáinych S'ovákov, ktorý je dľa známok vy- t- č- -p

’ čít-r-'a s’užob rokov. n«nzle strf. lený jednohlasne, prikročilo sa k voľba nové
daný v Poľsku. ivosiciaoi. Korečne bez de>p+y beto usr-seré pod-f ko Dredsed „_

1 07’k^ ,»Y10'S
f

Q 2ľ ,r*’’*ťi '
r'< :

* T"e'r*ll Vft J
y

— Demonrtiácía profí vzra-telôc-j drahote Rrrsl'xlq-rs'-é rov PonWI, a k*o-í sverený ! m oh- Navrhnutí boli kok Kordoš, Morávetó
T PoTskm Z Varšavy oznamujú, že v Domhro- IS13SlSké SaSÍMf9?t®s* !WÍ». nos štvrfmiliona konín dos : aT nevyúčtoval!. a V r a n ý. Po vzdaní sa kol. Mondoka v pro- !vej došlo S t. m. k pouličnej demonštrácii ro- spech koL Kordcša, pristúpilo sa k hlasova-ktoré protestovalo proti stále vzra- V Bratislave, 7. decembra. , , . , ,,
etajúeej drahote. Ministerstvo vnútra obnoví- Za predsedníctva starbstu dr. Okénika ma- ÄiaÔrl€

'
- mu li-Uami jsledok bo zvolenie kol.

lc úž-rné súdv, ktoré budú pokračovať proti j 0 dnes bratislavské me-tské zastimiteľsivo Ctk Z W a s h ! n g t o n u, 7. dec. Kordoša väčšinou hlasov. Novozvolo
úžere s- urýchleným postupem. ?voju rir»inu v ktorej vvhavilo rno-* Ďne-s bol zabá ? 69. predseda vrelými slovami poďakoval sa

Mor v Bielej Rus! Vilen«ké časonisy záležitosti. Po zahájení schôdze prečítal Štátny severoamerických. ho’ zv> dosavádnemu predsedovi kol. Černohorskému
omamuiú, že v bieloruskej repubľke v okre- kr esL socialist a Ka'ser. ktorý hol ešte s Jará'-- Vný M. Tonsrworth. za f hýrs*ého i-rezid-nfa za vytrvalé vedenie USAA. taktiež ostatným
se minskom, pomelskom n bohrujskom holý kom, Raabom a Fr. Neúmernom zo ze-funi- Roosewelta. Prezident CooRdge n-p-edn'e-nl

i funkcionárom za vvťrv-] ť , nrňrll zmienil =- n
zistená početné onemccnenla morom. lekár- telstva odvolaný, osvedčenie, že všetci štyria svnie ooso’sivo v ko-vrese osobne, a e zcš e

;

P J. , ,

“

ska komisia zistila, že mor bol zavlečený na v obecnom zastupiteľstve zostanú i necelej až ho p f sc'T^T'e F’avné tot'"*o noso’s+va hu-
.

ponnutKach a dôvodoch, pre Ktoré vyhovel-
Bielu Rus sovietskymi vo’akmi, ktorí sa nm do úradného rozhodnutia. 1-ho dôvody kresf. dú sa t+kaf úspornosti v štát. ho.nodá—*re.

j
žiadosti, kandidovať na. tak zodpovednú funkw;

dávno vrátili z Afganistanu.
’

soc : á’nou stranou uvádzaná r-novažum za ďsief da-f. zo z-hranJCrých veci hu-
! c jU- Treba zbaviť USAA rôznych osobných 1

. ... , , správne. Trvajú vraj i n-'ľalei na programe d- ž’a'-’-f r? ,5 f n - A c
;
u smiú v n za’-ž-nf vá’eč- . . ktoré len prekáža tú rTalši-mn rozma--— Kto si vásd svojho zdravia a kto ne- kresf. soc. stranv a neprikloplli sa k ži-dn-j nvch dlžôb, ď-'ei schválni- ús a sti n- ireh;- frk ' ktorô len prekážajú dalsi.mu

ro^
ma

chce svoj peniaz vyhodiť za bezcennú vec, inej straň-, takže t-h odvolanie fe b-zdôvort- ní-a'imn súdnom dvore v nr-mnu a konečne c^u vrcholnej organizácie agrárneho študent

kúpi sá laihvičku mentholovej francovky né - MBpp Fitala a Štefan Maior. kt-rí boh za schvá’-n’e t. zv. V’suzu’e stva. Napokon poďakoval sá za dôveru a na.
iitW « -i-,—, •, stranu komuni-fi-bú zvcl-ní do Národného ovet. ktorou sa m- z-'-ré-'f miešaniu sa Ame- bádal k ďalšej práci za dosiahnutím vytýče*

ŕS Sbrom-ždcrna. vzdatt sa členstva v oVcpo,n rikv
Národy. pých úkolov. Potom prikročilo sa k voľbe

COhO prostriedku, ktorý by nemal chýbal a na ich miesta na«túmli Alex. Počíta a a, 70 toto zasad-vtie konarreíwi hu
ani V jednej domácnosti. Viď inzerát v K»tser a Roza nrandn**roVft, Do mestslrej ra- d- trvať R mes'aenv. te však tt-ž, ©statných funkcionárov a zvolení boh; za

tomto éis-ie. 332 d y na miesto Mafora nríde komunista Periar. ráz-r. »- k— —es bude zasedaf až do jasene micstoprcdsedov kol. Filipi, Prucek, G aj-:
• T)ir á d-i-ata roznr'ad’a sa o Tu do- budúceho roku. d o š, ra tajomníka kol. Hamala, za poklad*1

— Eleganiný panský sv-et nosi klobúky vef šknív v Bynnm5tové j továrni. n ,;ka kok t m au dl, za predsedu SAZ koL
Výhradne firmy Jaques Mayer, BratjVa- zastimiteTrtvu rdnlv sa podn-ienkv šlmi-irvm ** uertl za org referenta kol Mareček a

Hnrtrorv, 12. 012 » W6M*» »o HWo',. „ z.hrapItBäho referenta M. M.tirel;
,*m Levno kúpite, jemné, moderné klobúky jedn-lo, hoc už jed-n r-z m-sífk é zastun,, - T- Ctk. Z Berlína, 7. decembra. Ho stud. sekcie Sväzu slovanskej Agr. Mláde-,

B Vil. Mayer-a a syn. vis-á-vis županského p1v0 zár-dn- vyslbvi’o re zo-táin-n'-. Po fWolff.l Ríšsky prcz’dent prijal dn«s j-d- že delegovaní boli kol. Morávok a kol Križan,
domu. fttát zamestnancom 10 proc. slávy. obj-p-ncní dr. Krau-a ktorý zdôr--ťmval. že notiivýeh vodcov’ pol ttckých frakcií ríšskeho do Výkonného výboru strany kol. Kordoš, do'

,e e ‘ e možno so švolúo-m Insp-kfo-átom o snemu (vyjmúc komunistov a stranu Indove- víhnrll fti6=k P i iednotv roľn dorastu kol Kor012 rmio-r-ní n a dr. ckéj k poradám o no’hickol sRuárí! a ntvore- vyľ0r“ f 1 * roľn. dorastu kol. KOtv,

mmamm ktorý uoď-1 výklad mad’-rský-h zákonov o nf lcnb !ne 4 u a prejavil názor, že vzhľadom k c*os’ Prucek a Filipi. Po záverečnom piejavo
— Používajte len Radlo • úspornú žiarovav roe tôtňovoní škôl n prízvukoval, že mesto ne- teraJšfm hosnodárskvro f-žkostiam novážuje kol. predsedu schôdza bola ukončená

