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n Plfisudského odstúpení.
Náš varšavský poľský korešpondent píše;

Z Varšavy, 7. júla.
(a. k.) Nemalú senzáciu pre všetkých do

ma 1 za hranicami vyvolal fakt, že vláda
s maršalom Pílsudskim na Cele podala de
misiu. Akt) známo, nezmenilo sa pri tejto
demisii mnoho, leho len dva resorty holý
novoobsadené, a to resort ministra osvety a
dopravy. Sám Pilsudski zostal však v ka
binete ako minister národnej obrany a ge
nerálny inšpektor armády, složál funkciu
ministerského predsedu. Na oko sa nič ne
zmenilo, ale predsa má zmena vlády svoj
hlboký význam. Veď ide o to, aby reálna
práca pre štát išla svojím chodom a bez
prekážok, ktoré pôsobily maličkosti.

__ _ , en. Z Oslo, 9. Júla,
Tunajšie časopisy oznamujú z Kmgsbay, že inžinier »Italie» Ceccíoni podľahol

svojmu zraneniu, ktoré utrpel pri pohrome vzducholodi. Ďalší účastníci Nobileho
výpravy, členovia skupiny Vlglieriho, poručík Viglleri, imž. Trigliani, docent
dr, Bčhounek a radiotelegraílsta Bio g| sú velmi ťažko chorí. Posledné zprávyklasia, že ľad okolo tábora rýchle mizne, takže je teraz nemožné, aby niektoré lieta
dlo poblíž tábora pristálo. Sitnácla trosečnikov je kritická.

Podľa zpráv z Kmgsbay je pátranie po letcovi Sarantovi bezvýsledné. Súdi sa, žebol prepadnutý ľadovými medveďami.
Lnndborgh bol preto prvý zachránený, lebo Geccloni bol nž vo štvrtqk mrtvý.

Keby však bo] Geccloni zachránený prvý miesto gén. Nobile, bolo by možnézachrániť pri živote. Pri pobyte Lundborgha na ľadovej kre nemohli už ostatní členovia expedície pracovať na príprave miesta pre pristanie lietadiel. Už vtedy, asi
pred týždňom, boly ich potraviny mrazom celkom stnhlé a čiastočne i zkazené, tak že
skupina veľmi trpí hladom. Len radlom echanik prejavuje väčšia odolnosť, ale 1 ten
je na kosť vychudnutý.

Čtk. Bim, 9. júla.
»Cita di Miiano» oznamuje radíolelegraficky cez Tromso, že pre atmosférickú

poruchu dosiaľ nevysvetliteľnú nemá od včerajška priameho radiotelegrafického spojenia s rímskou stanicou San Paolo. Cita di Miláno odplávala z Virgobay do Kings
bay, kde obidvom italským hydroplánom, ktorým slúži ako materská loď, budú na
hradené motory.

Pilsudski ako ministerský predseda
zfcrácal sa v drobných záležitostiach bež
ných formalít a medzi tým veľká vec re
organizácie -armády ostala trčať rmpoľmn
tá. Neide síce o nejaké tajné válečné prí
pravy Poľska, ale o upevnenie armády ako
záruky udržania pokoja. Leho ten, kto má
takých susedov ako Poľsko, musí sa mať
na pozore. Zvlášť východný súsed dáva v
tejto príčine mnoho látky k premýšľaniu.
Veď vieme, že soviety majú teraz najsilnej
šiu armádu na svete a celkom zakrývajú
svoje vojenské úmysly, patme pre »svetovú
revolúciu» ...

— Miško, prečo si sa iak náhle zmenil,
Vari ma už nemáš rád?

— No vieš, no vieš ... ked' som ťa vi
del pri tom kúpaní, prestal som ťa ob
divovať.

Zaujímavé sú vývody maršala Pilsud
ského a príčinách jeho odstúpenia z mini
sterského predsedníctva. Vývody tieto, po
dané »Illustrowanemu Kurjeru Codzienne

vo forme interviewu, sú priam odha-

Zo Stubnianskych Teplíc 8. júla. Privítaním na slávu
Dnes popoludní konalo sa tuná pred no- . , . ,_ . ma i nrtfnw cinve, wpiAjjuiuuiii ih-Lničtiu fcčL tuná. i>rea no- , . . ... , _

vým kúpeľným domom manifestačné shro- °ial sa pt>iom slova miDJstet dr-

maždenie agrárnej- mládeže, na ktoré sa ktorý vyslovil najprv svoje potešenie nad
dostavil tiež minister školstva a; národnej vôľou k harmonickej spolupráce medzi roľ
osvety dr. Milan Hodia. Na shromažde- níckou mládežou a agrárnymi akademikmi,
nie sišio sa veľké množstvo roľníckeho ľu- ktorých vyrýval k vernosti k tomu ľudu.

Tím, ktorí oplakávajú župy. dovolím si po
dotknúť, že zákonodarstvo bolo priamo nú
tené opustiť župnú sústavu. Poviem hneď
prečo. Župy Sa nenhá-zúly byť dostatočný
mi daňovými aájíladňami. Jednotlivé žíipy
a ich niekoŕkoročná ex5slehčiá šú tôho ďô
kazom, že neboly vstave vytvoriť takú da
ňovú základňu, aby mohly .niečo v prosné h
verejného národného hospodárstva podnik
núť. To, čo podnikaly. holo poltívičaté a ne
dostatočné.

lením
jFTIsudskTn .- ’.-forého vy?H;.~ ahy wmh-li-niekedv stať

jeho vodcam
menovite početná "*roTl.íoJÍS

55 príčin zdravotných, ale urobil to vraj pre
to, poneváč úrad šéfa vlády v Poľsku je
veľmi vyčerpávajúci, lebo musí sa zaoberať
drobnostiami. Každá seba menšia hlúposť
musí prejsť jeho rukami. Avšak nielen to.
Šéf vlády musí, ako to už súrna vec vyžadu
je, spolupracovať s parlamentom, ale Pil
sudsM je proti poľskému snemu, lebo pp.
poslanci príliš mnoho »hovoria* a málo ro
bia ... Pilsudski to vo svojich odhaleniach
doslovne hovorí takto:

mládež
V ďalšom minister dr. Hodža hovoril:

Keď už mám príležitosť hovoriť medzi va
mi. dovoľte mi. aby som prehovoril ešte
niekoľko slov i o jednej politickej otázke,
ktorá sa netýka len jednotlivých politických
strán, ale celého Slovenska a tak nepriamo
celého štátu.

Ministrovi dr. Hodžovl išla oproti čata
roľníckej jazdy, ktorá ho potom sprevádzala
do Stubnianskych Teplíc, kde ministrovi
dr. Hodžovi pripravili srdečné privítanie.

Pri slávnostnej bráne, keď tam minister
dr. Hodža za privolávania na slávu počet
ným zástupom ľudu došiel, pozdravil ho
najprv za obec Hornú Šitubňu notár In
štitoris a potom predseda náboženskej
obce židovskej p. J e 11 i n e k. Pán minister
poďakoval za privítanie a vyslovil svoju
radosť, že bola mu opäť daná príležitosť
pobytu medzi svojimi najbližšími rodákmi.

Sám vám môžem zo svojej'úradnej praxe
s deliť toto: Keď som nastúpil úrad mini
stra orby, bolo to v r. 1922 pred šiestimi
rokmi, našiel som, že je Slovensko strašli
vým spôsobom zkrátené v záležitosti poľ.
nohospodáivkych meliorácií. Videl som, ža
v prvých rokoch republiky bolo vydaných
na meliorácie v celom štáte 49 miliónov
Kčs, z toho pripadalo na české zeme viac
ako 47 miliónov-á na Slovensko len 800.009
Kčs. Nemyslite si, že to bola, nejaká zlá Tó

ria tých ministrov orby, ktorí tam; boli predo
mnou. lebo niekoho iného. Nijako nie! Je
sám hol by som býval ochotný iste čo naj
viac Slovensku poskytnúť, všetko, čo by sa
dalo. ale ja sám som "mal veľké ťažkosti a
prekážky, lebo

Mám príležitosť dnes prvý raz hovoriť
verejne od toho dňa, čo na Slovensku na
stúpil nový administratívny poriadok, my
slím tým našu novú zemskú samosprávu,
zemské sriadenie.

Mnohí z vás hudú oplakávať župy. me-»H o v o t í m t u o s m u t n e j nutno
sti šéfa vlády, spolupracovať s o

Sej moru Keby som sa nepremá
ba 1, ttak by som bil a kopal pánov
poslancov bez ustaní a, lebo spô
sob ich práce je taký, že vopred
vylučuje efektívnosť a produk
tívni o s ť ich práce.»

.'vite mnohí z vás martincov. Budú ich
právom oplakávať, lebo niet najmenšej po
chybnosti. že Turč. Sv. Martin a všetky bý
valé župné sídla, utrpia značné ztraty od
chodom župných úradov. Bude úlohou štátu

Na schodišti pred novým kúpeľným do
mom privítal ministra dr. Hodžu starosta
mesta Kremnice Horváth, správca kúpe
ľov Ze 1 s a m a predseda župnej organizá
cie- republikánskej strany Fiala.

a jeho rozmanitých administratívnych od
vetví a úlohou novej zemskej správy, aby
týmto mestám holo poskytnuté v inej forme
odškodnenie, ako to len bude možné.

Žatým odobral sa pán minister dtr. Ho
dža na terasu hotelu. Manifestačné shro
maždenie zahájil predseda ÚJSRD. Janko
U r s í n y, ktorý zdôraznil, že agrárna mlá
dež používa tejto príležitosti, aby verejne
manifestovala shodu všetkých svojich elo
žiek, menovite najužšiu spoluprácu roľní
ckej mládeže s agrárnymi akademikmi.
Predseda Ursíny privítal vrelými slovami
pána min. dr. Hodžu a tlumočil mu prosbu
celej .agrárnej mládeže, aby tak. ako dosiaľ
zachoval jej i naďalej svoju podporu a sym
patie.

A ďalej; »Naši poslanci sú ako deti a
nevedia zachovať mieru svojej suverenity.
Zdá sa im, že snemová dvorana je — krč
ma. Majú privilégium hovoriť všetko,
ivrha.ť uštipačnosti na nevinných Tup, pre
vádzať najobskumejšiu demagógiu, a len
ministri musia byť pokojní, musia brániť
dôstojnosť snemovne a prejavovať úctu k
snemovej sieni ...»

Pri tejto príležitosti chcel by som ale
neukázať na to, že na Slovensku nebolo tých samospráv*

nyčh sväz&ov, ktoré Sw tieto meliorácie
Zavedením zemského zriadenia na Sie-

malý podniknúť-vensku stáva sa naše Slovensko koneč-
Tieto meliorácie nepodniká štát, ' s'át

dáva len podporu a práce podniká niekto
iný. Morava, majúc svoju zemskú samo
správu. pochodila so svojimi melioráciami
najlepšie, ale i v Čechách sa starali o meli-

ne jednotným, organickým, verejno
právnym celkom, stáva sa samostatným
verejnoprávnym celkom v rámci spo
-očnej, jednotnej štátnosti a suverenity
československej.

Sú to ostré slová, vrhnuté do tváre po
slancom, ale ako sú pravdivé pre pomery,
ktoré sa vytvorily na pôde parlamentariz
mu v niektorých štátoch strednej Európy.
O Polsudslkim sa hovorí, že je demokrat,
ale demokracia jeho nespočíva v nekriticiz
m© más a v prázdnom žvanení, ale v efek
tívnej práci ťvoTČej.

nov a všetko, čím sme sa vedeli zavďačiť
svojmu pevcovi. Plakety a vence. Rozpo
mienky na významné chvíle v živote ná
roda a básnika. Podobizne Hviezdoslava, a
jeho príbuzných. A ma jedhej je veľký bás
nik najviacej zostarlý a zmučený, t0 je tá
zo sanatória, posledná fotografia veľkého
Hviezdoslava.

To už tak býva, keď človek všetko svo
je chápanie a pozorovanie vecí presiakne
literatúrou.

A ste vo vytržení, že práve tu nachádza
te tak mnoho živých dokumentov nášho
literárneho vzrastu. V Dolnom Rubíne ide
te hlavnou ulicou a takmer v každom do
me nachádzajú sa vraj stopy po tom, alebo
ono,m slovesnom dejateľovi. Na rohu má
pamätnú dosku Andrej Radlinský, o nie
koľko domov ďalej j© evanjelická fara a i
tu ľudia slúžia literatúre, ďalej dom Jégé
ho a za ním príbytok, kde po dlhé roky žil
a pôsobil Hviezdoslav. Úhľadný a vybiele
ný, a na stene rozpráva pamätná doska o

svojom zosnulom obyvateľovi. A ešte via
cej sa dozviete, ešte väčšia pieta vám pre
nikne celú bytosť, keď vojdete do toho prí
bytku.

Prekrásne sú tie naše oravské kraje.
Keď od Kráľovian, od košicko-hohumín
skej trati hrdo sa vypne malá »OTiaivlka»,
prerazí tunel a fujazdi tou hadistou orav
skou dolinou neskúsenému cestovateľovi
do očú sa pchajú priamo pohádkové obra
zy. Vysokánske vrchy, v dolinách dediny a
v nich ľudia, o ktorých od detstva viete,
že stelesňujú v sebe naše rasové vlastnosti
a že j© to národ žulovitý, nebojácny a pra
covitý. A nevdovjak zdá sa vám, že týCmto
všetkých ľudí už dávno znáte. Že ste sa
neraz stretli s nimi. Že ste prežívali ich
osudy a starosti. A vtedy výkúzľuje sa vám
pred očami tichý podvečer, v l<torom ste
Čítavali »Hájnikovu ženu», Vlkolinskovcov,
»Rysavú jalovicu» a v mladom, zdatnom
mužovi, čo neďaleko Párnice ikráča popri
trati nevdovjlak chcete poznávať hrdinné
ho Adama Hlavaja ä M. Urbanovho »Živé
ho biča*. •

Potom vkročíte do pracovni. Pani Hvie
zdosiavová upozorňuje, že všetko tu tak zo

stalo, ako bolo, kým ešte básnik žil. Nič

neprekladali a nič nemenili. Skriňa plná
kníh. Spešne prebehúvate po chrbtoch sväz

kov a usmievaljú sa vám mená najväčších.
Niektoré sväzky sú od mnohého upotrebo
vania veľmi ošúchané. A stará pravda, že

knižnica je najvýmluvnejšim svedectvom
ľudskej inteligencie a vkusu, sa vám tu
znovu, nezvratné dokumentuje. Hviezdoslav
miloval najväčších a svojim vlastným die
lom patrí medzi nich.

Maršal Pilsudski konštatoval d'alej, že

keď Poľsko bude potrebovať jeho silnej ru

ky ministerského predsedu, že vtedy sa
vráti do svojho úradu. Ostatne záležitosti
medzinárodnej politiky ostanú i nadialej v

Jeho zkúsených rukách.
Vidíme teda, že rekonštrukcia poľskej

•viády mala ráz nielen formálny, ale spočí
vala na určitých zásadných taktických
kiOnfcluziáldh Pilsudského. Program hospo
dárskej a medzinárodnej politiky ostane ne

narušený, ostane tenže. A to je najdôležitej
šie, leho program ten ukázal sa pre Poľsko
dobrým a Poľsko na doterajšej ceste (kráča
feu stálej konsolidácii na každom poli.