__i’ ňre’’>azu :e r-d”- ?o utvorene tak zvanej veľké f koalície — po- Nasledujúci deň zasedalo prezídium USAA,:

fe?it lakostL
Tungsram «« • zoštátnením súhla.sí ho*o us-seué vo vyjed- kief hy sa sno’očný pracovný nro-ram dal do- ktoré stanovilo program práce pre najbližšielepset jaKosu. Oic uSv-— o zo-téir-nf ďalei -noVračovať. cieliť —,za ziaducné. Vodcovia f-akru ozvá- . , , , „ . ,

—p—sp——— —i———— O 10 mestských stip-ndii pre univerzitných m la, raír-skm-šie do štvrtku prezidentovi bvo- obdobie .k tomuto prcgiamu niace. - b

— »Parfumeria Rndolf D m I a n I», tnu- poslucháčov došlo 65 žiadostí. Stin-ndia do- je rozhodnut é. vrátime),
rinská 15. Speelalitv: C°ty Houbiqant Ouer- síap nalchudohn-'ši žiadatelia podľa návrhu Podľa »Vorwärtsm* vyhlásil záVunca soc.

trú
”

g chudmskel komisie. Na hudúci rok holv novo- demokratov pri u prezide-ta. že Valná hromada Spolku Ss. íilczoíov a pri»lem, Khasana a v.etky kozmetiky. á-S Jené 74 osoi-ám platy z milosti od 100-500 Kčs. rozhodnutie o veľke' koaiícM musí byf nene- ro aoveaCov v Prahe konala sa dňa 2. decenw
— Najelegantnejší svet nosi len »T3p-Top» mesačne. M-s*ským zamestnancom bolv povo- ch ané schôdzi fr-kch kto-á sa síde v stredu. . , imnoi iieníim

a »Mea» tonánkv. Jediný predal u ív Lud.ik lené vianočné remuneráde v tej výške ako Nemôže vre.t však tajif. že frakcia huď- maf bra t. r. v Klement mu za hojnej účasti členstva..
p . . n . .

.
.. . - n„Q sfá'nym. referentom po 1200 silné némVky uroti utvoreniu ver'--i feoalí- p° prečítaní zápisu prikročené bolo ku zpia.;Keii, ityo r„Ka rana t,

.
.o c. korunách. Zamestnancom mestských pôdni- c!e v dôs’edku zkús-noeíi z jasene 1023. vam funkcionárov, po nich vystúpil ako hláv

— Príležitostný vianočný dárok je kov holý pov-e’eré p>o rempn-’-áde piaty Nemecká ľudová n-d-ia dnes po- ný re .*n ;k Opozíc ; e prírodovedeckej predseda
nmelecko-zväčšená fotografia a dvoj a štyrtýždňové. Tiež mestským robotní- znať. či si želá vôbec veľkej koalfre. akčného výboru RNC Krajina a prehlásil,|
fotografia barevná. ktoré zasielam i na vi- }g on a j eho kolegovia nemôžu schváliť čin-!
diek. Tieto zhotovujem dľa starej alebo no- _ Jeponský vySi aIlec v Bratislave. Siro Kí- rlku pre organizáciu snrávy francúzskych fa- nosf výboru odstupujúceho, preto, že pri zn<v|
vej fotografie. Na prianie zas,em cenník. kutscbi, vyslanec a splnomocnený ndn'ster ci- šis‘ov, Mdz : svo'imi spniunvacovnfkmi ohla- mych udalostiach m prírodovedeckej fakulte
»M i n d s z e n t y». umclecko fotografický ú- sárstva japonského v Prahe, navštívil 7. t. m. suje časonis rad známych m’«n zo sveta lite- spolok nezasiahol, ačkofvek to bolo jeho naj-'
stav. Bratislava. Ružová ulica 2. 012 Bratislavu, kde vykonal návštevu u mVstra rárného. umeleckého i novná-sVeho. dôležitejšou povinnosťou. Týra istým duchom—- ítľv.ÄÄ1 ÄeÄí

,

- \rkvv

od
Sot sa niesia r6C ko1

-

Meisnera- z rr r;SSUK©K, RamnSr, vode ministerského radcu inž. Janšá’-n. Zau,j i- J* ľJÍC? zicie Prehovoril ešte kol. Paleniček, Vy.

pznamuje svojim Cfi. ma!y ho menorte kultúrno-hospodárske po- pV idľrľw starín rfM 1ff»3 z'lnlrla- m č t a 1, kok V í s e k, ktorý krttizoval postup

Drlalelom. že preROŽil svoje Clie!* mery Slm'ep*ku. tfw Lennovet ľh hý Wo delegácie filozofov a prírodovedcov na valnou*prrai«v«,H f# crw — F»m o es, armáda y JahosláviL V ne- F’ektrá-eň má výkonnosť 65 000 KS, K shromaždeni Ústredného sväzu čs. studeutnne do Ružovel Ulice f. 10. (VSdb derú bo! v Belehrade V biografa »Luxor» po vykwovaráu 9a „živa r-šeliny. Je ťo najväč- stva z výboru odpovedal Janča. Kol. F uJ
Slosens'-ého Denníka). 5SS«Ä SSSSSSg. «****.•**> **« » v..ua, ..„i mak >. ,
'

3
' ' ~ Predvedenie stalo s„ veľkou manifestáciou če-

1——— akcii prírodovedcov nebol výbor včas upove^—Kožušiny najmodernejších vzorov skos’ovensko-juhoslov'änskébo bratstva. Ž vé e
*S

45* trFfiňfl domený takže nemohol do veci zasiáhnnfj
najlepšej jakoztl a vlastnej výroby kúpite ovác e boiy usporiadané prezidentovi Masary- B f BWIW

.

-
7npá „v'funkcionárov bolv schválené a výbo

-l-Päl. » - «*-».«- — *• hlasovala veN
Telefón 712. Bratislava. Ventúrska 7. 039

*
«lom krárovive SHS

pre tetany
M

( j 104105106! (081 f ká časf val. hromady. K voľbám bola podaná
— Následkom úplného rozpustenia ohehoda _ o budúcnosť demänovských Jaskýň. Žup- ÍT|~’1131 U 115 117 181 t jediná kompromis, kandidát, listina odstupuj

* Lanrinskej ulici číslo 7. predajú sa všetky ný úrad v. Liptovskom Sv. Mikuláš' povo’áva _ — L, — —L —_ _ _ júceho výboru spoločne s akčným výborom
koberce, záclony a prikrývky hlboko pod aa nedeľu 13. decembra na návrh Pam'atko- 21 23 27

[
2S

j
29

j
3f nr{rodovedcov. Starostom zvolená kol. N M

. , . , , . . veho uradu poradu zúčastnených úradov a ——,—.—. , .—, —,— 1
, ... , ; „ r apredajnou cenou v závode kobercov C. 2áujemn í kov cieľom jednotnej organizácie 311 ( ( | .