PiOlky sú veľký záškodník. Prinášajú sta
robu. »Družk'a», čo zostala po Hviezdosla
vovi, pietne opatruje všetky pozostalosti
po svojom veľkom mužovi a návštevníkom
ich vďačne ukazuje. Na stenách visia dary,
čo dostával veľký poeta od svojich kmja-

Pracovný stôl ! Sú to ozaj sviatočné
chvíle, postáť chvíľku nad ním, zahlbit sa
do dúm ó poslaní ľudského génia a ľud
skej myšlienky. Skoro neuveriteľným si*

| á ä u.
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Rukopisy nevraciame.

Poľský hlas

Posledné jednanie dramata. — Všelcia členovia
chorf hladujú. — vina generála Mobile.

Minister dr. E’Sesäža hovoril v Stubnianskych Tepliciach o akfiuel
ných otázkach Slovenska.

U pani Hviezdoslavovej.

2a 80 haílferaft,

Nové obete nepodarenej
výpravy generála Nobile.

FEU1LLETON

Hodžowo vyhlásenie o zemskej
správe a prezidentovi Slovenska.



Automobilové nešťastie bratí*
slavských hasičov pri Brne.

Šofér ŕäoSSer mrtwý, traja nosičskí dôstojníci i’ahko zranení.

Sezóna:
# *

máj-—október.
*a m

b" liečivých prameňov
*'5

...
Dotazy zodpovie:

Úradná kúpeľná Sprava.v

V Bratislave, 9. júla- zranenie na ľavej ruke, Maliarik utrpel otras ner-

Na hasičské slávnosti do Brna vypravili sa vov a Rôsler bol ľahko zranený na pravej nohe.

v sobotu večer i bratislavskí hasiči, ktorí zväčša g0 fér bolier, octnul sa pod autom, ktoré mu
išli vlakom. Hlavný veliteľ hasičského stranu Voj- rozmliaždilo hornú polovicu tela. Utrpel tak
tech Šolc, ďalej pokladník Ján Rôsler, v ?b- fažké vnútorné zranenie,
čianskom povolaný bankový úradník a veliteľ . . .

čaty Samueí Maliarik, knihársky majster v že lekári v brnenskej nemocnici nechceli ho vo-

Slovenskej Grafii, išli hasičským autom. Toto bec operovať, lebo jeho stav bol celkom bezna

auto neviedol však šofér Holler, ktorý Išiel s ni- dejný.

mi rokmi, je štátom trvalým, pevným, sil
ným a nepremožiteľným, podali sme svojou
prácou dôkaz, že môžu byť medzi nami roz
manité politické trenice a hádky, ale že to
všetko je len na čas, podali sme dôkaz, že
i keď niekedy ten zdravý rozum politický
odpočíva a ide na krátky čas na dovolenú,
že sa zase vráti, podali sme dôkaz, že
predsa len je väčšia naša láska a oddanosť
k nášmu Slovensku a nášmu štátu česko
slovenskému, nežli sú tie drobné politické
alebo osobné nenávisti medzi nami.

orácie dosť dobre. Na Slovensku sa však
inomal kto starať. Zemskej samosprávy ne
bolo a župy, ktoré vtedy vstupovaly do ži
vota, už vopred sa ukazovaiy dosť málo
spôsobilými podnikať takéto veľké práce.

mi, ale hlavný veliteľ Šolc, hoci nemá šoférsku Bratislavskí hasiči mali v Brne na výstave
zkúšku. moderné zdravotné auto a v tom chceli ťažko

Asi 12 krn pred Brnom došlo k hroznej neho- zraneného Hollera previesť do Bratislavy, aby
de. ktorá si vyžiadala za obef život 60ro5ného aspoň zomrel v kruhu svojej rodiny. Ale Hoiler,
Hollera. ktorý od svojho zranenia nenabudnul vedomia,

"To súvisí s tým, čo som .povedal, že župy
malý dosť úzku daňovú, základňu a preto
bolo treba túto daňovú základňu rozšíriť.
[Skúsenosť učí, že pre všetko národohospo
dárske a osvetové podniikanie zemská sa

mospráva sa osvedčila najlepšie. To sme
videli na výsledkoch v Čechách a na Mo

rave. Preto sme celkom jednoducho nasle
dovali tohoto príkladu.

Z príčiny, ktorá nebola dosiaľ presne zistená, zomrel behom transportu, takže do Bratislavy

otočilo sa auto na hradskej a potom sa pre- priviezli len jeho mŕtvolu. Po nebohom zostala

vrátilo. Mužovia v ňom sediaci boli vyhodení, vdova a tri dospelé dcéry. Jeho pohreb bude v

utorok o 17. hod. z hasičského skladišťa.
ale až na Hollera utrpeli len menšie zranenia.

.o srdca by som si želal, aby aspoň ta
ká konsolidácia politická, ako je u nás, za
vládla i u našich milých súsedov. či nž v
Poľsku, v Juhoslávii alebo v Rumunsku.

Šolc má len nepatrné odreniny na hlave a ľahšie

všetkých oboroch správy, ktoré spadajú, do teľnosti, svoju slobodu a samostatný štát,
nášho zemského sriadenia. tak tejto svojej slobody nechceme a nesime-

Chcel by som o tom pár slov povedať, me a nebudeme zneužívať na to, aby sme ea

O tom prezidentovi. Kdesi som v novinách medzi sebou bili a hašterili, ale použijeme
čítal, že toho pána prezidenta nášho pokla- tejto svojej slobody k tomu, aby všetci Slo

dá za svojho jedna jediná naša strana, naši váci, dobrí a verní Slováci a republikáni v

kolegovia z ľudovej strany. dobrom priatel štve a shode i pri rozmanito
, , . . ,, , sti názorov politických podali si ruku k

Veľmi otvorene a pred touto širokou
log

- áci za lepgiu budúcnosť nášho
verejnosťou vyhlasujem: -ú Slovenska.Zemská samospráva slovenská nto je
majetkom jednej strany, ale Je majetkom Pred tooma dňami> priatelia moji, na-
Sloveuska celého. Prezident Slovenska vštívil som bmenskú výstavu. Hlavne me

nia ie nrezidentom žiadnej strany, ani sto Tiašej sesterskej Moravy, usporiadalo
ľudovej ani žiadnej inej. to je przldent ústavu t. zv. súdobej kultúry, t j výstavu
celého Slovenska. ' všetkého, čo je význačné pre pokrok, ktorý

žiadna strana na Slovensku ani v ce- sme v republike za tých prvých do

lom štáte nesmie si nárokovať, aby zem- sat «*ov. Voidete-U tanh n
uvld*te

J*“
1

ská samospráva bela dirigovaná podľa znázornené aký pokrok urobilo naše rolm
neJ akých straníckych záujmov. Pri za- ctvo > naše školstvo naša veda, naša pne
vedení a úradovaní novej správy na na- myselná výroba atd., vserUo to co vyp yva
šom Slovensku ie záufem celého Sloven. z pracovitej a tvorivého rozumu

.^Mo
rka a záujem všetkých, ktorí na tejto ravieuke a jej sídlu Brnu bola d'aná cest,
slovenskej pôde žijú a verne pracujú. ceN n'á§ štát tam usporiadal prehliairlku

svojej práce, aby národ videl, čo sa vykona-
V tomto smysle ponímam zemskú samo- lo a po ,dra toho j 5o vykonať ešte treba,

správu 1 s jej viditelnými hlavami a v tom- Takáto výstava je dobrým merítkom vše
to smysle sľubujem si od slovenskej samo- národnej práce, dobrvm vodítkorn do bu
správy mnoho dobrého pre Slovensko a pre dúcnosti a sebaspytovanim. Keď som tak
všetky jeho pracujúce vrstvy bez, rozdielu pre ,chádzaJ touto výstavou v Brne, pomy
vierovyznania, stavu a bez rozdielu poli- s ] e] s j ) a hovorím vám vám to dnes celkom
•Htického názoru. otvorene:

Som presvedčený, že čo nsmohly podni
kať naše župy, ktorých bolo šesť, vo ve- V dnešnom čase, keď o chvíľu prejdenie

do druhého desaťročia trvania našej repu
bliky, žiadam si uplatniť menovite tri zá
sady:

cfiaioh poľnohospodárskych, lesných,
kultúrnych, stavebných, komunikačných,
že toto bude môcť podnikať slovenská

Medzi nami môže byť rozdiel vo vzdela
nosti, v politickom nazieraní, ale nemôže
byť rozdiel v jednom, nemôže byť rozdml v
tom, že jedon Slovák druhého Slováka, ale
bo Čech Čecha, občan občana v našom štá
te si chce návzájoim uctiť a vážiť. Môžeme
mať akúkoľvek mienku o svojich politic
kých odporcoch, ale hlaďme ju uplatniť
vždy len takým spôsobom, že každý bude
usilovať o viaic, o lepšiu prácu než druhí.
A ďalej nemôže ešte v jednom byť medzi
nami rozdielu, a to v tom, že všetci rovna
ko, za všetkých okolností, držať chceme
svoju budúcnosť slovenskú a budúcnosť
svojej republiky.

ňu odhodlali.
Ten istý spôsob, ako táto samospráva je

UŽ dávno zavedený v českých zemiach, pre
niesli sme aj na Slovensko a Podkarpatskú
Rus, takže máme dnes v celom štáte jed
nakú organizáciu, úplne na ten istý spôsob
zariadenú vorejmi správu.

Ale ešte i iný dôvod bol rozhodujúci za
to, aby sme správu na Slovensku postavili
na základoch samosprávy a vytvorili zem
ské sriadenie.

Keď sa robil zákon o župách, vychodili
.sme všetci z toho predpokladu,, že bude
utvorený žnpný sväz. ktorý bol skutočne v
zákone predpísaný. Medzitým sa však uká
zalo, že niet ani ochoty, ani možnosti na
šim šiestim župám dať túto spoločnú vý
konnú organizáciu.

konečne vyhrali. To, čo potrebujeme. Je

Hovorím k vám všetkým. Len spoločnou
vôlou ku shode môžeme sa dorozumel’ i o

tých najťažších otázkach. Často sa stáva,
že ide ostré proti sebe Slovák proti Slová
kovi. Veľmi by som vás prosil, jestli je v

vyhoveť všetkým hospodárskym potre
bám, jestUže chceme bezpečne opatriť
náš študujúci dorast, aby slovenský čio-
vek bezpodmienečne tu doma na sloven
skej pôde mal zabezpečenú existenciu,
aby pravý človek prišiel ňa pravé mie-

J,Ž i adame si. .aby sloVenská samospráva
nám dälä 1Ľ tej Veľkej zodpovednosti,,ktorú SV( sme jej použili proti našim skutočným

nepriateľom, ktorí na nás číhajú tam apoz-aza prvých desať r~hoy vykonala v Brne
na Meravé, prehliadku svojej práce zaprejímame všetci, jednu veľkú nádej a síce

tú, že spoločnými silami, priatelia moji, do
vedieme naše milé Slovensko k takému
rozkvetu, v akom rozkvetu sa nachodia naši
bratia na Morave a v Čechách. Táto práca
bude vyžadovať predovšetkým mnoho se
bazaprenia, bude vyžadovať úprimnosti 1 a
priateľstva medzi všetkými Slovákmi. Ke
dykoľvek bude reč o Slovensku, o sloven
skej samospráve, tam nech mi nikto ne
chodí s nejakými straňníckymi 'alebo osob
nými záujmami, pretože

Dun'aja.
Tie časy, keď niekto iný za nás myslel’,

predfea už dávno prešly, keď za nás myslel
pán cisár, alebo osvietení páni v kaštieľoch
alebo veľkomožný pán slúžny tu na blízku
v Martine. Dnes, budiž za to vďaka Bohu,
myslíme sami za seba. Máme-lí tejda sami
rozhodovať o seba, o svojom osude, z toho
vyplýva, že my ako Slovensko musíme mať
istú samosprávu, lebo nemôžeme očakávať,
aby ústredné úrady v Prahe znalý naše do
máce pomery tak, ako ich poznajú ľudia
domáci, ktorí tu pracujú. I z tejto príčiny
holo potrebné dať Slovensku takú organi
záciu, a to nebolo možné inak, ako vo forme
zemskej samosprávy. Myslím, že potiaľto
medzi všetkými Slovákmi je jedna mienka;
že inak nemohlo byť a že bolo vykonané
pre Slovensko všetko, čo bolo možné.

My naopak veľmi často sme práve k to
muto svojmu odporcovi trocha príliš sho
vievaví. Radím vám, aby sme túto shovie
vav.osť preniesli na vzájomné vzťahy medzi
nami.

Hovorim schválne v Bratislave preto,
že by som bol rád. keby sme o 10 rokov
mohli sa preukázať nielen tu doma s pek
nými a trvalými výsledkami svojej práce,
ale vosť a slovenská srdečnosť, a Päsť a to,

čo je s tým spojené, to budil tam, odkiaľbol by som rád. keby sme mohli vtedy
preukázať i voči cudzine, že Slováci pri
Dunaji stoja pevne a trvalé, a že sú
márne nádeja všetkých tých tam okolo
Pešti, že by ešte nlekdy mohli na naše
dunajské nábrežia vstúpiť svojou nohou.

skutočná nebezpečenstvo hrozí.

Buďme si vedomí toho, že teraz už budeme
my a Slovensko ležať tak, ako si postelic
me. Ak budeme v dobrej shode a rovnako
dobra všetci pracovať, nič sa nám nemôže
stať. Ak by sme sa všäk medzi sebou há
dali, pokrok náš iste by nebo] zastavený,
ale predsa len by bol ne,pomerne pomalú
ši a my máme toho toľko a toľko doháňať.

ani prezident ani nikto v zemskej správe
nepodlieha žiadnemu sírannickema pro
gramu, ale zákonom republiky a spoloč-

Prvých desať rokov nášho Slovenska a
republiky nemohlo sa zaobísť bez rozmani
tých neistôt, prechodných nechutí a t. zv.
spoločenských a samozrejme i hospodár
skych kríz. Viem celkom dobre, že mnoho
a mnoho práce nás čaká, aby sa veci na
pravily za ďalších desať rokov.

To len aby bolo jasno! Máme doceja iné
starosti, než sa medzi sebou hašteriť. Vy,
ktorí sa pamätáte, čo sme museli podstúpiť
pred vojnou, menovite vy, ktorí ste živými
svedkami toho,'čo vy tu v Turci ste podstú
pili, práve na týchto miestach, vy všetci
mf dáte za pravdu, keď poviem, že dnes,
keď máme zásluhou- našich legionárov, na
šich politikov a láskavosťou večnej Prozre-

Pred pár dňami dostalo zemské sriade
nie na Slovensku viditeľnú hlavu, vo svo
jom predsedníotve, v prezidentovi, vicepre
zidentovi a behom krátkeho času bude mať
viditeľnú hlavu každé odvetvie našej samo
správy, školské, poľnohoispodárske a vo

Tú ťažko vydobytú slobodu svoju, tú
si chráňme ako zreteľnicu svoju, pretože ak
by sme svojou ľahkovážnosťou ohrozili
svoju slobodu, nebude k vôli nám éšte jed
na svetová váľka, ktorá by nám doniesla
tú našu slobodu nazad.

Isté však je, ž© za prvých desať rokov
sme všetci na Slovensku podali dôkaz, že
tento štát, ktorý utvoril sa tu pred desiati-

vám zdá, že za týmto stolom, o ktorý sa
podopierate, za dlhé roky pracoval Hviez
doslav. Z priečinku vytiahne milá pani ru
kopis prekladu »Sen noci svätojanskoj».
Drohulinké písmo, skoro filigrantsky písa
né bez akýchkoľvek škrtov a opráv. A pani
Hviezdnelávová vám vďačne rozpráva o
pracovnej metóde svojho mužr

Jeden a coko-ld je mezi námti rczdflnílio (kraje,
nárečí), jest na ozdobu a obohacení národní
jednotnosti, nikoili na nezdvojení. A jedli se
pŕecc rozdvojujeme, jest to dôkaz slovanské
nevyspelosti, slovanského jinoš®tvl.»

sväzolk, ktorý síce zachytil Kálalov pohľad do
Slovenska, prodváleônóho, ale z ktorého mno
ho má nalijliay.ú .platnosť, dosiaľ. Súhlasím©
plne bo slovami autorovými, ktoré si položil
v predstave: >>Äbyohom rozumčli álqveneku
prítomnému, musíme poznat i Slovensko pred
válečné». »Slovemsko pretdvá'!ečné» je vlastné
reedícia starších prác Kálalových a to knižky
»Slovene,ko a S 1 o v á c i» (1905). a pamiat
nej u Špica v Teflči r. 1908 vydanej knižky
»Vyhubit, obraz slovenského utr
pení, ktorá svojho času vyšla a iniciatívu
prof. Masa ryka.

bola napospol v službách medzinárodných
alebo priamo proti národných. Pohľad na slo
venskú školu je tu hodne čierny. No a t ie

obrázky z rílše pálenkového mora, tie už zná
me z ostatných knižiek Kálalových. Snáď boly
pravdivé vtedy a vtedy, ale nám, ktorí sme
bolí účastní výstavby popreóratového Sloven
ska, zdajú sa už niečím ad hó?, vymýšľaným.
Nepopieram ich pravdivosť, neumenujem ce
nu Káladovho pohľadu — len konštatujem do
jem dnešného čitateľa. Rozhodne ale uprilíše
ný je Kálalov pohľad na niekdajšie slovenské
zemianstvo. Nemôžme ani pri najlepšej vôli
súhlasiť s Káhelovým hodne aprióirnyim od
sudkom slovenského zemianstvo,, že totiž »Ko
renem všeho slovenského zla j,sou zvrhli, za
prodajní synové slovenského národa, totiž ze
mané.» Koreňom všetkého slovenského zla?

V druhej časti knižky (Maďarísace vy
hubil) podáva Kálal systematický obraz ma
ďarizácie, ktorej základom bola vždy lož, do
bre maskovaná pred cudzinou, ukazuje jej
formy a metódy a dedukuje aj tu po svojom,
že celá maďarizácia je udržiavaná 1 n služba
mi zemänov a židov. Ale ani tu nie jo kniha
Kálalova len pohľadom historickej ceny. Aj
po tejto stránke je stále aktuálna. Lebo »tre
ba nám ešte aj dnes poznávať maďarizáciu,
bárs je už po nej, bo nás poučuje s kým .su
sed;mc.»

TJdlvnm pôsobí veľké bronzové poprsie
Shakespearcovo, ktoré sa nachádza na
Hviezdoslavovom písacom stole. Oči ne
vdovjak sa opytujú, prečo práve Shaikes
peare.

— P.o Bohu, môj muž na|jviacej si etij a
obdivoval veľkého Angličana. — rozháňa
páni Hviezdoslavova vaše rozpaky. Ale za
tými jednoduchými slovami cítite, že tlčie
úžasná ľudská sila a veľký umelecký gé
nius.

Listujeme s autorom a sledujeme jeho po
hľad do predvojnového Slovensika! Knižku
otvára u Čadce a samozrejme obrázkom o
drotároch, o ich dedinách a živote.'Po drotá
roch príde Jánošík, symbol vzdoru a sily,
ochrany a záštity. Nasledujú letmé pohľady do
miestopisu Slovenska. Treba kvitovať a pri
písať k dobru Kálalovmu bystrozrakú, že už
tu »táhl Ceeikou niť od Šumavy preš Moravu
a pfes celé sev. Uhry až k Bukoviné (72). Na
čerpáme, tu aspoň základné informácie o sto
ličnom či župnom sriadení, oboznámime sa so
životom na dedinách i na horách, najmä s tým
krušným životom slovenských horalov, slden
károv, bačov,, pltníkov, čo je zaujímavé: slo
venskej inteligencie äž na dve-tri čestné vý
nimky tu vlastne niet. Ako by nežila alebo

A to platí o celej prítomnej kn'žke Kálalo
vej. Mnoho sa zmenilo od prevratu, a k dobré
mu zmenilo. Stlny poroby sú už ozaj len ,«tŕn
mi. Ovšem, povalia národa sa tak chytro ne
zmeň;!. Tá ostáva. Knižka Kálalova učí náe po
znávať ju. Bolo by však nepochopením vychy
tiť len tento noetický význam. Veď poznať, a
ko vraví Francúz, je toľko ako milovať. Áno.
milovať, milovať, — tento zámer cítite a ba
dáte na každej knižke Kálalovej. A to je to,
čo nám robí Kálatove knižky milými, napriek
istej apričumoeti i niekoľkým nedorozume
niam- L. N. Z.

A človeku by sa v týchto miestnostiach
chcelo zostať veľmi dlho. Vypytovať sä na
tanohé podrobnosti a nakoniec sadnúť si

V čom videl už vtedy Kálal význam Slo
venska pre Čechov? Ono vraj »nás (rez. Če
chov) spojuje eo slovanským východom, s ná
rodom rusíkým». Je mostom, »po ktorom slo
vanský prúd má sa valiť do zemí českých, a
by nás (iroz. Čceihov) posiloval, ahychora stačili
vzdorovať západnému tlaku nemeckému.» Ale
na druhej strane aj Slováci potrebujú Čechov.
J reba i,m oprieť ea o nich alebo o Maďarov.
Tertiuim non datur pre nich. A bude to len
v duchu národného' poslania, keď sa oprú o
Cechov. Lebo »od Šumavy za Tatry jest národ

i stoličku, na ktorej sedával Hviezdoslav
môcť dlho, nerušene meditovať. (km.)

— Nákladom L. Mazáča, v Prahe, strán 280,
a)ko IV. sväzolk Kálalových spisov slovákofil

skýich. —

Medzi Kálalovými spismi slôvákoľil-
Skýimi najdôležitejšie miesto zaujíma tento

zuby chráni, pôsobí
antiseptický (ničí choroboplodné
zárodky), chutí príjemne, občerstvuje.

zemská samospráva a preto sme sa za

Žiadne triedne, cirkevné alebo nárcd-
ó boje! Toho nepotrebujeme, toho sme

malí dosť. V tých veľkých bojoch sme to

mier.
Slovensko však musí byť Jednotným ad
ministratívnym celkom, Jestližs máme

sto, aby sme sami o to mohli starať.
druhých desať rokov na"ih republika vy-
koná v Bratislave na Slovensku.

Medzi nami budil bratstvo,, shovieva-

ným záujmom všetkých Slovákov.

KáSaSewo Slovensko



| Dr. Cudevft Hlíáte!: 11 Lúpežná vražda pri Žiline.
ÚradnSk Komínek úkladné zastrelený a ozbíjaný. - Neznámy

x
(ny) v Bratislave, 9. júla.

VľSh ““ odeudZBl mo*o«3?»«el a ušiel na ňom az ku Krásnu. !§lLjWEUMÄ ÚSAD JSCHiÄÄ
n« chVr°7

U

VM™ Ít)Ut’
m i

j- č. Zo Žiliny, 9. júla. mil vec četníckej stanici v Žiline, ktorá -w -na, iáSSÄSi lÄSSŕľ'SCsS « T,“a**e, “*• ?lta°v ľOTým “Milla hMď usllo™é Sr*.
v S. H. S., zaslúžilého národného pracovníka t

í®s^'om ac! Kysucou bola spáchaná v so- Dosial podarilo sa četníotvu zistiť, že
T 1

~

1
111

a dlhoročného obetavého vodcu Slovákov v neskoro večer lúpežná vražda, obe- Komínek si kúpil v sobotu večer v Žiline
B„ľt 5 ?r!f?e - Zo” Xisdni fou ktorej “ staI mladý úradník dôchod- benzín i olej. Plechovku s olejom uviazal f* T ? T> 1TÄ A TTTJTsmsísss íÄnví,enSréÄ M’ííLi.'Sr*" NOTomM- 51v™**™ «»p-**«•*Cti YR.NIKo Jeho smrti hlboko sa dotkol každého, kto

“ o ef Komínek. Keď prišiel za Budatín, musel asi zasta-
vedel f ceniť jeho požehnanú činnosť medzi Páchateľ, po ktorom Sofnictvo usilovne viť, aby si plechovku s olejom lepšie upev- -~=x=! n «n ujeso

pátra> prepado1 ho v okamiba> Keď si vreckovkou. Tohoto okamžiku použil _ Nitra bude voliť nového starostu?
menšina v Juhoslávii ztráca smrťou, dra ľ.. opravoval motocykel, zastrelil ho zá- asi neznámy vrah k prevedeniu svojho Dosavádny zaslúžilý starosta Nitrv r o-Mičátka jedného zo svojich najvzácnejších kerne od zadu a ozbíjal ho potom asi úmyslu a strelil Komínka úkladné z re- borí kinnr k«i
pracovníkov. 0 i000 Kčs. volveru do hlavy. +

P°V°dne ZVO
,
1
.
einy do obe<>

• neho zastupiteľstva za nepolitickú skúpi
_. ?°'° í0 .?5, augusta t. 1924. Po našich novä- O tejto vražde dozvedáme sa tieto po- Komínek bol trafený do zadnej časti nu a pri ostatných voľbách za stranu ľu-S advttóŕdr ädavíť MiátertiáS ľroiľt. čnosti: hlavy a bal bfď »“**• ú*0&aík ma d °™, ohlásil pred časom rezignáciu na
narodzeniny a 25-ročné jubileum svojej národnej Jozef Komínek, mal starší motocykel po

.
Vľecka a odcndzi1 mu starostenský úrad pre útoky ľudáckej tla

práce. Nič viac. Len pár riadkov. Málokto sklo- a viezol na ňom v sobotu večer obvodné- así 1000 Kas' če, že ako starosta mesta pozdravil sokol
štvrfstomčie^^onal

1^

dedične!
1 h° zverolekára do Žiliny, kde chcel tento Potom išiel s motocyklom niekoľko kim ské župy pri sokolskom sjazde v Nitre.

A i tam dolu v Juhoslávii, kde žije vyše 60*000
navštíviť predstavenie Slovenského Ná- ďalej až k obci Krásnu, kde nechal moto- Starosta Cobori splnil vtedy len usnesende

našich bratov Slovákov za vtedajšej veľkej roz- rodného Divadla. Po 9. hod. večer išiel cykel na trávnatom brehu. Bol to moto- mestskej rady, ktorá sa väčšinou hlasovvadenosh málokto počúval hlas svojho srdca a Komínek sám na motocykle domov. Ale cykel so značkou červené P V-377. usniesla, že mesto má Sokolov rrfiVioina

čÄvdačÄÄ to *ysnc*é*o Nového Mesta sa už ne- Pátranie ktorého sa. zúčfted1
četníctvo pozdraviť. Hoci mu mestské zastpľteD

live požehnanej 25-ročnej činnosti dra L. Mi- vnatil. V nedeľu ráno našli pasáci jeho z celého okolia, je veľmi ťažké, lebo po stvo odhlasovalo jednomyseľne dôveru -
čátka. Dnes, keď už navždy zavrel oči, iste ani mŕtvolu na hradskej neďaleko Budatína vrahovi niet žiadnych stôp. Nebohý Komí- starosta Cobori bol svoiho čac tmedzi jeho protivníkmi sa nenájde zatvrdilec, a oznámili to četníckemu strážmajstrovi, nek, mal 27 rokov a bol slobodný. Podlá- tstorosfom + , . , x

zvo en7
ktorý by v sroutku neskloml hlavu a nespomínal ktor,-

r bÝva v Rllda+ÍT1 „ T a 7a1 7 Aierh a „ôsobil „toko/ko mknv S^
arOSt°m hlasmx všetkých členov za

ši s uctou a povďačnosfou na prácu, ktorú dr L. J
,
y B d t

.
len ff p fíz.ai z Ciecn a posobil už niekoľko rokov stupiteľstva, ako dobrý odborník a nieMičátek vykonal v časoch pre náš národ naj- 0 Pravdivosti oznámenia pasakov a ozhá- na Slovensku. ako prís iu§ník ľudovej strany — sotrvalta

Tvot dra Ľ Mičátka bol ustavičný boj. Za
" Cobori m svojej resignácii. Preto má byť

slovenský národ a jeho lepšiu budúcnosť. Obetavú 00 na;lbilžšel schôdzi mestského zastupi
a skalopevnú Jáskn k národu odnieso! si už z ro- isjiiikliísl WfOBi BSli IVyB teľstva zvolený nový starosta. O osobách,
JS! .h“ MKátek, uäter

ŕ Záhadná smrť generála Protogerova. — Zastrelili ho w hádke l>y mnhly prl vorbe prísť v ,lvahu -ÄSÄÍÄS äeho „odpore! 11 . - Vsruáenle v Sofii. - Balkán sl oddýchne.
“

& M ,Ludevít Mičátek sa narodil v Kyšáci 25. augusta -r- v Q •- i- t-ww* rr___ ij. T - , ,, ., m namsSb v Bratislave sa
IS74. Peklom maďarských škôl prešiel v Sarvaši Ks. V Bratislave, 9. júla. ktorý včera tak biedne zahynul ma rozpadávajú domy. K zpráve uverejnenej.
a Kečkeméte. kde aj maturoval. Maďarská škola So soboty na nedeľu v noci hol v Sofii sofijskej ulici. pod týmto titulom v »Slovenskom Denni-

"f u
'
lici dráždený válečný zločinec, gene- Qn Waí,0m Stamhold'jskéího, niekoľkých fe®» P®e nám majitéľ firmy J. Tauskyho

Už ako mladý právnik bol oddaným národným rad 'bulharskej armády, hlavný vodca Ma- ministrov poslancov a spoluúčastníkom synovia,, pán Max Stein, že nie je majiteľom
pracovníkom. Ako advokátsky koncipient na My- kedonskej revolučnej organiizácňe, Protoge- rnasakroch bulharškýoh zemedellcotv. domu, v ktorom je jeho obchod, že ni© je
jave a neskôr v Turč. Sv. Martine u dra Jána rov. Po Čanlevovi, Panicovi, Todorovi Ale- Vzrušenie v Sofii j© pochopiteľné. Zahynul preto zodpovedný za stav tohôto domu a
netakS la'nihkýcíi hÄčrfthľfLf'SíU! .