( | | (40 grinovä, miestostarostom Moisner a
Best, Laariaská ulica číslo 7. Od 1. Januára zprístupnenía Demänovských jaskýň. Porada ~j l

f I A7 1 I iq I *r Ján s k ý, sekretárom M á! e k, ostatnými
1926 nachádza sa obchod v Uhorskej ulici bude na župnom dome v Liptovskom Sv. Mi- fM l_ I členmi výboru Vlád. Vymétal, Marešo
gislo 34 012 kuláši a búda sa poiednávaf o ustavení druž- 55 j 153] I

j
I I I

i v á-S e k a n i n o v A, Pilát, Krajina, F u->
stva. zadovážení štátnej subvenc e, o staveb- —' — — — ... T_ , „ . , „ t..b«tov Vnzke Pla

— Dôkladne, srozumiteTne a ucelene les- ň ýck predpisový v demänovskej doline, ude- 62 63 66 70 či k, k alan d r n, 1 r a g e r, »

.

tom, Štatistikou, notou,, fotografiami a maľ- lení výčapných licencí, o srladení potrebnej ———1—U »
"

1—i—T2; ňanský, Sehor, predseda femiercie 10
.

-

bami vo vzornej umelecky vypravenej pubK- komunikácie atd. LI 80 du JUDr. Zdenek Reichel. Po sympatickom

kácii Dcdina», znäzorne- — Fašistický denník v ParižL Dňa 7. de- 81 j s2 | ) 1851“ I | 189! 90 a presnom programovom prehlásení kol. Ni

, . ... , , cembra vyšlo v Paríži prvé číslo nového den- —— — —{-—— „.!nnv ,i navrhol kol Pálcmček rezolúciu so-
Bý je život československého Podunaja Lpo- nfka „ L/Nouveau Siec] e», ktorý má podtitul I M I 971 199 J rSúciu nre urýchlenie
zorňujeme našich čitateľov, zvlášte milovní- »Casopis všenárodného sbratrenia pre hájenie ciálnu, kí. '

,
' „

kov krásnej knihy a ľudového umenia na tú- politiky víťazovu. V úvodníku hovorí r ad'teľ Výsledok zo dňa 7. decembra - 78.79 fakultných novostavieb a rezoiuci

to cennú publikáciu, ktorá teraz vyšla nákla- časopisu Valols. bývalý redaktor časopisu veterinárnych medikov v Brne protiiprof. Par
. . . . , „ r..,,;.,,,,. »Aktion Francaise*. ze časop s chce byf spo- t." e Ea, u s'a, u ďnbskému ktoré budú zaslané USČS a na. prí
dem vydavateľského druž tv ., ľahlivým vodcom Francie v dnešnej politickej bankový závod, ~'-V í% Radničná ul

1 s a ryiiôcia
Jókal-ova uL 6. 02o8i. a hospodárskej kríži a že sriaďuje stálu rub- ——- siu-n

,
m ,

..... • ' - --ľ"

I S LEVA 10—15 |o 4BVTOK R. OSOI-SOBE. Sratisiava. továreň Buusittov

pr! ho'ovom pläteni do 31,/XII. 1925. Využite B a C n é h O ilákupul FILIÁLKY; Mor. Ostrava, Vygkov. Veselí n. Mor.
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„ _ _ Bl-.l pravý opak. zaťažujúc zeme hospodársky
laSlCI ffaHTilJC 3 Si vyššie vyspelé v prospech krajín hospodár.

I&rawfia © saSwolesaS priemyslu sia_
* fi3 "*"“** UL. Wn» hr ,-nŕni pravom n. MM

V Bratislave, 8. dec. ženia ročne za Rakúsko-Uhorsko a za Repu- Dovádzať malý.

4, _ Naväzuiem na podobné menovaný bliky Československej; Tak v rokoch 1911— Sociálnou povinnosťou silnejšieho ja,
i rl-Viiok u'-ereineuv v Slovensom Denníku“ *9*3. pripadalo 59.1 korún na hlavu ročne poniá}iať slabšiemu a keďže sa táto samo

,,f._ ja novembra t r nielen pre jeho vy- v Česku, 66.3 na Morave, 60.9 v Slezsku, c-el-
zr<e<

; mosf uplatnila a v tak chúlostivejX dôležitosť Politickú ale i hospodársku, kom teda 61.1 korún na hlavu ročne
y

ze-
| otázke ou zdaôovací problém de facto je,

r° wesnorné že'najúčinnejšou zbraňou v .miaclí historických, 44.4 m Slovensku a
i potoin igte na j väčší podiel zásluh patrí stra

rukách autonomistických strán boly dema- Podkarpatskej Rusi, tcda/d.S korún ročne ic republikánskej, o ktorej samé „Národní
o-oihckv nafúkané 'momenty hospodárske. na hlavu na celom terajšom území na s ic osvobozoní“ konštatuje doslovne: „Keby,

medzi 'ktorými ‘bolo heslo o továrňach na štátu. Z toho videť, že predvojnové, zaťaženie sme roaU srovnávaB. kto prinášal hmotné
Slovensku Cechmi znivočených. Úmyselne 1)010 na Morave a y, .Sliezsku vyššie ako \

výh ,odv,
na Slovensko, mažme bez rozpakovS t&MA poneváň o*. »lo- C««, nainiíäie bolo ... Slo- * lo b„,„ rspuMiMMka

venského priemyslu je na Slovensku lak vensku a 1 odkarpasfcej kuSi.
# Jednou z týchto výhod je prirodzene a,

íiv sľho mo- H málo , že sa bohužiaľ nedá hovoriť o výrobe Teraz si však vsim-inme, ako vyzeráme nižáie zdanenie Slovenska oproti osatnjrm
i’ ľ ’h't

'
ÍÍI slovenskej nie to potom o znivočených to- za daňového režimu československého. Hod- zemiam československým.'

6. Najlepším desinfekčným prípravkom 1 slovenských. Odhliadnuc od toho, že nctíme-li Kčs nižšie ako ko-
Réby teda celý paxlament K

je menthol,, fránc. Alpa vo vode M nikomu ani nenapadlo nivou umu
pte.ya

c i, < -i P pre odtrhnutie Slovenska,'nezmohol by nič
rozriedená. i výrobu na Slovensku, ato podniky, na jedmihlavú vkeskuautonomistických poslancov a rozhodnul 8a

I 7. Neukradnešani jedinej ftaštičky fran- m kíoré nesniesly svetovú sutaz, alebo miesto rajsich 8t>2 m Moravu 663 na miesto o9o,
m u<JaJostí zviete ale nie proti sile

covky Alpy, ale kúpiš si ju iba za H výroby špekuloval*. zastavily výrobu samy. na Sliezsku 609 na miesto 582, na historate
roy> by snáď mohol , vyhnať

päť korún a 50 halierov v každej Íl nesmieme predsa prejsť nad íym taktom, zeme teda 611 na
miesto dooavadiyc -

c h a postaral sa o akú-takú náhradu,
lekárni i drogérii. S že niekoľko často slovenských podnikov, vy- rep. 862 s davkou z majetku, na