PriSfel rad naňho. Že nv najväčší zločinec a vťalh súčasnej Európy, preto tiež žiadne upozornenie od úradov ne
kúcií prebúdzal v ňom národné povedomie. Hoci ndt

'

ak ’ ako jeho »priatelia», _ kt®rý za posledných päť rokov vládol dostal. ĎaHej tvrdá pén Stein, ž© nehol proti
na Slovensku v tých rokoch núdza o obetavých z ktorých prvý skončil rukou atentá- taine Bulharskom a chceL sne bohaté evakuácii domu a že poďľa mienky znalcovsääää“ r- vä«
osadil sa v Novom Sade, kde si otvoril advokát- kíb ďrahy vo viedenskom i>Bnrg- nuť i BalkánomI Qonry. ochotne^ tieto po
sku kanceláriu. A pre Báčku nastaly požehnané thaatri» a tretí kdesi v horách pri Q

.známky, podotýkame však, ze naše zpravy
časy. Ovocie viacročnej neúnavnej drobnej Diáce S°fii, vedel už dávno dôkazom toho c. Z Belehradu, U. júla. o -stave domu ni© sú prehnané, lebo sme v i
dra Mičátka a jeho druhov sa čochvíľa nkazo- \ ’ Zavraždenie generála Protogerova vetou- deli trhliny v jeho múre. Dom hol čia-ÄÄ J5SSÄ nS -S. “A"
bolo. Že sa Slováci a Srbi spojili k spoločnému rQ „ - . v wT. okamžité vyšetrovanie a prenae.e- majiteľovi domu novy rozkaz, aby do 21
boju proti spoločnému nepriateľovi. Po dedinách o jeho zajazdení, ackol ck % dovame vrahov, ale dosial bez uspechu. dní dom riadnym spôsobom zabezpečil a
sa manifestovalo za. slovensko-srbské bratstvo a nxi obsažná, je tak záhadná, ako ono samo. Hoci sa vyhlasuje, že vrahovia sú neznámi, miestnosti, ktoré susedia s domom poštona nrvom veľkom shromaždení s Jožom Tonúcom Nie sa čo diviť. Vydalo ju sofijské polica]- yie ,sa všeobecne v zasvätených kruhoch, v xh riaditeľstva abv rozhodí wiorázdni]Äľe SľdyP«LÄÍÍ ľé riaditeľstvo, ktoré sa vo vydávaní kto to spáchal.-Medzi Todorom Alexan.dro
sledkr. Stalo sa lp. p_sa-v.^5P _ dlhni

dotai...-eLvtalj,ta 7-" 7.-]:.'- W~iiT
na Slovensku pamamy qtambolitakovci togerov, všeobecne označovaný ako povod- ky a nemoderný dom,, ktorý mal byt az
januárový deň r 1905 Slmak sa obiimal so Sr- všetci Stambolijskova.

ca prevzal potom TodOrove funkcie dávno zrúcaný, nech už patrí pánu Stemo-
™r“

Z i** * ***m Mtehajtowm a toPW aläbo Ťažkému. Dne., kaď Je možno

mu iako
P

uäsíupca Milan Hodáa. Dolnozemskí Slo- j nikdy nadon nEdozvie, tak, *
Christovom. Pmtogerov yMol zOdbtma pozorovať čntý stovehný radi i y níiciaoU

váci prežívali v tých rokoch časy, na ktoré m- nikto nedozvedel, jak zahynul jeno
Makedonekej revolučnej organizácie zo So- menej frekventovaných, je rozhodne nepo

kdy nezabudnú. Do ktorejkoľvekdedmy
v_

Backe preächodca vo vedem »ievolncnei»
medzitým, čo Michajlov bol žéfom vo- ohopiteTné, že na hlavnom bratislavskomÄÄSWrÄ organfeáda Todor Äloaandxov. odSitoy. náSatl mdk. *€ Wort k*®

VO meno pokolenia sdeľovat budú pokoleniam q vrahoch, ktorými vraj boli jeho traja »po- Komi4ó BtinravOvalo na jeseň tohoto padnutím.
LÄ t atickí odlporci», svet sotva niekedy čo po- vépkÄ proti Juhoslávii, _ Pojetoávanie bratíslavského

m^iské
l<4T siovák )v Čuje. Ti su uz na druhom svete, dl a obvyk v2hľadom na nedóvne zemetrase- ho rczpogtu na rok 1929 sa pravdepodobne

Dr L Mičátek bol všestranne činný. So svo- 1ých »spôsohov» v Madekonskej orgam- ktoré postihlo Bulharsko, a veľ- „neskorí, y poslednej schôdzi mestskej
j im verným druhom, advokátom dr M. Krnom_, ká pomoc, ktorú Juhoslávia vtedy totiž účtovný radca, ktorý ja
založil mesačník ..Dolnozemský Slovák , íw

Zat>berať sa príčinou smrti, vlastne vraž- Btahaxsku poskytla, požiadala bul- „„verený sostavením rozpočtu, že dosiaľ ne

c-ok račovaň im dr' 1919 stala sa „Národná Jed- dy gen. Protogerova a joj pôvodom, viedlo harská vláda, aby akcia bola zastavená, „Mraaľ od šéfov jednotlivých oddelení prí
nota“ľktorá iako týždenník ešte i teraz vychádza by prilig ďaleko. ProtcweiPOT bol za zastavenie, ale oba slučné rozpočtové elaboráty, hoci lehota

AtkfÄÄ toľenÄpÄS J.Í.. yfet isté, «e So =W «. »>. ďal« «h»U T P**; » f— f. ”*fa, jT“”
voí ktorvm možno v prvom rade ďakovať za to, rf nesúhlasili s jeho krvolacnyim govaf Následkom toho došlo medza nimi vraj prevzat mestská učtáreň zodpovedností
že ťažkými hospodárskymi krízami dolnozemskí plánmi, vraždením a zabíjaním, ktapý teraz skončil smrťou Proto- j®, včasné pripravenie rozpočtu, aby monoi

neutrneli smrtertní ranu. Mdčatkova sta- v
* ’ íhvť noip<iná;vaiiiv v predpísanej leiioi© 65t0

rošt o získanie silného hospodárskeho základu že h© odstránili tí, ktorí mati uz dost jeho génovou. wvollala croráva o msSr Z i^eň roku 1928 Mestská rada usniesla!

SáS? StÄÄÄrfV SÄSÄ'ÄÄ ** to**** sasÄÄStŕ to :s«t.-ľÄä rÄŕtfsä“
Známy je proces marmarošský (190D a ková- cincov, sa vedi p

;. tohoto sa nazývaného v Juhoslávi »knvavýtm gene- rozpočet mestskému zastupiteľstvu neskciísääÄlíié «-1 -v*. ÄÄŕr'SSÄ11
- Ä1SW SSSS? ’STSMÄ — Ztí to ostaw raa. Ato pinl pr^asukarpatských Rusov proti obvineniam -zo schizmy, urom tak a y, ,

jednotlivých oddelení majú — ako sa

panslávi zrnu a vlastizrady. Y kovacickom procese urobí. Poradňa O nájomnom. _ SVOJ
- slastný názor o tom, či je treba

obhajoval 97 Slovákov. Won sa pos- aviiu za iZdá sa že to previedli pomstu stu- prípad „redpisy zákona zachovávať. A predsa je

farským bohoslužbám.' Z 97 obžalovaných odsú- penci Čanleva, alebo komi. t^éh„ bytu pre štátneho zamestnanca m© ľahostajné, kedy sa rozpočet pojednáva,
dili len 35. Kovačická cirkev chcela ho z povdac- ských vojvodcov, Mon tiež „zahadne-f

zákon istú medzeru a bolo lébo podporu zo sanačného fondu mozu. do-
St vyvoliť za svojho cirkevného dozorcu. Ale zahyimli - lenže v cudzozemsku. vykazuje terajší zákon P

,ktoré svoj rozpočet zavča-
Sradí al “» “r 1

Bíitv B, smrťou Pratom tt*. rM «** z dS Efeadného m- í prodloBly toäom. Brali-
Po u , lOT Tari iMwtorttá, alebo sprivnoiSis íľíjL '

elava dodať na podporu ro sanaiSneho ton

vatova a Slovincov,' 'pod bratstké nadpanstyo, dr povedané Bulharská revolučná orgamzá- Podľa znenia zákona o ochrane nájom- du nereflektovala, ale keby_
chcela plnit len

Mičátek tiež neprestal pracovať. Stal sa prvým ci v ktoTOj Makedoncov niet. Bulharsky
28 _ marca 1928 č. 44 vzťahuje sa na časť úkolov, ktoré plniť ma, musela by rvy

predsedom Cs!óy Svazu v Juhosrívm
p^

d
vá ,

Md _ hovorím výslovne: ľud — a s nim
úprava nájomného ako na prenajíma- šiť prirážky, takže by na podporu isté nárok

KÄ-xssrsÄÄS*? «*^«*»>««•»«»XsľSí«ŕ-<• -«•
znamné funkcie. Bohužiaľ, nesvornosť vypuK a 0T1 bol najväčším krvezíznivconi polosti zaisteného štátnemu zamest- _ Týranie zvierať. Tiež v Košimacji
medzi našimi dolnozemskými b™trni a z - va. Najznámejšie su jeao zločiny z d . . podklade zákonného pa- zaobchodí sa so zvieratmi veľmi neľud
hrozne šaraoatil Z nerovnalych mrzorov

,ke4y p0 ralom Srbsku dul MW “ 1 otósku zaisfer Z FnmMni a drožkári máji zväčša
1° rôznych názorov na poslanie Slov, nár. toľ. k strašným masakrom. Zatobol uvei

štátnych etc. zamestnancov — staré, ttž vyslúžilé kone, ktoré ťažko sa

strany vyvlnuly sa trpké osobne do-soznamu valecnycn zlocincm, mal 7*
úprava činže bola podľa hore cito- my chodia, nie žeby ešte ťahaly voz alebo

viedly k úplnej roztrieštenosti __
a znechutín, ,ti vydaný Juhoslávii — ale nehol, tak. ako kflez

kog K tomu sú tieto zvieratá ešte morene
ktorá pre našu menšinu znemožnila nejedon p. e

mn0hl ini . To ho posmelilo a v vaneho
ginže je gtacom lebo drožkári majú stanicu naSÄÄK äctä“ÄMÍŕiÄÄ

v Novom Sade símvaral c tamojších pomeroch, 9 iúna 1923, kedy bola svrhnuta 1914, môže domáci ziadat prirážku len m laaa, aoy d *
bv kone v drož-

StomboliiPkého vläxta a Staniplijsk# oc
.

(malé kSh »bol5 vystaviué takej htrúéave.
ších národných pracovníkov. A jednako, ara s maSsa>mi ministrov, poslancov a roľmk< ktorú povodne platil nájomní y po

Hlavná ulica ktorá vlastne reprezen
'SiÄ Sraw sa"nepohli odslrdnH.nedorozm*- auguste 1914. Pozaduvaue bá umné slb»e Tiež

stáukom, kde

„ja,
sperv a rozvadené,t, h.ora « s».». na-

***,, „aMy,k«- p» <— «“S KÄT» i Je treba »
Naikrásneišln, uctením pamtalky zaslúžilelio té sa stály na Balkaue — teda a*eloi: 1

wát«nie preplatku i s úro- o to postarať, aby drožkári boíi kums
pracovníka dr Ľ. Mičátka by bolo, keby si roz- y Bulharsku — od prevratu, viedol m zaiujxe na

oeni na inom mieste.
vadení juhoslovanskí Slováci nad jeho hrobom oríamo alebo nepriamo Protogerov, kami
podali ruky a spojili sa k svorne) praoi... 4



irzvedač Vattay pred bratislav
ským súdom.

Kto mu poeneStoi cez hranice. — Vattayowe dobrodružné cesty
po strednej Európe. — Tajné pojednávanie.

V Bratislave 9. iúla čs. leteckého vojaka a snažil sa dostať do

Práve pred rokom vzbudila v Bratislave vojenskej leteckej služby poľskej. Ka m“-
veľký rozruch vyzvedačská aféra Ladislava sto toho sa la la
Vattavho, ktorý bol zatknutý práve vtedy, keď dačsfva dostal do váženia, P

J*“®*
sa’ -

na zemskom veliteľstve bratislavskom sa po- chcel u
n J 2 rokv

núkal do zprávodajských služieb, čo bolo ® tv0 a bo1 v Krakove odsudeny na 2 r°ky

preňho len zámienkou k tomu, aby si snadnej- “° zaláta.

Sme vo veľkom meste, v kriku, hrmote
a hurhaji; nepočujeme vlastného slova,
len nenávisť a hnev si hádžeme do tvarí
spokojne a prirodzene, akoby stálo
napísané v štatútoch mesta. Kupčíme a

handlujeme a rveme sa, razíme si cestu
a po našich stopách zostávajú mnohí le
žať sťahy po rachote šialeného auta. Až„.
až i nás ktosi srazí a prekročí cez naše
telo. Nový deň a nové sIn ce je novým
zmrtvých ostaním, novou honbou a no

vým krikom. A Zase padáme a vstávame.
A týmto našim činom hovoríme: húžev
natosť, podnikavosť, ambícia , šikovnosť,
a čo ja viem ako.

Toto je naše ,$cUfibitlUtn vitae.
Sme ako večne hučiace more, pre ktoré

navždy unirel mier a bezvetrie,

Pravdepodobné počasie 10. júla;
Oid západu pribúdanie oblačnosti a zhorše
nie počasia.Povetrmostná zpráva cudzineckého
Sväzu v Bratislave zo dňa 9. júla; Poprad
Veľká 9, Krížová Ves 5, Štrba 7, Čadca 22,
Lápt. Sv. Mikuláš 18, Hrádok 10, všade jasno.

Opera Slovenského Národného divadla
v Piešťanoch: 10. júla »Ľahkovážmy
pierot», 11. júla »Lazebník sevilský». — Di

vadelné prázdniny. Sezóna 1928—28, bude
zahájená 15. augusta v Bratislave.

šie mohol získavať zprávy o našej armáde, a Trest si odpykal a potom prešiel tajne česko
dodávať ich cudziemu štátu. Aféra holá pre sloveňsko-pôľskú hranicu pri Pétrovciach a
Bratislavu tým senzačnejšia, poneváč do nej vlakom z Bohumína prišiel v máji 1927 do
boli zapletení dvaja zamestnanci Bratislavy: Bratislavy. Nemal peňazí ani dokumentov a

úradník mestskej pokladnice Jozef Czere chcel sa dostať do Maďarska,
a mestský hájnik Gejza Dražďák, ktorý Navštívil športový klub PTE, kde sa mu
pomohli Valtaymu cez českoslúvensko-ma- ponúkol mestský úradník Jozef Czere, že
d'arskú hranicu. mn k prechodu do Maďarska pomôže. Ne-
Ladislav Vattay je zaujímavý typ. Menšej chal ho prenocovať vo svojom byle, kde

slabej postavy, tváre dosť inteligentnej ale mu musel Vattay prisahať pn pannatk
zrejme chorobného výzoru. Vattay je priznač- otca a matky (Vattayovi rodičia medzi tým
ne poválečný typ dobrodruha. Je dneš ešte zomrelí), že ho neprezradí. Keď Vattay od

leň 26-ročný, ale má za sebou už pestré cesty prisahal, sdehl mu Czere, za ho mestský
po strednej Európe. hájnik v Petržalke cez hranicu prevedie.^

, ,, , Mal sa obrátiť na Jozefinu Sperlovu, ktorá
Medzinárodný dobrodruh, ktorý ponúkal boIa u Bražďáka na letnom byte, Nasledu
svoje zpravodlivé služby temer všetkým júceho dňa to Vattay skutočne nrobll a
slrédoeúrOpškým štátom a bol ochotný Dražďák mu ukázal cestu do Maďarska,
za peniaze slúžiť komnkolvek, aby obratom .
ruky zase prešiel do iných služieb, keď si Keď sa Vattay dostal cez hranicu odcesto
myslel. že by tam mohol zarobiť. val autobusom do Magyaróvaru, tam však bol

„ , zatknutý a dopravený do Budapešti. Vypocu-
Nemal však vdzy sfastie pn svojich dobro- vali h vypočúvali, až konečne

družstvách a raz sa musel na svojich cestách
zastaviť, na dlhší čas, keď ho v Poľsku odsú- podplukovník maďarskej zpravodajskcj
dili na dva roky do žalára. Narodil sa v služby Tôkés sa ho opýtal, či zná Ť Brati-
Krupine a väčšinu svojho detského veku pré- sláve Czereho,
žil v Lučenci, kde jeho otec bol inšpektorom Keď Vattay prisvedčil, nahovoril ho Tôkés,
maďarských štátnych dráh. Keď sa vrátil do aby vstúpjl do maďarskej zprávodajskej služ-
Lučenca z internátu v Hidas-Németi, bola uz by No, n6TnUsel ho mnoho nahovárať, Vattay
vojna a mladý Vattay navštevoval v Lucenci bo j bned ochotný špionáž robiť,
gymnázium, Potom prišiel prevrat a Vattayov
otec, keďže nechcel odprisahať vernosť Česko- Tôkés mu dal 300 pengô a poslal ho do Ra
slovenskému štátu, vysťahoval sa i s rodinou kúska, kde sa mal hlásiť u vojenského ata
do Maďarska. Nejaký čas Vattaydva rodina ché čs. vyslanectva.