Slovensko ale nevedel by vyes ani centu,
8. Neprehovoríš krivého svedectva M robnú krízu, ktorá zúrila ďaleko strašnejšie potom 444 na miesto terajších 36! korún

vonkoncom však nie viac ako 3 doláre daní
o menthol. francovke Alpe, a pre- Ni v zemiach českých, ako na Slovensku, meny československej Jesthze bolo

b i avu ktoré chýbajú do úrovne pred
tože Ti je prospešnou, každému § šťastné prežilo a výrobu nezastavilo. Teid'a predválečné zaťazemeUiech nižšie, su Dechy

y
K .,b 9 doiár0y. Poneváč však každá

ju odporučíš. H už i v tom vidíme nepravdivosť tohoto do dnes zaťažené o Kcs 202 na hlavu vyššie ako
,autonomia

-
6 Vť,r ,

mi nákladným nadelenim,
1 9. Nepožiadaš manželky'blížneho svoj- ||i ľudu nesvedomitými demagógmi vrhnuté- Morava, o 223 ako Sliezske, o Ko -x-d. ua nia- , ... , . +-; doláre ahv

ho o Alpu, naopak dáš jej fľaštičku,' ho hesla. vu ako Slovensko s Podkarpatskou Rusi a o SS SeSSé S
aby na jej toaletnom stôlku nikdy J Strany autonomistické úmyselne nevy- Kčs 169 na hlavu mene viac, ako robí cel-

' autonómii a o vykori
nechýbala. „1 dtovávajú svoje voličstvo národohospodár- mvé zaťaženie Republiky. Obrovského

tob- kcďTni to vonrtott10. Všetky ponúkané značky odmietneš Q sky, poneváč sa im š neškoleným materiá- to nepomeru povšimnú1 si konečne j ne-
n je demagogicky ale reálne

a požiadaš o pravú Alpu. JF lom lahšie operuje a poneváč by svojim pri- mecký národohospadlar Dr. Karol Uíilíg a - *8 g
'

' '

"
. slušníkom musely priznať, že štatistika, im jestli že sa dnes na niektoré jeho pozn

r
a.,ky ... m

MflH’ *

dokazuje pri najmenšom naprostú neinfor- odvolávame, robíme tak preto, aby na naš i - ... ... .
movanosf. „Slovák“ sa raduje, že slovenské úvahu nemohol padnúť am hen straonicko- B Cs. triednej lotene,

AT Ä A n ÄTIP voličstvo hlasovalo za autonómiu, za odtrh- sti a nadržiavania. Snažili-li sme »e. zmera- hrVv otatne smvebne nasplat-
INA.KU JJJNIĹ mrtie sa od pražského centrá a v duchu poplatnosť Čiech v pomere k druhým ze- ky a za hotové, najlepšierm r* T%f\ n i' n C* TT7A paralletov. ktoré ľudová strana vydala a v miam československým na korune, pribb- v jv kúpite u ku am. predajne

O U u i UAÄ U 1 V ktorých sa neomalene dokazuje, že si Česi žil sa Dr. Uhlig tomuto problému nia basi OyflnCII, Bratislava Ružová ul- 7,
urobili zo Slovenska koloniu. Slovo kolo- doláru a konštatuje, že v uvedenom oz pred-

_350
nia neleží ďaleko od pojmu vykorisťovania váiečnom období bolo Česko zdanené 12 •.

Úplné zastavenie paroplavby na Dunaji. a že si ho páaiovia z ľudovej strany nabraly predvojennými dolármi na hlavu ročne, — —
Československá aácc. parapliavebná spoloč- plné ústa, netreba zvlášť podotýkať. Tiež Morava 13.5, Sliezske 12.4, historické zeme Q (O J?" T Q TVO
no®ť -dunajská v -Brat/islave oznamuje že komunisti vydali brožúrku „Slovensko obe- tedy 12.5, Slovensko s Podkarpatskou Ru- O
zastavuje s okamžitou platnosťou v-šetkú ío« českokapitalistiokej kolonizácie“ v kto- spu 9.1 a celé teritórium Republiky 11.6 dol. '

r>p-) osi TpnirlinÍThiíb f OTTllPlfl Ilflíiintí kVín V 3*. Í92o, ori 3.10 na J gclu U. j] läV u
kusovu i cetovliecnai dopravu, ako i pri- utj áčanjf a Slovákov praž- v Česku 13, na Morave 9.6, v Sliezsku 9.4, Schôdza cvičiteľského sboru žien fiOS.
j imanie akýehfeo-ľvek zásielok. Súčasne sa sk^m cen4raijzmom a trepe m na bubon v českých zemiach teda 11.8, s dávkou z bola 28. a 29. novembra v za pritom
zastavuje osobná doprava na trati Brali- autonómie. Vedia pre čo. Slovo autonómia majetku jjotom 13.8. na Slovensku len 5.0, nostii zástupkýň všetkých žúp a zá

stava—Devin a Komámot—D. Moč. znie veľmi svodne a honosne a preto nemy- v celom štáte teda 10.2 predválečného dolá- etuipkyne Sokolstva juhoslovanského. So

Zákonná únrav-> hnnkovéch «™«K sliaoe massy voličské, fascinované novým ru. Prevod na predvojenné doláre ukazuje, bot-a venovaná bola prehliadke prostnych

m% MfSáclí Ihtem do ľudu boženým heslom, sa domnievajú, že celkové zaťaženie všetkými štátnymi da- žien a dorastemek. pravidlom závodných

. Tepublikv 'pomýšľa iniÍ fiľmncii na zľeimo °^em »esprávne, že tým okamihom, niami a dávkami bolo de facto o niečo men- hier a nkazok cvičenia na ktadrnach ktto

novú zákonnú úSvu žtenosti aKonáhle obdržia autonómiu, vyrastú im za ako pred válkou v zemiach českých a ro- ré budú o siete meat vybrané ovičenky

Nová bude mv Ä S pecami ako by zázrakom hrnce naplnené bilo 11.8 predválečných dolárov, t. j. len 94 všetkých žúp. V nedie u predniesla nácel

mliekom n medom a že odrazu im budú Procentov s dávkou z majetku 13.8 predvá- ntoačOS. zprávu o si e u, schvaleneýboly
riadl-u'

' 1 lietať pečení, holubí do úst. Tomuto svo- lečných dolárov, tedy 110% -pokojového zda- zásady pre závod jednotlivcov a okTOsteo
‘ " ‘

dzavému ľudu «a úmyselne nestavia na oči. nenia. To sú však len zeme historické. vých celkov y prostných cvucomach- Zavo

. Poptávka po tohoročnom slovenskom či íe Slovensko hospodársky u finančne tak S ohľadom k ďalekosiahlym poklesom v úy o súhre musia byť prevedené pri hn
víae. Proces kvasiaci tohoročných vín je silné, aby si tú autonómiu mohlo tiež za- daňovej výkonnosti Slovenska dôjdeme pri, dobnom doprovodc. K závodu v ja® e na
nž skončený. Pretože sa dá teraz tažko platiť a pánovia z autonomistického tábora celej Republike včetne dávky z majetku lyžiach podajú horské župy svoje Z’use

suanoyit cena vína badal, určitú stagná- sa vôbec boja o tento problém zavadiť, po- len. ku 12 mierovým dolárom t. j. 104% za- nosti. Náčelníctvo žien bolo zmocnené uxn
ciu. -)\aem treba poznamenal, že do Bra- neráč by museli priznať, že autonómne Slo- tažéňia predvojenného. Neberíeme-lí dávku niť konečné rozhodnutie o vypísaní zavo
ýislavy a okolia už prioliádzfcijú kupci vensko by muselo padnúť pod ťarchou no- z majetku do ohľamu, vidíme, že Cechy boly hu. Závod v plávaní bol schválený, u žien
z iis .orickyeh zemi. Prvé stiahnutie vín výcb daňových bremien a že by sa na koniec zalfažené ďaleko vyšie ako pred vojnou, kým bude ma 100 m a 200 m, u dorasteniek na
z kalil bude, ako sa dozvedá S. H. Z. oko-

'muse]0 stat korisťou silnejších susedov, či Morava a Sliezske dozhalý značnej úľavy. 50 m. Pódiové vystúpenie nebudú vo for-

' .' D- deceml>ra, na c o bude možne Maďarska alebo Poľsku. Čomu sa vraví Morava bola zaťažená len 74% mierového ‘ra« závodu. Nástup pre ženy i donaisteme'
s anovi presne cenu

yma.
Počíta sa, že vykorisťovanie, nemôže nám povedať ani zdanenia, Sii'ezsko 76% a Slovensko na bude dľa návrhu župy Stredoceskej .*P -

v bratelavskom okolí biíde obnásat cma Anklpcj Hlinka, ani Perdiš Jnriga. ktorí ne- miesto 9. len 5.6 dolám, tak že zaťaženia sob nástupu bude krásnou novinkou). Ďa
za i .er vo ve

*
om o v s í>. vyššie, o složitom finančne-hospodárs'kom Slovenska nerobilo ani 64% mierového jedmané bolo o Školadi, o ca90»ptee

Ktoré čs. štát. hodnoty budú v bndň- probléme ani poňatia, ako najlepšie dokáza- zdanenia. K týmto podobným rezultátom »C.vlčiteľka» a o kroju žien.

com roku slosovateľné? 1. .letor. 1926 je 11 „vzorným“ svojim hospodárením v zban- dospel teda Nemec, ktorého doplňujeme tým, Slávnostný kroj žien, CvičiiteiľBký sboŕ
slosovateľná štátna prémiová po- krotovanej svojej banke, ktorej musela ne- že české zeme. doplácajú na Slovensko viac žien previedol niekoľko zmiien

1
na

žička, vydaná v čiastke 540, 866, 400 Kčs. návklená Praha pomáhať na nohy. Ale če- ako 3 doláre ročne na hlavu. kroji a vydal toto prehiásenie: sCvičiter-
Na vylosované kusy pripadne okrem vý- sk/ robotník a podnikateľ, ktorí v nebla- Už z tejto malej ukážky videť, o čo ťaž- sbor prehlasuje jednomysel
platy v nominále ešte 25% premie z nom. hýoli časoch starej monarchie museli vy- šla bola, a je pozícia českého továmika opro- a"dôrazne, že trvá na svojich dvoch pre
hodnoty. 1. júnom 1926 začne slosovanic držiavat z mozolnej svojej práce nielen pa- ti fabrikantovi na Slovensku a akým boha- dogiýob usnésieniach, ktorými prijal nový
6% investičnej pôžičky rz r. 1923. vydanej sívne zeme alpské, krasové a Halič s Ruko- práadnym výmylsom je bučkanie o ubíjaní e ikvllostpf kr0 j žien. a že nemieni od ae
v čiastke 500 mil. Kčs a dňa 1. dec. 1926 vinou, ale ktorí museli doplácať 63% ’i na výroby na Slovensku. Československo muse- bo ani na ňom podniknúť väčších
©losovanie 6% múčnej pôžičky. magnáteke Uhorsko vedia už o týchto otáz- lo by praktikovať zdaňovacie methódy ra- vyžiadajúcich nákladlov. Po aafcúee-

Tretle sborové zasadanie Československej
kR

S
h’ Tei

ľ
fo Tie^in«r sa Nezmenil ani dnes, kúsko-uhorské, keby sa vážne malo hovoriť ostí^h z tohoročných slefcov a otvorenia

Akadémie Zemedejskej, koná sa v sobotu Ma ° 001,1 naä pou<
'
1 srovnMnie daňového zaťa- o poškodzovaní Slovenska. Ono však robí

Tyrgovlho domu bola prevedená na (kroji vy

12. decembra 1925 o nol 15. hod. v <?álp to- ’ ’ žiadaná malá úprava a. ďalších podstát
-Grégra .Obchodného domu Hlavného mesta W

,nýcb zmien nebude- Poneváč v r. 1926 ne-
Prahy*. Programom jednania sú tieto vede- i i3| Sä* Ä H©DHY OOHi hudú ženy pripuistené do sokotekých sprie
'cké referáty a sdelenia; JUDr. O. Franken- I 4ŠSWs& i vodov (ani jednôt a žúp) vo cvičeteom
herger; Nové smery zentedelskej politiky. I Tb P gP> C\f B HÄ| I úbore, ohradia sa cvič. sbor žien čOS^uaJnž. J, Straoliota: Estetický význam našich | ’LzCík äli iiw S predsedníctvo jednôt, a žúp so žiadosťou,
lesov. Dr. -Jaroslav Kŕíženeoký: Výzkumy o I js#b fePimKiaJiw I aiby svoje krojové akcie vzťahov-aly aj na
biologickom pôsobení Biokleinu. Dr. K. Koc- I AWS/mr f\ § sestry a dorastenky. Je záujmom Sokol*
nar; O'význame doby šitia krížencov pšeníc i /i TmMrwl b i i! WW^ BRATISLAVA g stva, aby slotový s>prierodi pôsobil miobut
ozim-iiý-cli a jm-ných. Dry Fr. Cli-mclar a inž. | ||K i O ||j| Suché Mýto číslo 4 ne — a neúčasť sestier by -poškodil?:

I . i Wď Sjazd župných menšinových dôverní'
znám vnútornej sekrecie pre tvorbu a vývoj i fjll |M| J ySp Dokázané naiväčši sklad kcv c0S * to

'
n

'
ai1 ~9 ' novembra % Tyrso

peria u hydiny. Dr. K. Neoral: Štúdia o me- S 1 ťW M T Ä aCmsíých Vom dome v ľf10^mene ozimín v jariny so zvláštnym vzťa- I gMOli ft *
/fi % I S Y *>°«a posmrtná spomienka zomrelému za-

Jiom k vmitorným lakťom a k vzniku foriem i iMrtthiiW' í fl»- n a m m kladatelovi menšinovej činnosti soko
presievok. (iPrednesie dr. K. Kočíku.) Inž. J. i ..-i-'-jl III ii I \ I i f IÍÍIOÍC 1

>sikiej br- Kukaňovi a pracovnik-om Zibíralovi
Šimon: ,Vliv predklíčenia a zakročenie sa- §

I fflH ||L I I
\
t jšL a Poloprudskému. Potom sa jednalo o cu1*

dztoy ranných zemiakov na vývoj a jeho i irm i pre obleky ulstery, nosti menšiu, odboru v r. 1923 192o (br.