Krajinský Hospodársky Spolok
veľkostatkárov, statkárov a nájomcov na
Slovensku, poriada 12. júla o 10. hodine do

poludnia v Bratislave, v miestnosti »Ná/ro
doihospodárskeho Klubu» (Dlhá ul. I. posch.l
valné ehroimaždemie.

Potom sadneme na vlak a bojujeme
ďalej. Bijeme sa o každé vólné sedadlo,
o každé pohodlnejšie a výhodne/šie mie
stečko a keď ho niet, vytiskáme druhých
úskokom i násilím. Sme tu ako armáda
báb s obrovskými batohy, ktorými sa
gniavia na smrť.

A potom postúpime, keď sme prv od
tisli a predbehli iných, ä zostaneme stáť
ako vyjavení. Žiadneho rachotu viac,
žiadneho kriku a ohlušujúceho ruchu.
Hradská je biela. Každý po nej ide tichý
a skroihný, keď treba vyhne i do prieko
py, sopár krát 8ä obzre, zastaví a myslí
na svoj cieľ. Ľudia sa Stretajú , povedia
,,Pochválen ..." a idú ďalej. Sú opálení
a tvrdí a na ]}íeciach nosia kosy a hrable.
V ich dušiach rozhosťuje tichučká sta
rosť ovievaná vlažným vánkom, opriada
liá pohádkoVýin šiifnóiom zlatých kla
sov a ospievaná innóhými škovranini.
. Toto _ jé ich „eurieuhlUi vitaeiné ako
naše. Celkom iné.

My mnohí, ktorí budeme písať svoje
curiculum vitae, dajme mu dve kapitoly.
Prvú tú, ktorá bude hovoriť o bosích
chlapcoch, o nesmiernych poliach a vtá
čích huiéždach, o cvengote kosí a bzuko
tu mláťačiek. A čo po tomto nasleduje,
patrí ďo druhej kapitoly, ktorá je búr
livá akú rozpeneiié more.

Výstava súťažných návrhov na pomník
generála M. R. Štefánika v Brati
slave otvorená je v pavilóne Umelec
kej Besedy Slovenskej v Bratislave
na Šafárikovom námestí do dňa 14.
júla, po ktorom dni návrhy, • ktoré nedo
siahly cien, alebo odmien, budú autorom
vrátené. Výstava bude otvorená vždy od 9
do 12. hodiny a od 14. do 18. hod.

Tatra »Namičhodník», Rednia: »Médvedia
svadba». Adlon »Plavoi na Vo]ge», Urán i e

»iKeď som na Stráži Stál ...»

Anička Jedličková a Ivan Krafta, kandidát
otrojvodičstva, slávili 8. júla v Banskej
Štiavnici svoj eňatak. — Alžbeta Cekanová a
Šaňo Mach. ústredný tajomník Slov. ľudo
vej strany, oslávil 5. júla svo-j eňatok. — Mi
lá Bodlcká, rod. Žáôková, a Vladimír Bra
nislav Bodický, četn. kapitán, oznamujú
svoj isňatok.

bývala v železničnom vagóne, až sa jej po- 2 . júla 1927 sa objavil Ladislav Vattay nadarno zakotviť v Miškovci. Pre V atiayovho zemskom vojenskom veliteľstve v Bratislave
otca nebolo v štátnej službe maďarskej mié- a ponúkal svoje zprávodajské služby s tým, žesta a pretô išiel do pénžie. Na jar 1919 pri- bo odporúča čš. vojenský ataohé viedenskýchádza v Maďarsku Vlada komunistov a pre kpt. yáňa. Kapitán Beránék však, ktorémumladého vtedy 1/-ročného Ladislava Vattaya sv .0j návrh predniesol, mu neveril a odovzdalzacmtok dobrodružného života. Vstupuje do ho polícii- Tam sa potom Vattay priznal,rudej armady, je pridelený k prvému pluku a Dnes pojednával prípad Vattayho na brati-
Je, členom jeho politického oddelenia. Vattay slavskej sedrii trestný senát pod predsednícvsak mal vtedy dobrý nos a ešte pred paaom tvorn tab- s . dr . Terébessyho. Žalobu zastupomaďarského komunizmu ušiel z rudej armády val vedúci 9tátni z6stupca dr. Boŕický a Vat
a usadil sa u svojich rodičov

y
Miškovci. Va-

í t obhajuje ex offo dr. Karol Pavlú. Obža
zeniu však predsa len neušiel. Jednoho dna Ioba obviňuje Ladislava Vattatya, že dvakrát
byely teror ho posadil do vazenia na Margít bez su a bez dokumentov prekročil českokorut v Budapešti kde však si vedel získať slovenské hranice a že sa snažil prevádzať vv
sympatie svojich strážcov a s komunistického zvedačsU.0 0 5s . braTvne j moci, že, ako sa sám
vojaka sa stal pisár divizijneho sudu. Kanec- rf výsluchu na policii prizftal chcel poznafne jednoho dna sa vyslobodil z vazenia úplne ňsobv čs. zprávodajskej služby, aby mohol ich
a vydal sa na cestu do Rumunska. men v oznámif cudziemu že prijal od

Vydával sa za profesionálneho hráča fôtha- i maď. podpl. Tôkésa 300 pengô a jeho návrh,
In, prešiel Bnknrešt a Floešti a odohral sa j aby pracoval ako vyzvedač proti Ceskosloven
do Juhoslávie. Navštívil Nový Sad, Osijek, ; sku. aby zaopatril pre Maďarsko čs. mobili-
Suboticw a Slavonský Brod. Čím sa na i začňé plány, ďôverňé"~spisy ó ozbrojení Ss.
týchto Svofích cestách živil a čo v Rumím- armády najmä letectva a motorových člnov,
sku a v Juhoslávii robil, zostáva záhadou. ! aby mu podával zprávy o umiestnení čs. voj-
Je však vážne podozrenie, že už vtedy pre- j ska, sile posádok a aby oznámil mená čs. vyš
vádza! i v týchto štátoch Špionáž. * ších dôstojníkovi

cyrilomethodejských slávností na Devine,
bola v sobotu, 7. t. m. na poludnie vytiah
nutá z Moravy. Tragicky zahynulý mla
dík bol v nedeľu popoludní pochovaný za
účasti celej obce a okolitého ľudu na dú
bravskom hrobitove.

— Chytili mladíka, ktorý si robil ne
miestne žarty s hasičmi. Písali Sme svoj
ho času o tom, že neznámy človek vo via
cerých prípadoch telefonicky zavolal ha
sičov, oznamujúc požiar. Hasičstvo vyru
kovalo, avšak oheň žiadny nebol. Polícia
bezvýsledne pátrala po neznámom, až sa
jej konečne podarilo ho v týchto dňoch

V tomto mori, do hukotu ktorého ne
zazniéva ani šum klasov, ani cvengot
kóší a spev vtákov, ustaňme trochu dnes
a rozpomeňme sa:

Otec otvoril šopu, vybral z nej nako
vané kosy a rozdal ich koscom, vraviac:
Raže dozretý, slama ožlkla a zrno
stvrdlo, Nuž, v mene Božom ...

H kecť kosec proý raz zatne kosou do
iiblUíi pri cestes žnica, dľa starého zvyku,
utrhne tri najkrajšie klasu p vrivne na
kabát našich 'otcov ...

ť telefonoval, že horí. Hasiči
vyrukovali na Podhradskú cestu do domu
č. 62. Avšak nikde nehorelo. Detektívi vy
pátrali, že hold volané z telefonnéj búdky
na Rybnom nám. Tam službu konajxíci
strážnik sa pamätal na mladíka, ktorý v
tom čase bol v búdke. Podal o ňom popis.
Detektívi potom zadržali v okolí mladíka,
ktorý sa na polícii priznal, že on to bol,
ktorý robil hasičom zbytočný poplach. Me
novaný sa menuje F. Ch. a je len ITročný.

Na to sa rozľahne poliaini jednotvár
na pieseň kosí. Sínce páli, pot šteká v
cícoi'kočh a Veľké steblá liehajú do dl
hých radov. Ä keď nastáva večer, otec ša
modlí a prosí o pohodu a zažehnáva ne
hody a nešťastia.

V r. 1925 bôľ zase v Maďarsku a hlásil sa I Okrem toho mal nadviazať styky s maďar
na čs. konzuláte v Budapešti do brannej slúž- i ským vyzvedačom Eduardom Stranvákom
by československej, tvrdiac, že ,je Českosloven- | vo Veľkej Revúcej, ktorý hol neskoršie tiež
ským štátnym príslušníkom, hoc vedel, že je- ‘ zatknutý a ktorý bol zo špionáže usved
ho príslušnosť je sporná. Konečne sa mu po- čený.
darilo, že na Čs. konzuláte bol asentovaný. i

r . , nhžnlovanvmi sú Jozef Tzere a
S prepustkôu pre úzky Zahraničný styk sa i r L n«ľ»Jlv
dostal do Československa a v Košiciach sa S

prihlásil k vojenskej službe. Odtiaľ ho poslaii j
Pr nedovolenom prechode cez Cs.-maďarskú

do Lučenca a do Banskej Bystrice, ale k voj- _ ä
sku ho neprijali. Vattay sa pohyboval po Slo- t

ojednávanie bolo na návrh štátneho za

vensku, navštevoval športové kluby, až ko- " tupCU vyhlasené za teJ né a frval° až do ve‘

nečne sa pri Javorine dostal do Poľska. er
rozsudku v tomto procese) ktorý sam0 .

V Ndvoía Targu sa hlásil u poľských vojen- ; zrejme vzbudzuje veľký záujem, dôjde až ne
ských úradov, vydávajúc sa za sbehnuvšieho J skoro večer, jestili nie v noci.

Áno. Dnes si spomeňme na našich ot
cov, ktorí sú ďaleko od nás. Dnes začni
me písať naše curiculum vitae, tú prvú
kapitolu. Urobme to dnes, keď otcovia
naši v m,ene Božom započali žatvu...

Jaroslav Chvoj.

my komunistický poslanec Hermann
Tausik, ktorý bol asi v sto prípadoch od
súdený pre rôzne výroky protivie.ee sa zá
konu na ochranu republiky, v minulých
dňoch písomne, podal n košickej sedrie
prehlásenie, ktorým odvoláva všetky svo
je apelácie proti rozsudkom a hlási sa na
nastúpenie trestu. Dúfa patrne, že pri am
nestii z príležitosti lOročného jubilea trva
nia republiky dostane milosť.

— To i to. Pred troma rokmi bolo Poľ
sko éäté na treťom mieste v Európe v šta
tistike prirodzeného prírastku obyvateľ
stva. Podľa zpráv poľských časopisov do
stalo sa vlani na prvé miesto, lebo vyka
zuje prirodzený vzrast 420.000 duší, kdež
to Nemecko s dvojnásobným počtom oby
vateľstva vykazuje prírastok 403.000 duší
a Taliansko so 43 mllionaml obyvateľov
410.000 duši. Tieto číslice značia, že v Poľ
sku je dva razy toľko narodení, ako smrtí
Z celkového počtu narodenia pripadá na
katolíkov. 66 proc., áčko ľ vek židia tvoria
10.5 procent obyvateľstva v Poľsku. Pa
ralelne s tým ide štatistika sňatkov, kto
ré sú pri židoch v posledných troch ro
koch hodne nepriaznivejšie. — Lyncho
vanie, čili trestanie černochov bez súdu,
v Amerike pomaly vymiera. Ešte pred 30
rokmi bolo v Spoj. Štátoch ročne 150 prí
padov lynchovania, ale v prvom roku po
vojne ich bolo nž len 84 a r. 1927 bolo už
len 17 černochov lynchovaných. — Ačkoľ
vek od vraždy na pražskom albánskom
vyslancovi Cenoví Begovi uplynie už 14.
okt. rok, odďaluje sa porotné pojednáva
nie vinou zahraničných úradov, ktoré
prejavujú neochotu vo vybavovaní po
trebných formalít. Pojednávanie s vrahom
Alcibiadom Bebim nie je teda ešte dosiaľ
presne stanovené. — Trojnásobný vrah a
podpaľač Filipín z Námesta pozvoľna
chudne a umiera. Celé dni vraj nepreho
vorí ani slova, je vychudnutý na kosť. AČ
koľvek jeho posteľ je zabezpečená pevnou
parafovou sieťou, je vraj už nemožné, aby
uprchnul.

— »Krajinský» úrad a »krajinský» pre- mestská rada bola zodpovedná za nešťa
stie, ktoré sa stalo v nedeľu na Hlavnej
ulici počas automobilových závodov. X.

zident. Vládne nariadenie zo dňa 28. júna
t. r. čís. 94 Sb. z. a n. používa v sloven
skom znení pre označenie zemského úra
du v Bratislave »Krajinský úrod v Bra
tislave», s čím je konzekventne spojený ti
tul prednostu krajinského úradu ako

Smrť pilotky padákom. Berlínske— Prach na bratislavských uliciach.
časopisy oznamujú, že v Meklembursku
pokúsila sa jedna pilotka o soskok padá
kom s výšky 500 metrov. Padák sa však
nerozvinul a pilotka sa zabila.

Dostávame početné sťažnosti na množ
stvo prachu v bratislavských uliciach,
ktoré je tak veľké, že v mnohých prípa
doch, na pr. na Lamačskej ceste a v úse
ku Kempelenovej ulici nemôžu obyvatelia
ani okná otvoriť. Obyvatelia týchto ulíc
sú už zúfalí a pýtajú sa o radu, čo by mali
robiť, aby predsa len raz dala správa
mestského majera tieto ulice pokropiť.
Hada v tomto prípade je ťažká. Najlepšie
by bolo ponúknuť v týchto uliciach byt
niektorému úradníkovi z hospodárskeho
oddelenia mestskej rády, ale tí už všetci
byty majú a to v uliciach, kde niet prachu.
Tiež nedláždenó ulice blízko mestských
domov vo Vazovej ulici sú všetky pokro
pené olejom, takže sa tam prach nerobí.
Pokiaľ sa Lamačskej cesty týka, nariadilo
nž technické oddelenie bývalého župného
úradu mestu, že musí túto cestu aspoň
dvakrát denne kropiť a upozornilo sú
časne, že dá event. Lamačskú cestu kropiť
na útraty mesta súkromným podnikate
ľom. Prečo hospodárske oddelenie je tak
zaujaté proti kropeniu niektorých ulíc,
keď mesto za vodu vodárne vôbec nič ne
platí a kropiacich aut má nž niekoľko,
nevie si nik vysvetliť, práve tak ako nik
nevie, prečo v Bratislave čistenie ulíc je
v kompetencii hospodárskeho úradu, kým
v iných veľkých mestách je to starosťou
technického oddelenia, ktoré má pre tieto
otázky snáď viac pochopenia ako práv
nici v hospodárskom oddelení.