-praktické .použitie. (Prednesie dr. Fr. Ctime- | aHffiďHHHIIJM Bmt dámske plášte, Háčok), o uzneseniach VII. val. sjaadiu v

Jar.) Z• príležitosti sborového zasedania budú S lí Wi kostými a šaty otázkach menšinových, pokyny pre ífoízo

tiež schôdze širšieho prezídia. C. A. Z., ú- i
' skú prácu menšinovú, jej organizácie a ft

stredného výboru, pracovných komisii a I UJ^^ra;:
-o- I n-ancovanie (br. Líška), prázdninová péče

schôdze niektorých odborov Č A Z B t M I sokoiská, pomer k Čes. srdcu, Červ. krížu

Vaľké amaiické požiSty italským «a5 . I Šmm ***** ,=ŕb«r * I fj- !* ,****}•
tMIÍÄÄÄ PTlTw dámskych plášťochiSSlľS; -o- J Ä““J

Sm
U

od°ÍdS
a
S^kovlto

PSzQ^
žt0 panský krajžirsky sa86n v äo BÍ©. j J

pne ‘pTetofitóPSe.'. žtanssl jwem#!-

1 8u-Be»M> .



ilt?2KG.
zo súdnej siene HldaSao s kokaínom. I Valné shromažcíeníe Ej. § K. Univerzita,
pg

1 i
g=g ZáliacEná smr.’ ius!<*ftn stu dania v Paríži, — spaaieiský SľacMIc (30 novembra 1925.)

aua skončil sSazú vánBníik 0Í3CSl3®3ss|k03ll S íioítailism. ,*KO SKOntl* wap«ílsx« Pred zahájením predseda Jnc Ján Top
(Porcto v Prahe.) —-jk. Z Parí“ 6. dec. cla neverila tejto výhovorke, hoc sa mar- naáška privítal jeho magnificenciu rekto

~ — Z P 'T o j Pred niekoľkými .dňami našli v. mau- kýz preukázal lekárskym predpisom. Po- ra univerzity Kom en.sk éh o pána profesora

tr R„. s . _ - , ,
U

sardovej izbe jedného domu na Avenue časne však markýza nezatkli, ale prísne dr Miloša Weingarta a v krátkej prívet!
tsyKo.i v wonaon yvái starý oJio> Klebsr v Paríži mŕtvolu mladého ruského ho pozorovali. vyzdvihol ideovú stránku univerzitného

Oý vapenik ť r n isek - a y so svojou mo
*tucienta Juraja Sulzenhachera, ktorý o á-

* A ich pozorovanie malo úspech. Markýz športu so želaním, že by sme všetci čo
o veta m vou remesla va- hJe zomrel za záhadných okolností. Pri často cestoval v aute do cudziny, najmä skoro tvorili jednu športovú domácnqeť.Ú

°t v t 1

&Z P
| XI < t,

“en
.
c

prehliadke jeho bytu bol nájdený zbytok do Španielska. Auto bolo majetkom mar- Potom sa poďakoval všetkým priaznív«

Ta’
é "

r i

l°

u
°

m t SM^
stí bieleho prachu, k tort pred svojou mrťou kýzovho priateľa, španielskeho grófa Rhl- com S. Š. K Univerzita,

Ímtu
Pr

kíoréh
a
o matka clúžS% P™he od-

stu,ám[ užil a 7Ístili > že tento PracI ’® ko " ™’a - ktorý markýzov! požičiaval auto pre Po zahájení shromaždenia, jeho mag
hľ !í+ 0

kaln a morfium. Vyšetrovaním poli ia zi- zahraničné cesty. Keď sa pred niekoľkými nificencia, menom profesorského skorú

cTLtJ™ „' t, wt „ r,Iľe.
*

„V n I n
‘

stil!> že stude,nt niekoľko hodín pred svo- dňami vracal markýz v aute zo Španiel- pozdravil S. Š. Univerzita, odporúčal pe-

níS 1 jou ?nirťou bo1 v spoločností španielskeho ska do Paríža, polícia parížska hn zasta- stovaf šport všestranne a nabádal klub k

nri Wn-díľrtL mľ,
mairkým Jame

’
sa Zulnefu y Reina ’ ktoľŕ vila a podrobila ho prísnel prehliadke, tomu, aby vytrval pri požiadavke o sria

vrľí* 1,, Pochádza zo starého rodu španielskych Ani u markýza ani v aute ničoho nenašla, denie lektorátu telesnej výchovy, čo holo

í hída, "ov a žije v dosť biednych pomeroch až keď jednému z policajtov napadlo, po- svojho času žiadané už i Svämm Sloven
íaMo / ’ žô raz CBlé b„«podarrtvo už niekoľko rokov v Paríži, kde má malý dívať sa do rezervných pneumatík auta. ského Studentstva a odpo-účané akrde

v , , Wrm obchod s an,fiquita.mi na Montmartri. Po- Boly vyplnené kokrtnom a morfiom. Vy- mlckým senátom, ako i filozofickou fa-
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nala v markýzovem byte pre- še,trovením sa zistilo, žc markýz i jeho kultom
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re,dpisal ako ulisujuce pro- uväznila. 1e ako ? dr Trpro Frits c+ar<,
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Jou ženou dostal 10.000 Kčs vena. Tešil ea
stnedky protl nervovym bo1e-tia!m- Poli ník za S. Š. F. rádne vystihol - roztrieš,

nádejou na lepšiu budúcnesť, lebo pelUá-
............. tenosť akademickej športovej mládeže vo

dá' za isté. že mu starý váneník hospodár- predsa zaznačila v ten čas úrazová kró- C D/l D T dva
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Btvo dnes-zajtrá odovzdá. Sám mal uspo- nika nitrianska jednu smrteľnú nehodu. O JT U A i skc
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ť aá
.
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rcných 6000 Kčs, takže jeho imanie stúplo Gejza Maroš i bol jeden z tých —»*»» massasm
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msmmmm——» cesty. S. Š. K. m verzita je z nas a nas.

na 16.000 Kčs. vzácnych šoférov v Nitre, kttorý sa mohol a Nový výbor bol zvolený v čele sp staé

Druhá žena Malého však všemožne u- pýglť ?0 svojim autom. 2G. február však LY*IARSTVO. rým predsedom: Juc Jánom Tomáškonu

ffilovala o to, aby Otakar hospodárstvo ne- mu priniesol trpkú zk úseno sť s tým -eho Lyžiatenle v Čadci. Odbor KČST v Cad- v° voľných návrhoch bola zvolená S

dortal. Malý podliehajúc svojej žene, pri- m:toro\ým vozom. Šiel ulicami mesta" Nl- d ;avi opätovne, ako vlani, snahu a sta- členná komisia pre vypracovanie rezolú

rodizene všemožne oddiaľoval vec, ovšem try sv>i’‘m obvyklým S'p6s:bom. Keď sa ros'fíivosť o lyžiarsky šport a odporúča rip ohľadne sriadenia lektorátu telesnej

na veľký hnev Otakarov. však zatáčal do Ďuvčanskej ulice, náhle je Čadcu ako znamenité východisko lyžiar- výchovy. .