»krajinský prezident». CTK.
— Hadom pohrýznutý artista. V nede

ľu popoludní pohrýzol v Hagenbeckovej
indickej dedine v Edene v Prahe indické
ho artistu Arabi Khan Beya had brejlovec
do pravého zápestia. Zranený bol zá
chranným sborom dopravený do vino
hradskej nemocnice, kde bol ošetrený.

— Večierok na rozlúčku so županom
dr. Bellom. Na rozlúčku so županom dr.
Bellom a býv. župou bratislavskou sišli
sa na večeri v Carltone v sobotu, 8. t. m.
jeho početní priatelia a ctitelia z úrad
níctva, z bratislavskej sploČnosti a z rôz
nych politických strán. Medzi inými po
zdravil župana dr. Bellu za verejných ná
čelníkov Ot. Fleischer a za úradníctvo
býv. župy radca inž. Liewald. Potom pre
hovoril dr. Milan Ivanka, ktorý ocenil
vlasteneckú činnosť župana dr. Bellu,
posl. dr. Ivan Dérer spomenul i význam
žúp, dr. Filkorn spoluúčinkovania v žup
nom výbore a dr. Kaláč porozumenia pre
význam tlače a novinárstva v demokracii.
Za vidiek prehovoril stupavský starosta
Vachálek

— Preplával hristonský kanál. Poisťu
júci agent Toume, ktorý vlani preplával
kanál La Manche, preplával včera v čase
6 a pol hodiny kanál Bristonský, čo do
siaľ dokázala len jedna plavkyňa. Trať,
ktorý uplával, je dlhá 12 míľ, ale voda
bola pre četné víry nebezpečná.

Nedávno priniesol úradný orgán komuni
stickej vlády v Moskve »Izvestia» zprávu,
že na nariadenie moskovského sovjetu,
bude osem chýrečných moskovských ko
stolov srúcané. Na dotaz redaktora
»Izvestí», prednosta mestského úradu
hlavného mesta Moskvy túto hroznú zprá
vu potvrdil a vyhlásil, že rapídne, sa
vzmáhajúci pouličný ruch vyžaduje srú
canie týchto chrámov, ktoré sú vraj pre
mávke na veľkú prekážku. Moskva vo
svojom rozmachu potrebuje vraj miesto a
to možno získať len srúcňňím spomenu
tých osem chrámov. V celom Rusku pa
nuje nad týmto rozhodnutím veľké roz
horčenie a nevie sa, či toto rozhorčenie
zabráni tento neslýchaný boľševický van
dalizmus.

— Zo zasadnutia košickej mestskej
rady. Na poslednom zasadnutí košickej
mestskej rady podal starosta dr. Mutňan
ský zprávu o svojej ceste v Prahe. Vyhlá
sil, že zprávy o zrušení súdnej tabule v
Košiciach sú bezpodstatné, môže byť reč
len o tom, že vzhľadom na aktivovanie
zemskej správy bude rusínske oddelenie
súdnej tabule presídlené do Užhorodu.
Za Tým však sa neuvažuje ani o tom. Ďa
lej oznámil starosta, že sa mu podarilo zí
skať od ministerstva financií sníženio
dávky z majetku so 17 mil. na 4 a pol. mil.
korún. Na konci zasadnutia s .najväčšou
rozhodnosťou zamietol obvinenie, žeby

— Stavba Živnostenského domu v Bra
tislave bola zadaná Spojenej stavebnej
spoločnosti, ktorá pri 10 miliónovom roz
počte podal nabidku o 16 procent lacnej
šiu ako 6 druhých oferentov.

— Mŕtvolu Františka Granca už našli.
Sdeľuje sa nám, že mŕtvola Františka
Granca z Dúbravky, ktorý sa utopil počas

4. i

POČASIE.

— Moskovské kostoly budú srúoané?
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—• Komunista Tausik do väzenia. Zná-



mu Švéd. lietadlu sa podarilo pristáť po- ČTK. Štokholm, 7, júla.
blíž táboriska trosečníkov skúp. Viglieri- Moci nedošly do odpoludnia podrob-
ho, kde vzalo por. Lundborpha, ktorý, ako nejšie zprávy o záchranných prácach na
známo — sdielal po svojom hrdinnom či- švalbardu, možno dúfať, že niekoľko
ne 12 dní osudy trosečnikov vzducholodi trosečníkov zo vzducholodi »ltalia» je už
»líalía». Pozícia skupiny Vlglieriho sa v bezpečí na palube »Citta di Miláno*. Po-
včera nezmenila. Ľadoborec »Krasin* po- dľa všetkého to bol švédsky leíúň typu
kračuje v ceste len vePmi pomaly. Vče- Moth Havllland, ktorý u trosečníkov na
ra popoludní bol vzdialený 17 míľ sa- zmäklom ľMe pristál.
verne od mysu Plapen (najsevernejší cíp ČTK. Moskva, 7. júla.
Severovýchodnej zeme). Kapitán R a v a- Ľadoborca »Malygin», ktorý si pre-
z o n i, ktorý odletel do Tromsô na svojom razil cestu do ľadu prostých vôd, ide te-
hydropláne, preskúmal včera ostrovné raz rýchlosťou 10 miľ za hodinu smerom

verného Mysu' a Hamerlestn a venova’ večer 76 stupeň, 33 minút severnej šírky.
Která matka nebyla by

hrdou, fekneme-li ji to! Prala
byste si, aby totéž bylo fečeno
o Vašem dítku? Myjte tedy
jeho nežné vlásky každý týden
prijemným Shampoonem s
čerňou hlavou!

Pudrujte také mezitim
časteji jeho vlasy „Suchým
shampoonem s čerňou hlavou
k čistení vlasú bez vody! Ve
3 minutách budou vlasy opít
vonnými a hebkými.

— Choromyseľný zbil na najrušnejšej
bratislavskej ulici človeka. V nedeľu od
poludnia stal sa na Ružovej ulici v Brati
slave zvláštny prípad. Majiteľ kaviarne
Au v Petržalke, Otto Kôln šiel Ružovou
ulicou, keď ho odrazu bez slova a neoča
kávane napadol neznámy muž a počal ho
celou silou biť palicou do hlavy. Kolu
zakrvavený padol na zem a len chodci ho
vyslobodili z nebezpečnej situácie. Stráž
nik zaviedol neznámeho- ňa políciu, kde
vysvitlo, že je totožný s choromyseľným
hudobníkom Oskarom Tribusom. Kôln
bol dopravený do štátnej nemocnice.
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com Delpre'tam. Delprete odštartoval 3. júla
z Monte Pelioo a letel za hmly až ku Kaná.r
ským ostrovom, odkiaľ zamieril priamo na
Rio de Taneino. Za celý čas letu nad oceánom
musel pre husté mračná leteť vo výške až
3500 metrov. Pre zlé počasie musel obrátiť na
sever k Porto Nataly, nemohol však ani tu
pristáť a bol konečne pre nedostatok benzínu
donútený pristáť ešte severnejšie pri de
dine Toures na páesčitom pohreiží. Pri pristá
vaní vnikly kolesá podvozku do ľahkého
piesku a aeroplán sa trocha poškodil. Druhého
dňa po prevedení opráv nastúpil letec cestu
do Rio de Janeiro, kde včera pristál.

hasičské slávnosti v Prafos
V Bratislave, 7. júla.

du dra Švehlu bola vydaná táto lekárska
zpráva: Ťažkosti ritné ešte trvajú. Činnosť
srdečná pravidelná. Bolesti na hrudi niet.
V moči nie sú ani bielkoviny ani cukor. O

puchlín vôbec niet. Tlak krvný normálny.

Ctlk. Z Belehradu, 7. júle.
Kráľ povolal dnes večer do svojho paláca

všetkých politických vodcov k spoločnej pora
de. Politická situácia sa neobyčajne priostrila
tým, že Radič rozhodne odmieta akýkoľvek
styk s terajšou skupinou. Všeobecne sa však
v belehradských politických kruhoch považu
je jeho odmietavé stanovisko len za taktický
ťah, ktorým chce presadiť svoju vôľu.

Na bratislavskom policajnom riaditeľ
stve učinil oznámenie, majiteľ firmy Am

pére Rudolf Szúcs, že neznámy páchateľ
Ukradol mu z jeho kancelárie na Grôsslin
govej ulici malú sošku v cene 20.000 Kčs.
Polícia pátra.

S jázd hasičský bol veľkolepým prejavom orga
nizácie vyše pol milióna. Slávnostný piatkový
Sprievod bol mohutným prejavom. 65,960 účastní
kov. V predu tiahly alegorické vozy; prvý pred
stavoval hold hasičstva republike, ďalšie zmázor

ňovaiy, ako všade hasičstvo spolu s Červeným
krížom pomáha pri (požiaroch, pri záchrane tonú
cich, ranených, pri nešťastiach atd. Za veľkým
sprievodom kominárov v bielych čiapkach tiahly
striekačky: najprv tie starodávne, potom moderné,
automobilové a vory s rebríkmi a potrebami
hasičskými atd.

——wwwwiw———WJtJKirrrwonrr iwumTi—nweaw—ĺumhboju.1- 1

Program na utorok, 10. júla:
ný, V minulých dňoch na jednej veľkej
licitácii v Londýne predaný bol za 23.100
funtov chýrečný koberec ruského cára
Petra Veľkého, ktorý ho bol daroval ra
kúskemu cisárovi Leopoldovi I. V roku
1925 bol koberec predaný do Anglie za
veľmi nízku cenu.

is. — Z Atihén, 7. júla. Bratislava (300 m): 18.00 Zemedeteká pred
náška. — 18.15 Spis. L. Npvomesiký: Zo svojej
tvorby (básne). — 18.35 Reprodukovaná hudba.
— 19.00 Koncert mandolinového sboru M. Co
nortu. — 20.00 S. r. z Prahy. Veselý večer. Či
nohra. Zp-rávy ČTK.

Dekrét o rozpustení parlamentu bol ui vypra
covaný a bude predložený v najbližších dňoch

prezidentovi republiky. Podľa toho dekrétu sú

voľby stanovené na 19. augusta a nový parlament
sa má sfef 17. septembra. Jedná sa i o nový vo

lebný systém. Vláda chce donútiť prezidenta re
publiky, ahy np

miesto terajšieho systému pro
porčného nastúpil systém majoritný, Prezident sa
vraj rozhodne v pondelok a to pre systém väčši
nov-'

Košice (253 m): 18.30 Zprávy ČTK. — 18.45
Večer tanečnej hudby. — 20.00 Časový signál a
zvony. — 20.05 Prednáška. — 20.20 Posledné
zprávy ČTK.

Verejnosť búrlivé vítala sprievod. Len na dvoch
miestach usilovali sa húfilky komunistov vykriko
vať do sprievodu, Ked mohutný prúd hasičstva
(zo Slovenska, z Moravy z Čiech, z Podkarp.
Rusi, hasičské delegácie juhoslovanské, poľské,
francúzske, belgické atd. atd.) došlý na Staro
mestské námestie, predviedly hasičské oddiele na
daný signál „Horí!” veľkolepé cvičenie hasenia
požiaru. Z oblokov mest. poisťovne začal sa valiť
dym, akoby to bol vraj požiar, a — hasičské od

diele so striekačkami, rebríkmi, hákmi, plachtami,
sekerami a povrazmi s úžasnou rýchlosťou a sme
losťou predviedly „hasičskú prácu" proti požiaru.
Obecenstvo sledovalo všetky odvážne práce, pre
vedené na celej východnej fronte toboto námestia,
ba i na Týnskom kostole. Pri cvičení boly využité
všetky moderné strojové vymoženosti.

— Pltník sa ntopu vo „ nni. V minu
lých dňoch plával okolo Piešťan na rieke
Váhu celý rad pltí. Jedna z nich nabehla
na piesok a zatarasila cestu ostatným.
Dvaja pltníci na to skočili do vody, aby
prekážku odstránili. Pri práci sa jeden z

plníkov, 17ročný Valent Vrzguľa utopil.

Praha (348.9 m): 11.00 Reprodukovaná hudbe.
— 11.45 Zemedelský rozhlas. — 12.00 Časový
signál zo štátnej hvezdárne v Prahe. Zprávy C.
T. K. — 12.05 Poludňajší koncert orchestau R. L
— 13.06 Rozhlas pre priemysel, obchod a živno
sti. — 13.35 Zprávy burzové. — 16.00 Odpolu
dňajší koncert. — 17.00 Zprávy burzové. —
17.10 Osvetový a kultúrny rozhlas. — 17.40 Pred
náška. — 17.50 Nemecké vysielanie. — 18.15
Zeiroedélský rozhlas. — 18.35 Kurz esperanta. —.

19.15 Dychová h ucha. — 20.00 S. r. do Bratisla
vy. — 20.00 Gollwellov rozmerný večer. —
21.00 Činohra: Zázračný lekár. — 22.00 Časový
signál, posledné zprávy ČTK., prehľad denných
udalostí, zprávy športové. — 22.15 Zprávy diva
delné. — 22.20 Reprodukovaná hudba.

Brno (441 m): 11.00 Dopoludňajší koncert. —
12.15 Reprodukovaná hudba, — 15.00 Hodinka
pre ženy. — 17.00 Odpoludňajší koncert R. J. —
18.00 Nemecké vysielanie. — 18.25 Prednáška
zomedelskébo rozhlasu. — 19.00 Týždenný Ra
d loj o urna!. — 19.40 Marta Dobruská, člen opery
Nár. divadla, spev. — 20.00 Klasické skladby,
hrá orchester R. J. — 21.00 Prenos koncertu z
výstavišťa. — 22 00 S. r. z Prahy. Zprávy ČTK.
— 23.15 Pokračovanie koncertu z výstavišťa,

Viedeň (517 a 577 m); 11.00 Hudba orchestru,
— 16.15 Koncert. Ľahká hudba. — 20.25 Večer,
venovaný hudbe Frank Schuberta.

ov. — Z Moskvy, 7. júla.
Najvyšší súdny dvor uverejnil včera po 52 ho

dinách porady rozsudok v šadhtiokom procese.
Z 52 obžalovaných bolo 11 odsúdené na smrt.
Sú to: Gorlecký. Bojarinov, Križanov, Jusevič,
Budnij, Matov, Braianovskij, Berezovskij, Bajar
šinov, Karalinov a Šadlun.

012

— Jazdné kolá značka »G5ricke» ľad
ničky, zavarovacie sklá atď., atď. u firmy
Jozef Janský, železný tovar a kuchyňské
náradie, Bratislava Veňtúrska 16. Štátni
zamestnanci dostanú slevu! 505

Pretože poslední šiesti prejavali ľútosť po
žiada súd o zmiernenie ich" trestu. Ďalších 43

obžalovaných dostalo 1.—10 rokov, štyria z nich
podmienečne. Oslobodení boli nemecký inž. Otto
a montér Mayer a dvaja daľší obžalovaní,

Po tom bolo slávnostné shromaždenie za prí
tomnosti domácich i zahraničných hosťov. Pred
sedal starosta Sväzu slovanského hasičstva Seidl,
prehovoril i starosta Prahy dr. Baxa, jednáte!
Sväzu Macháček a iní.

— Sfátna jednoročná hosp. škola v Ko
šiciach. Na štátnej jednoročnej hospodár
skej škole v Košiciach pripojenej k vyš
šej hospodárkej škole započne vyučova
nie dňa 17. septembra. Prijímajú sa žiaci,
ktorí skončili ľudovú školu a sú najme
nej 14roční. Celé zaopatrenie žiakov v in
ternáte rohí Kčs 160.— mesačne. Nemajet
ní a pilní žiaci môžu obdržať neskoršie
štupendium. Bližšie v prospekte, ktorý sa
na požiadanie zašle. 04982

ČTK. — Moskva 7. júla.
Obhajcovia inžinierov Gorleckého, Juseviôa,

Bojarinova, Budného a Križanovského, odsúde
ných k smrti v šachtinskom procese, podali ústred
nému výkonnému výboru SSSR, žiadosť o milosť.

Popoludní bolo originálne cvičenie na štadióne,
kde menovite účinkovaly prekrásne precízne vý
kony s hasičskými sekerkami, predvedené 6000
hasičmi. Bol to krásny prejav disciplíny, poho
tovosti a sily. Zaujímavá bola aj slotová scéna. Berlín (483.9 m): 17.00 Zábavná hudba. —

21.00 Koncert sólistov a orchestru.
Paríž-Clichy (1750 m); 12.30 Koncert Loca

telliovho orchestru. — 15.45 Ľahká francúzska
hudba. — 20.45 Koncert.

Na výstavišti v Stromovke je medzinárodná
hasičská výstava, ktorá sa skončí v nedeľu a š ňou
aj tieto pozoruhodné sjazdové dni hasičstvai tejto
vzácnej organizácie, k službe a pomoci blížnému.

Cfck. Z Ríma. 7. júla.Autobusová doprava Petržalka— Talianska tlačová agentúra referuje m zá
klde podrobných zpráv cľnec prvý raz o
šťastnom preletení Atlantického oceánu let-

Bratislava. Od 10. t. m. započne sa auto
busová doprava osôb Petržalka—Bratisla-
va a zpät. Autobus pôjde z Ružovej ulice
v Bratislave, stredom obce až po Kopčian
ske Baráky. Zastávky: P. T. E. Ružová
ulica v Petržalke. Nová škola, koniec
Marxovej ulice, filiálne nádražie a kop-
Cianske baráky. Cena Kčs 1.50, 2 Kčs a
3 Kčs. Detské 1 a 1.50 Kčs. 3802

Londýn (361.4 m): 12.00 Hudba tria a spev.
13.00 Hudba Orchestru z hotelu Sávoy. — 19.15
Skladby Debussyove. — 19.45 Pestrý program.
Klavírna hudlba a spev. 2-1.40 Koncert vojenské
ho orchestru. — 22.30 Tanečná hudba.

Varšava (1111 m): 18.00 Poľská hudba. Kon
cert na klavír a spev. -— 19.50 Prenos opery z
Poznane. — 22.30 Tanečná hudba.

— Rozlúčka so županom drom Beilom. V
sobotu o 17. hodine shromaždili en vo veľkej
slávnostne ozdobenej sieni bratislavského žup
ného domu všetci bývalí župníí úradníci a vše
tci okresní náčelníci z bývalej Bratislavskej
župy, aby sa. rozlúčili so županom drom B e 1 -

lom. Menom župných úradov oslovil Župana
dr B e 11 u vrchný radca dtr T a f f e r n o r,
ocenil jého zásluhy o rozkvet župy, jeho peč
livosť o podriadených, poďakoval mu za hu
mňnné, otcovské a kolegiálne -jednanie a odo
vzdal mu ako čestný dar úradníctva bronzovú
sošku »OddanOSť» od Myslheka. Za okresných
náčelníkov prehovoril okresný náčelník Bra
vený z Hlohovca a spomenul predprevratovú
člnnoef župana ďra Bellu, jeho politické a bu
diteľské účinkovanie, ‘ jeho úsilie venované
Bratislavskej župe, i činnosť mimoúnädnú,
menovite zásluhy o šírenie československej
vzájomnosti. Župan dr Bella — hlboko dojatý
— poďakoval vrelým prívetom za prejavenú
lásku a príchylnosť, i za oddanú spoluprácu,
a vyslovil očakávanie, že úradníci, ktorí talk
vzorne pracovali pre župu a prispeli vynika
júcim spôsobom ku konsolidácii pomerov, bu
dú rovnako usilovne pracovať pre zemskú
správu. Za hlbokého pôhmftM sa potom dr
Bella od všetkých odobral.

lové mužstvá tlačiarov bratislavských a bu
dapeštianskych. V krásnej hre zvíťazilo muž
stvo bratislavské a tak sa odplatilo za pred
časom utrpenú porážku v Budapešti. Tým
cennejšie je víťazstvo bratislavskej jedenást
ky, keďže je známe, že peštianska jedenást
ka bola sostavená z prvotriednych hráčov.
O víťazstvo sa zaslúžili všetoia jedenásti hrá
či, ktorí ukázali neobyčajne dobrú a účelnú
hru a miestami onanovali hrište úplne a tak
míle prekvapili obecenstvo. Bránky dali Ša
fárik (2) a Knôt z (2).

Rím (447.8 m): 13.30 Hudba tria Radlo. —
17.30 Hudba a spev. — 21.00 Koncert staničného
orchestru.— Parfuméria R. Umlauf, Lorencová ul.

15, najväčší sklad voňaviek najlepších zna
čiek, ako aj všetkých krášliacich prostried
kov. 451

Program na stredu, 11. júla:
Eratislava (300 m); 18.00 Koncert koanôrné

ho tria R. j. — 19.00 Kap. ruskýcCi légii v zálo
he H. Múdrych: Pred desiatimi rokmi v Sibíri,
— 19.15 Spisovateľka Hana Gregorova: Zo žen
ského sveta — 19.35 Zemedeteké zprávy. —
19.40 Reprodukovaná hudba — 20.00 S. r. z Pra
hy. Veselý večer. Klavírny koncert Zprávy
ČTK.

Košice (363 m); 18.30 Zprávy ČTK — 18.45
Koncert. — 20.00 Časový signál a zvony. —

20.06 Poľnohospodársky rozhlas,. — 20.25 Po>-

sledné práce ZovričOvc (prednáška). — 20.40
Posledné zprávy ČTK.

Praha (348.9 m): 11.00 Reprodukovaná hud
ba. — 11.45 Zemedelský rozhlas. — 12.00 Časo
vý signál zo štátnej hvezdárne v Prahe, zprávy,
ČTK. — 12.05 Poludňajší koncert orchestru R.
J. — 13.06 Rozhlas pre priemysel, obchod a
živnosti. — 13.20 Trh práce. — 13.35 Zprávy
burzové. — 16.00 Odipoluidňasší koncert. — 17.00
Zprávy burzové. — 17.10 Detská besiedka.
17.20 Osvetový a kultúrny rozhlas. — 17.40 Pred
náška. — 17.50 Nemecké vysielanie, zprávy ČTK.
— 18.15 Zemedelský rozhlas. — 18.35 Prenos z
hrišťa S. K. Slávia v Prahe na Letnej. — 20.00
S. r. do Bratislavy — 30.00 Buletin Spoločnosti
Národov. — 21.10 Pestrý večer. — 21.40 Klavírna
ímdba. — 22.00 časový signál zó štátnej hvezdár
ne v Prahe, posledné zprávy Č. T. K., prehľad
denných udalostí, zprávy športové. —• 22.15
Zprávy divadelné.

Brno (441 m): UJO Balalajkový orchester a
sbor skupiny *iMQstova», dir. L. Ovčinnilkov. —
12.16 Reprodukovaná hudba. —1 15.00 Hodinka p®#

— Zaslané, Všetky druhy oblekov pre
dámy, pánov a deti dodáva na 10 mesač
ných splátok bez akéhokoľvek zvýšenia
cien: Odevná ošaťovací závod, Brno,
filiálka v Bratislave, Dlhá ul. č, 19, Pálfíy
ho palác, I. poschodie. Prehliadka našich
salónov voľná a bezzáväzná. A348

— »Deň mládeže*, ktorý usporiada,] spo
lok Čsil. Červeného Kríža v Bratislave a
Odbor mimoškolskej výchovy mládeže
Osvetového sväzu, vyniesol čistého zisku
Kčs 13.263.66. Čiastka pripadla v prospech
opustených detí a sirôt bratislavských a
na popdonu chudobným žiakom. Na tomto
miieste výbor spolku srdečne d'aikuíje vše

tkým, ktorí sa pričinili o zdar slávnosti
darovaním vecí pre tombolu a buffeít, úča
sťou pri sprievode alegorických vozov, ale
bo účasťou na slávnosti. Zvlášť treba na
tomto mieste poďakovať mestskej rade a
vojenskému veliteľstvu za ich účinnú pod
poru.

mi —m' -1 i "i ‘ —T -in

HHMM d!a miery
v najjemnejšom prevedeníBafek Tesár,

Bratislava, Palác Zemskej banky. Telefón 29-92. |

— Juhoslovanská výprava v Bratislave,
V sobotu, 7. júla dopoludnia došla do Brati
slavy loďou z Belehradu 20Členná výprava
poslucháčov a poslucháčok filozofickej fa
kulty v Skopljl, pod vedením dm B. Miletiča.
Po privítaní členstvom Cs.-juhoslovanskej Li
gy v prístave boli ubytovaní a poobede pre
zreli si Devín Večer usporiadala Cs.-juhoislo
vén&ká Liga na ich počesť spoločnú večeru.
V nedeľu predpoludním odcestovali účastníci
výpravy do Brna na výstavu súčasnej kultúry.

— Verejný súbeh; Finančné riaditeľstvo
v Lipt. Sv. Mikuláši zadá verejným súbe
hom uprázdnený hlavný sklad tabaku v Po

prade s hrubým ročným ziskom 104.729.85
Kčs. Nabídky treba podať do 31. júla 10.

hod. dopoludnia u finančného riaditeľstva
v Košiciach. Bližšie podmienky na úradnej
tabuli fin. riaditeľstva v Lipt. Sv. Mikuláši,
dôchodkového kontrolného úradu v Popra
de a obecného úradu v Poprade.

Pôrodníctvo, chirurgia, ženské choroby, uro
lógia a laryulogia: í. trieda denne 80 Kčs,
II. trieda denne 60 Kčs. Voíná volbá lekárov.
Paušálny porod: I. tr. 1600 Kčs na S dni,
Paušálny porod: II. tr. 1000 Kčs na 8 dni.

— Fotbalová jedenástka bratislavských
typografov zvíťazila nad budapeštianskou XI.
4:2 (2:1). Pri prffležitô&tl 60ročnéhô jubilea
organizácie tlačiarskeho robotníctva na Slo
vensku zfnôrály svoje sily reprezentačné fotba-

*>»
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Lundborflh sacSiránsia#,. fzRjrdsJiá vlasy
po všeckny časy!”ČTK. Rím, 7. júla. pýtal sa rybárov, 5i sú pravdivé chýry

V dennom radiotelegraíickem raporie nájdem Amnndsena. Kapitán Ravazoni
lodí nCitta di Miíano* sa hovorí, že malé- sa však nedozvedel nič určitého.

pásmo kolom Dordkinu (severne od Se- ku Karlovmu ostrovu a minul vo štvrtok

pri tom tiež pozornosť tamojším fjordom. Letec Babnškin chystá sa podniknúť
Poblíž Hameríestn sniesol sa na more a druhý výskumný let.

ZdravoSný stav min. predsedu.
Z Prahy, 7. júna.

zdravotnom stave ministerského predse-

Spoločná porada Juštoslov.
poilSSckých vodcov u kráľa.

ôhampcats úernvifehlaiwu
— Ukradli sochu v hodnote 20.000 Kčs.

Nové voľby v QrécSs&s.Koberec čara rurra vemeno preaa-

11 na smrľ odsúdenýc
v šachtiiis tom procese.

— „Aiacafé“, desme oMúbený
Frlcjo Jazz-lSsnd. Doprava pro
pelerom až do polnoci 012

Úspešný italský let cez miantik.

Bielizeň

%xká nádherná 'láosp
má Vaše deeTušbjCi.J

m insio m

Sanatórium „tarifas“
Bratislava, Telocvičná ul. 18/b.



ky sušené lisované —, sušené voľné t lode

Komárno, 106—107, rízky nové —.—j mlynské
odpadky 120—125, rízky okt—dec. 85—85.

deti. — 17.00 Prenos koncer tu z výšte visia pluk.
hudby č. 43. — 18.00 Nemecké vysielanie. — 18.2a

Ze-nádelský rozhlas. — 18.40 Prednáška o letec
tve _ 19.00 Veselohra. — 20.45 Koncert ital
skej husľovej virtuózky Mberíiny Ferrari z Mi

láno . — 21.20 -Pronos koncertu z výstaviiišfa.
Viedeň 517.2 a 577 m): 11.00 Poludňajší kon

cert. — 16.15 Koncert oroheslru. Ľahké skladby.
20.05 Večer rakúskych skladateľov. Koncert

S edlak-Wkiikl e r ov ho kvarteta a pevcov. Nato
koncert kapely Geislerovej.

Berlín (483.9 in): 17.30 Prenes hudby z hotelu
Bristol. — 22.30 Večerný koncert ordietsitru Stó
neroyto a pevcov. ,

Pariž-CHchy (1750 ra); 12.30 Klasické Kvar
tetá. — 15.45 Odpoludňajší koncert. — 20.30

Slávny pianista Ricardo Vines hrá svoj repertoár.
Londýn 7361.4 m): 12.00 Piesne a tanečná

hudba. — 16.15 Klasická hudba. — 19.15 Skladby
Debussyove. — 20.00 Dcmzettiova opera Dcéra
pluku.

Varšava (1111 m): IS.Ofl Ľahká hudba z di
vadla Morskie Oko. Pestrý program. — 20.30

Večerný koncert sólistov.
Rím 7447.8): 13-30 Hudba tria Rádio. — 17.30

Inštrumentálny -koncert a spev. Komorné sklad
by. — 21.00 ~Výber melódií z Vendfovej opery
Maškarný ples.

Ovocie, zelenina, zem. Jablká —•—*i

hrušky —.—, slivky sušené bosenské v bad

nách 80/85 575—600, bosenské 90/95

475—500, vo vreciach 300—475, orechy
slov. —, SHS 475—575, rumun-. —, cibu

ľa slov. —, maď. —.—, egýpt. 165—170, ces

nak ital. —.—, zemiaky jedlé, ružové —

nové , žlté nové 36—38, biele 34—36, škrob
a škrobová múka velpríma 245—250, Wolt

mann jedlé —.—, prebrané k siatiu ——.

Semená: ďatel, červ. la plomb. 1927 slov.
1250—1300 nátur. 1927 800—950 biela 900—

1200, úročník 700—1000. vojteška luc. el. nátur
la 1100—1300 slov. plomb. la —, maď. 1600

—1700, ital. plomb. 1500—1600, franc. plomb,
la 1600—1700, mohar. 320—330 cukrovka —,
eckendorfka 680—750 —.—, mamutka 800—900.

obendorfka 700—800.

Olejnaté semená: Repka z naklada
cej stanice 260—270, mak modrý 570—600,
kmín slovenský —, holandský 700—730, ľa
nové semená 280—285, vičenec r-v—. .ne’'
šedý 550—580, konopné semeno 260—270.

Ostatné bez zmeny.

Pred nedávnom prešly Severovýchodným prieplavom štyri anglické križiaky. Bola to zase

prvá návšteva od roku 1914. Severovýchodný prieplav bol versailleskou smluvou vyhlásený
za medzinárodný, takže Nemecko musí dovoliť ním plavbu válečných lodí všetkých štátov..