Obyvateľriívo bykošské vedelo o týchto b o auto vybehlo na tretrár a taŕ • idúceho skych túr. Čadca samá je veľmi vhodná VI. Varsik v. r.
rodinných nedostatkoch u vápeníka Ma- nitrianskeho obyvateľa Emila Singcra pre začiatočníkov, lebo má v bezprostred- zapisovateľ schôdzky.
Jého.. šeptaio si do kon<ya, že adoptovaný pn'tUči'o k stene tak prudko, že tento utr- nej blízkosti holé vrchy všetkých sklonov.
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Je jeho nemanželským synom. však
pfil f?žké vnútemé zranenia a pzbmožde- stály lyžiarsky kurz (naubobeh) pod ve-
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lall dy domu Malého, ale ich zdesenie bo- nitriansku sedriu, ktorá bo uznala vin- so vojenský divizný lyžiarsky kurz od ja- Bratislava Lrurtnská 12

3o ešte väčšie, keď v’dell starých manže- ným a odsúdila ho na 6 mesiacov nuára do miarca, dôkazom toho je, že oko- "...
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lov l®žať mrtvých v izbe. Na prvý noírtad väzenia, Ije Čadci je znamenitý terén lyžiarsky.
holo videť, že boli zabití sekerou. Sedra vzala vec za dokázanú výpo-ve- „
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Každý by tri mohol mydleť na lúpežnú dami svedkov. Jozefa Gbillányibo. Jána . .P rifT?n Rjknvím aiií' ntiinr ot,sah redakcia nezodpovedá.)
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x

, v,-, ,A t ,
Pekladáme za svoju povtenósf. uoozoratľ pá*
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Je vrahom voji ch m iRot. Marosi sa pred sudom v Mtre hái l
Kgg obsd g K&?) veíera g kcs . Tam je aj Ferdové v;ýrobky a pri tej príležitosti neoiprávne-

Po nabytí vedomia v nemocnici bol tým, že nešťastie zavlni’a chybná brzda,
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VHež aic je žiadnym zástupcom Fordo-vej to

hospodárstvo ro s.Užrni 20 000 Kč- O pol Okrem toho bol vraj tedv epilý.
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Boci .na.-rŕmi! kone a rehrnM ®L
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dve b od in v, keď sa. zobudil na výstrelu. 8e k nešťaniu došlo iedlne nríl!S"oa rý'h- maloroFniekeho ľudu v Praté. Úradne: zrejme tiež žiadne zálohy prijímať.

P-čul f zúfalý krik svodio otca. Vyskočil iW-u. akou bol stroj vedený. — Že by bol 7 ;mrl ňKr,nhÍA v..,e, vpunva.né nráci orua- Prosiac, aby toto naše upozornenie bolo láskavé
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tomr*. — Na to b't cste mrk-íľko -rát vy- stfm š’o ulicou od tcotoáru k trotoáru, ,,_, nÍ7áf.iL Vvoumná soznamr členov a
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ehaný u ckmsnébo sudu v do- Ve5 pojednávala znova bratish-ská
jov> legitImáci{ a odmakov. V miestach,
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znal, že rodí č cv zabil on sám- DňpreJ *údna tabuľa za predsedníctva dra Drbo- kd bud najväggia príležitosť usporiada- _ .
tým mu svoj otec povedal, že pôdu do hlava a rerzsudok nitrianske] sedrie po- jd sa wdelávacie kurzy «pojené s výcvi- Prave kniha
mesta, kde mu hosnodámtvo odovzdA musí tvrdila.
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*««.»- Sú k dispozícií ešte jazdecké sedlá za
Táto ,e dopl Uom Pzmiti orez^cnte

čin p-®tav'ný" pred porotu, súc obvmený 1 ..-.-..ľ*SaSS Prah? Kčs, ktoré sa zasielajú po železu, za Wasa y.a“ na stránke .m kde spi ovatef osve
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obžalovaný učinil sám pt> vykonanom 7
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limitmiFl&jMllBi1?Mm® f ‘c jednotlivých župách na (dorabaci rein&raiycli s bohatým okolím Bratí-
Turariooti (Považská župa) predaje sa do 30. ja.

I BWÍ NM 1
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, ,

Bratislava Ružová 12 Lósy na splátky už pri do adm. t. č. 02632 ľ
A
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atď. Rozpočty zdarma. Slovenská ÍÄ Nab. pod zn. „Existencia“ podá adm. t.,č. proti pri- Klavlre i „
tlačiareň, Bratislava, Ružová 12.
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stopenia. Spoločnosť pre Učňovia ľSL—-^aU Brafe
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- g od j —'4 hod v nedeľu a sviatok od 9—41 hod.
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stavebnice a súčiastky dodáva najvýhodnejšie ;
IL, Myslikova 8. f52 íloráirski todii hneď prdjali. pr j f10#n g ntóestaostí, na , cniáttv K "'

ÍELEKTEA akc. S ,»l, Praba-1, Po.aätý. ŕ «
’

"S?Ä I POhlaMÉ 0851016, SfpHHi$
flovareii v

Olomouc.
Podrobní Mb.dty rflar- nÄMbk* SÉiBBt cj« sa M*. DoMn V* » «f «*_«"*• *»*• I (krynä nSetrenio, satani atanl tapartam .a. katalógy K., b.- *m
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356 B PraHžiawa. SafarfkOVO ItStVI. 2
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mm w b k m ww Qg NLOCISnf t. č. proti pritoÉeaiu erái. t. č., príloží-li sa pre 2 (pänov v centru trie-
dojpôtodniia na -Dobytčom g IIwmIaMlAmA ja-,1 továreň na súkna anámky na odpoveď. anámte na odpoveď. sta sa prenájme. Adr. v trbu v Braitislave, predá B S^rC#«OSI

ži Vzorky
frankoi

v HUMPOLCI, Čechy. _
55 ***** 3m i dOCGAt Úfm M, Klíka

"GGT
““

19 fažných g pre choroby ústrojov" močových a pohlavných
j

I

taŽN.ÝCh B v Ondrelskel ulici í. 11., III- P

„„ a S (Zemská banka pri divadle) od 2 do 4 hod.
už od Kčs 4‘-— a v.ýGGT'G,

a acariKg'íiBl
| ťSeparované čakálne). 198001

k zábavám od Kčs 80.-do Kčs400-za SO kusov -y, KOHEh i v , . . «

Cenníky zdarma. Podnik bez konkurencie. fy «5
g ChOľObV kOZHR 0 POhlSVRB ŽIGII 3 Q8«

A. FRYČS;OVA, Plzeň.
i J/ Plesové kvety: i kozmetické vadv niefi odborná lekárka Dr. E.

v Cjf I pštrosie perá. vejáre,Ja-
B Frankenberzerová, bývalá sekúnd, lekárka n

_
. -7Ä jä-~n .v butleiriiky, látky brokato- H

prof> am bergera a hosoii polykliniky prof.f'Mí «ŕ .f vé, závoje, látky klofcij- B Bukovského v Prahe, ordinuje denne od 3.—4,

j

"" ,l1
kove, vázové a klobú- g hodiny. Prayova ulica číslo 28.

j
SBSSLEBSŽESI I Í8BSkí a ľ°rotInn(

i -J iilKi IHUDr E. NEUMANN
, Míchahka hrana t5 {vedia veže) g rvjrap Pasové víza Bratislava, Palisády e. &Q. i

Dmumni , :« .

V maíiáku Vám Tiajrýchlejšic (be- g (naproti kaviarni Štefánii) ordinuje denne od
Dopormxtjeme za konkurenčné, ceny: * kvélové kapky bez alkoholu bom 24 hodín) najspofa- 1

p_ d o 12. a od 2. do 4. hodiny odp. a v nedeľu

|
Físcfer „PERKALID" . . .meter Kčs 12:50 | W skvostné, čarovné a hlicejšie najlacnejšie | a vo sviatok od 9. do II. hodiny. Tel. 28-88.

I
i IäÄ S sp«.«u,t. mm SY-Kňôr

: : : : : I HU«o|,m g M. vn. PM
g

POHLAVNE » KOZME CHOROBY

ISSTÄ-::;:

;-r :%| I áa I MľSÄfc |MUDr M. HIMMER
uteráky „ 6— i % darek1 B

styo.
Podporujte tým i

| EM. 1. ASISTENT UNIV. KLINIKY A ZASTUP
flórové prtmčochy vo vsel barvách „ 10*— Í M i

jr~k Jf
seba -

,
... | CA PREDNOSTU KLINIKY

anglické látky 140cm široké meter „ 19*50 ® Hľadám klavír ij RPltTICI AUA P|EfMB MVTO C 9
pnma angm 8‘50 i k l-.hodmavémai cvičeniu | BKHII51RWB, 5WBB WT SW %. »
šifón.• « v.• • *%'u a . . . 5*50 M Lze vjude obdrzeti. / Jifí Dralle. Podmokiy a.L. denne. Adr. v adiin. t. Č. H fnad Michal. Bránou). Ordinuje od 9.—10. h.

3161 g dopol. a od 4.—*L7. h- odpol. Telefón 2218.

Kostýmové a odevné látky, bcrchety. i i ?* t^ asser
"]

an
S Í™ Á zkliška‘

Mode^1 !^T
samety, lanovéplátna, hotová dámska I I

gebné metódy- Sa,varsan
: !2f2L

ÄVSfiMS 3Cif.Ä STAVELI »~~ss.=ň!S
OBROVSKY VYBER I J

J '
I I

1 oi po najjemnejšie prevedenie. S
| Oblelty SRffiTisLAVffi, grossungova 20.

11|
-®11*

I

ľ g mannove reakcie, nové in-

I VB KÍjŇÔ~RÍĎUŤÄ F ŕ CENTRUM KINO U kapavky. Kozmetika, 11

ft/L„ _ lodeny, cheviotv a módne !
Dunaiská č

'
48 I PaprSl6kY’

SiiUS !

seu
k

n
y
/.

inené 0dP°fa> r Swít# ďhhd*i Od 7. do 10. decembra (pondeiok-štvrtok) | SYPHILISU S1»i wfi šetrne S Zimne vzorky zašle
|

Q®II® i Veľký umelecký koncert! Normálne ceny! g šimi injekciami, pohlavnú slabosť a kožné

KO€iasa, HUMPOÍľEC. S
pomsta Don AlzOiP®í M-6If-íŕl-ft ImnnMtAV i choroby lieCi

— Gľ Povitlka o žhavej láske a únosu, s Rudolfom BBlIglCI GIÍJ1
| g

"•"“•ľ.",' I Valentínom v hlavnej úlohe Najväčšie senzačné dobrodružné dráma i ,J* „ „
Vojenský koncert. Pre mládež vhodné. I I

v 6 dieloch.
I 11 Bratislava, PSälSádOWa Mli€a @1

|
"*"*'*'

1

n r... - O Predcdpredaj lístkov v hláv. pokl. kina v Rcdote.
Pre m,ádež nevhodné. Predpredaj ústkovu poklad, kina.

H blizko kaviarne Stefania. Ordinuje pre mužov
Od 9. do M. deaembra (streda-piatok) Zač. predstav, všed. deň '/S, 7 a 3

L9 hodine Začiatok predst; Vo Vš. dni o 7. a o »/.9. hod. | i ženy : dopol. 8.—H 1
),, hod, odpo! i.—5%

BVOlStý
v necle!u 4 ’ ’l2®’ 7 a

"
3
A9 hodine v nedeľu a vo sviatok o 3.,

J
/E5., 6., ’AŠ., 9, h. g

hod. a v nedeľu od 8>/,—1— hod.

Priebe? zo života v 10 dieloch. í araR.aíŕ% a* ftrii m á“* g ff i SPECIÄLISTA PRE SVP8I1Í.IS
V hl ul.: Maria lansen Rduarrt Malú M čorni I m V Pkíäipaw a | KAPAVKU A KOŽNÉ CHOROBY

r-t*** . ~SľTT ~^ra rot - 8 ,

BRATISLAVA, NAMĽSTIE REPUBLIKY 8 I
SEDIAK1 Uá«™ra‘Sl,;

,ee°a
'Grimasa Paríža 91. ep. o.&*>I miotwS

Začiatok predst. vo vš. dni o T6 7
s

l,9 hod
Posledná epocha tohoto najväčšieho a najnapí- i BRATISLAVA, ŠTEFÁNIKOVA 3.

v nedeľu o 4, V,6, 7,
3
jt9. ’hod.

‘ '
navejšieho filmu

tejto! ?
ezóny V hláv. úlohách Prepasäenia poStOVéfilP Wialsy. g Páni: 11.—12., 4. —6., dámy: 6.—V,7. hodiny |Ien P rvotr'eony nerci.

. 0 Najnovšie injekcie, moderné metódy liečby-—
ľ
— Mládež do 16 rokov a deti nemajú prístupu.

Senzačne dobrodružné drama y
/ dieloch.

g starej kapavky. Zkúška krvi — Kozmetika.

SÚfeeh Predstavenia: Vo vš. dni o V.7. a o V,9. hod. w ,

Pre
« » . |

v nedeľu; VA. %7. a o ‘/,9 hodine. Vojenské huäba - Bpffet
|na kňazskú stanicu cinfcve ©vaoj. a. v. v Zátitaxi 8- dec. (utorok) o >/«n. hod. predstavenia pre Predstavenia: Vo vš. dni o V-6, 7 a o '/.9 hod. i Zllbllý ISkáPÍ

(Považská župa). J
miadež a deti: Prírodné snímky a veselohry. V nedeľu o 4 ’/.,6 7 a o */„9 hodine. Í°- -

v
' — 1 — — 1—

. .. . | Zubný lekár a techn. ústav
hotovosti Kcs 160.—, 6 q pšenice, 13 q raze. 12 o t t — « H _ _ _
jačmeňa, 14 q sena, 7 q mládze, 28 q ozimnej a l

íť!iMM^!al!ďii°Mlls^° fc |j|i MACilAk
7.50 q jarnej slamy, 45 nit. dreva, 3 jutrá oráčiny, B 338 ffl

B • w
cffery, štóly, kousma. Prírodmimy zamení každo- |

1 ep3é spodné prádlo S Bratislava, Námestie Republiky 12
ročne cirkev v peniazoch, I .

sj.Sfa ílí
wsfef sen!orekŕrmi “ E -veity.ivetryjiiatepniíky FISCHER ADLEU1

j
poroďme asistentky

V Tuhe. Sv. Martine, dňa 6. decembra 1925. 8
°m vy

'',ere u
É Porodna asistentka L. Hrušková, 1

Dr. .Miloš Vančo, sen. doz. Otto Škrovina, senior I LAURINSKA | Uolllf - zmenila byt na Grôsslingovú ulica i
03694 a—- ™_l sl° 51 a t7uaajska 2. Obslúži vás vzorne! j