Čo sa urobilo v dobe paprevraťovej.
ez. V B r a t i s 1 a v e, 9. júle. Ústrednému družstvu len 30 a 3 z týchto vy- ' Valné shr°maždenie vinárskej úč. spal.

Sobotné a nedeľné výsledky.Chov,u ošípaného dobytka sa venujú na
Slovensku hlavne malí U strední zemedel
<ci, ktorí pestujú v severnej a horskej obla
sti ošípané biele, v južnej a rovinnej časti
naproti tomu pozďejšie dospievajúcu sá
delnatú mangulicu. Všeobecne hol pri otoodi
plemenných ošípaných pociťovaný v minu
losti nedostatok kancov, U to viac pri oší
paných bielych, ako pri manguticiauh. Aby
sa tomuto nedostatku odpomohlo, bo-y po
skytované podpory na nákup dobrých kan
cov a podporovaný ich nákup i mimo Slo
venska. So zinterrzivňovanírn zemedelskej
výroby však roľníctvo samo pociťovalo ne
dostatky mángulice, ktorými sú hlavne po
malý vývin a pomerne malá plodnosť, a
preto počalo sa zaujímať viac o chov ran
ných bielych ošípaných, ktorej požiadav
ke bolo vyhovené tým, žo bol prideľovaný
vhodný plemenný materiál z dobrých cho
vov domácich a moravských buď zadarmo,
oproti záväzku vrátenia rovnakého počtu
dochovaných kusov, alebo udeľovaním
podpory bol nákup -zlacnený:

kazovalo činnosť len 24 pálenie. Ostatné v dó- v Bratislave. VII. riadne valňé sha’-om'dáh
denie spoločnosti konalo sa 2. Júla odpol.sledku utrpených ztrát po prevrate zastavily

výrobu a Cakaly túžobne na novú úpravu zá- o 3. hod. Zastúpené bolo 6855 účastín s

konnú. • 1371 hlasmi. Po prednesení a schválení
Vysťahovalectvo do Francie. Roku 1927 účelnej uzávehky a výročnej zpráyy vsané

prišlo do Francie 64.325 emigrantov, z ktorých bolo na vedomie, že v budúcnosti bude vo
18.778 našlo zamestnanie v priemysle a 45.547 -značnej miere zvýšený vinársky lomharcl
v zemedelstve. Podľa národnosti bolo 32.946 a vlnársko-komisionársky obchod. Nato
emigrantov z Belgie, 9981 z Poľska, 9906 z Ta- nasledovala voľba riaditeľstva a dozorčej
lianska, 8845 zo Španielska, 853 z Ceskoslo- ľady. Do riaditeľstva zvolení boli: Ján Da

venska a 428 zo švajčiarska. V tom istom ro- chaij, veľkostatkár v Blatnici, viceprezident
ku sa vrátilo z Francie 89.982 emigrantov, Zetmedelskej Rady, riadite! Otto Smidu
z ktorých bolo Talianov 32.128, Poliakov (Živnostenská banka v Bratislave), riaditeľ
12.509, Španielov 12.481, Cechoslovákov 8459, Ján Mukarovský- (Slovenská banka, Brati-
Belgičanov 7434, Švajčiarov 4481. Portugálcov stavia), Žigmund Deutsc-h (M. Deutsch a 6ý

3573, Grékov 2217 atď. Treba poznamenať, že novia, Hlohovec), Samuel Popper, zemede
v posledných rokoch sa javí úpadok emigrá- tec, Bratislava. Do dozorčej rady: František
cie do Francie, ktorá ani zďaleka nedosahuje Pavlíček, Vladimír Uréseny. Aleje Sedlá
číslice povojnovej. Od roku 1917 do roku 1922 ček, Martin Deutsch a Karol Šimko. Riadi
odišlo do Francie a vrátilo sa domov 1.112.779 teľ Mukarovský poďakovú.1 menom ria-

(1:2). Prvý medzinárodný zápas mužstva Ka
belovne priniesol tomuto dobrý úspech. Muž
stvo druhotriedneho profesionálneho klubu
viedenského predviedlo peknú hru a zaistilo
si v prvom polčase vedenie. Po polčase muž
stvo kabelovne často útočilo a podarilo sa mu
peknou ranou Biróva dobyť zaslúžený neroz
hodný výsledok. ,

Typografia Bratislava—mužstvo typogra
fov Budapssí 4:2 (2 : i). V rámci typografic
kých slávností bol vybojovaný v sobotu na
hrišti Makkabea zápas jedenástok typografov
Bratislavy a Budapešti, v ktorom bratislavskí
typografi docielili zaslúžené víťazstvo, lebo
boli mužstvom zaslúžene lepším, zvlášť v dru
hom polčase.

A. C. Sparia—Hanác.ka Slávia Kroméŕiž
5:1 (3 :1), Hrané v piatok. Sparta v kombino
vanom sostaveňí opravila, zlý dojem, ktorý
zanechala v Olomúci nerozhodnou hrou s Ce
chiou Olomouc.diteľstva predsedovi dr Maxovi Steinovi aemigrantov.

Žideaica v Nórska. V piatok stretli sa Ži
denickí v Sta.vangeru s tamojším Idrettsío
rening 4:4 (1:1) a v nedeľu zvíťazili nad
vynikajúcim nórskym klubom Oernom, Hor
ten 4:2 (2:1), ktorý v tomto roku nebol éít<*
porazený.

Viedeň, Hakoah—Vienna 0 : 0, Nickolson—:
BAC 10:3(1), Westmárk—Admira komb. 2:1.

dr Weil menom účastmárov prejavil vďakuŽatva na Slovensku. Na celom júnový-
áT ™ menom ucastmarov prejavil vďaku

chodnom a južnej čiastke západného S!o- Prezidm a obzvlaišt .n-aditelovi rad-ova Žig
venska je žatva v prúde. Tohoto roku sa, o

™mdo" Dfutschovi Jo volbe riadite.-
niekoľko dní pre Spätné počasie oneskorila. ** zv^

5enľ *>?} fedí*fa Jan Dúchaj a za
Žne sa hlavne raž, ktorá špatným chlad- ve<“° fotela spoločnosti radca Zig

ným počasím neobyčajne utrpela zvlášť v 1Tmnd Deutsch.
okolí Piešťan, kde jej mnoho pomrzlo. Dľa _ ,, , ľ.
niektorých odhadov 50—75 proc. Pšenice 'vratislavská byrss.rada prikročiť k ďalšej eiape, í, j. k

zakladaniu chovateľských spolkov za V Bratislave, 9. júla.sa budú žať ešte 'asi tento týždeň, jačmene
po-zdejšie. Z rôznych miest sa sdeľuje, že T j n drnčia: Staré obilie bez obohodu,účelom. vytvorenia chovateľských

ústredí, ktoré budú podkladom ďalšej
činností chovateľskej a dodávateľom

dobrého plemenného materiálu.

Košická Slávia zvíťazila v prvom zápase
na zájazde do baltických zemi nad Rigas F. C.
2 :1, Bránky Suchý a Dudrik.

v prvom rade pšenica a jačmeň sú v porov-t prvom rade pšenica a jačmeň sú v porov- nov é mdlé, krmivá kladné.
naní rok oni minulým veľmi dobré, V se- obilie: pšenica 78-80 kg, 232- 234, 76

IS'-i'ľ
1 J znaCne P0 ' kg 228-228, nová I. polovica augusta 204-205,"

Rozvoj rakúskeho ouLrovarmcU a R akú v.
maď

(
tmnzit 0ro3J*fr 78~79 lí)8-200

’

z lode

ke cukrovary, ktoré v roku 1919 zaokrvvalv 219~
len 5 proc. domácej spotrebv cukru, zväčšilv b ‘ ks 219 n°va JuL auguet

1 OD 1QO rľ ),.nnTlil ,, A 1 f. á' 1 /

Mangulica nebola síce úplne vyradená
E chovateľských snáh. pretože svoje plné
opodstatnenie má všade tam, kde je možný
odchov od doby zastavenia k výkrmu a
ďalej i preto, že znáša lepšie než plemená
anglo-nemecké teplé klíma južného Slo
venska, kde zmienené plemená podliehajú
ľahko rôznym nemociam. Chovatelia man
guliee však prejavujú pomerne málo zá
ujmu pre ďalšie zušľachťovanie nimi cho
vaného materiálu Ďalšie zintenzívnenie
Kemedels'keij výroby bude v súhlase s po
ptávkou po prasteti šunkovom 60—SO kg
ťažkom, čím ďalej tým viac chov mangu
lice potlačovať. Záujem o chov ošípaných
sa v dôsledku oboznámenia s plemenami
výkonnejšími stálo zväčšuje, ako dokazuje
početná účasť na kurzoch pre chovateľov
ošípaných, v poslednej dobo poriadaným,
takže v tomto ohľade je pokrok od doby
prevratu silne znateľný, trebárs početne
snáď ešte nebola predválečná doba do
siahnutá. Akostne jje však iste značné pred
stihnutá. Okrem prídelu a podpory nákupu
chovného materiálu, a to kancov a prasuíc,
podporuje sa výstavba chlievov, výstavky
ošípaných a očkovanie proti nákazlivým
ehorobám, ktoré pôsobia každoročne znač
né ztraty v tomto obore živočíšnej pro
dukcie.

Štart maďarského majstra v Žiline, ktorý
bol pre stredné Slovensko veľkou senzáciou,190—192, maď. tranzit Oroszvár 146—147, jač-v posledných rakoch výrobu tak, že v roku raaa ' lranm HO-iu, jac

1927 zaokrývaly už 65 proc. spotrebv. Keďže
”en\ y^ber ex Port “ 190-195, merkam

toho roku osevná plocha cukrovky' je väčšia t
"!

64L66
'kg,_ 180-185, a priemyselný

o 15 proc. ako lanského, ráta sa s Km, že do- 168 1( 0> novy 58 kg 155—156, ovos 194—196,

voz cukru do Rakúska v budúcom roku po-
moravský B-ralisleva. kukurica v klase slo

k lesu e na 1500 vagonov. V poslednom čase veneká hruhoamá 190-192, juhoslov. z lode

priniesol statočnému mužstvu S. E, Žilina
nádherný úspech,

lebo po nerozhodnej hre prvého polčasu zví
ťazil Ferencváros v druhom polčase len pre
menením Hm kopu za ruku. Jeho prvá
hranka rezultovala pri kopu z rohu. Tento
spôsob docielení hraniek Ferencvárosu je zna
menitým vysvedčením pre obranu Žiliny, kde
brankár Závodský a back Rybárik sa preko
návali. Ferencváros nastúpil s náhradníkmi
za Bukoviho a Fuhrmanna e ukázal dokonalú
hru, aká v Žiline dosiaľ nebola videná. Najne
bezpečnejším útočníkom bol Kohút, ktorý však
nemal šťastia v streľbe a niekoľko jeho prud
kých rán šlo do autu. Zo zadných radov upo
zornili! na seba halv Berkesi a back Takács I.
— Zápas priniesol na počiatku veľké prekva
penie, lebo už v 2. min. Marík (ktorý sa vrátil
z pražskej Slávie) docielil pre Žilinu vedenie.
Ferencváros vyrovnal v min. 34. Kohútom pri
kopu z rohu a víťaznú hranku za ruku Ry
bárika vstrelil v 60. min. Turai. Sudcoval Bi-,
zík. '

Komárno 169—170, prompt. z lode Bratislavasa projektujú v Rakúsku dva nové cukrovary Komarno 1w~lí0’ P™™?'- z lode Bratislava
jedon v Hornom Rakúsku a druhý v Dolnom 17(V 471

'
máď' í doslov, parita Sob tranzit

Rakúsku pri bývalej severozápadnej dráhe t69~170> rumun
-

macL Záhony ivmv.it 168 169,
Očakáva sa, že vybudovaním týchto dvoch cudlzozemská 1 lode Bratislava júl 170—171, la
cukrovarov stane sa Rakúsko v niekoľkých Plata í'ú—september Triest vagón tranzit 146

—147, cinquantin Sob tnamzit nominel 180—185,rokoch úplne neodvislým na dovoze zahra-
proso 1S5—190, maď. z lode Komárno tranzitničného cukru.

Industrializácia Maďarska. 5“ rnaďar-
188

'

ských textilných priemyselných kruho-ľhakých textilných priemyselných kruhorii Mlynské výrobky, pšeničná krupica
sa hovorí, že továreň na umelý ’mďváb v 350~355

>
Pšeničná múka Ohh 340-345, Og 0 335

Šáľ.várc, ktorá pred dvoma rok zastaví- ~340, 1 325—330, 2. 315—320. 3. —, t 310—

'a prácu, ziačne v najkratšom čase znova 5 ' 6> 280—285, 7. 240—245, i.5, 200

pracovať. Továreň zamestnávala 1300 vo- —205, ražná. 0 —, II. ——, 1- —.—,
botníkov a v jeseni má byť znova prijaté jeďnomletá ,>lo 320, tmavá — — —, krú
600 robotníkov. Výroba bude reorgauizo- py 280 420 prosné pšeoo 280—300. rý
paná, a to miesto elciktrickej energie bude ťiarol 500—650, Glacé ital. 345—370, j apom

pracovať. Továreň zamestnávala 1300 ro-
S. K. Žilina zájazdová XT.—S. K. Vrútky

3:1 (2 :0). Predzápas pred matchom Ferenc
városu.

Druhý zápas Slávie Košice nerozhodný.
Druhý zápas Slávie Košice v Rige proti Šport
Riga sa skončil nerozhodne 1 : 1.

—•—• Moulmain t. 370—430. II. —Aracanpoužité vodnej aily k pohonu strojov,, čím
hudú výrobné náklady značne snížené. Z ľ 300—315, Iľ. —, Búrme H. 285—290, au-
tohoto videť, že v Maďarsku oživujú kaž- goon I. —zlomková 230—265.

dý skrachovaný podnik. Že táto nésmyseínády skrachovaný podnik. Ze táto nesmysoiná Strukoviny: Hrach Viktórie slov. 275
industralizácia hospodársky zctói ncipro- —330.. slov. zelený. —

, lúpaný —, ša
spieva, vie v Maďarsku každý. šovica slov. 200—230, mor. 650—750. šošovica

Ťažkosti juhoslovanského pivovarského rum. tranzit Bohumín — — —, fazuľa bie
piiomyslu. Juhoslovanské pivovary podali la 250—260, fazuľa stará —, bôb,
vláde memorandum, v ktorom dokazujú, že konský 205—215, Peluška 240—245, vikev letná

Družstevné pálemice u nás. Až do roku 191,6

jestvovaly na Slovensku len pálenie*1 parná
lovená, ktoré patrily obciam alebo jednotliv
com. Pálenice tieto holý v r. 1916 zvláštnym
zákonom premenené na pálenice 'centrálne
v spojení s ich centrálou Fruktus v Budape
šti. Tieto centrálne pálenice malý pečovať tiež
o povznesenie ovocinárstva a preto muly lyí
povoľované hlavne družstvám. Behom času
však mnohé pálenice holý ovládnuté ,jedív1

tlivcami, zvlášť keď v dôsledku zákazu pre
daja alkoholických nápojov na Slovensku a
konkurenciou moravských pálenie väčšina
centrálnych pálenie utrpela značné ztraty a
stratu podielov, takže pálenice mohli smädno
prevziať do svojho vlastníctva silnejší jednu
tlvci. Celkom bolo na Slovensku povolených
76 družstevných ústredných pálenie, z kto-
Tých koncom roku 1927 pričlenené bolo k

Slávia Bratislava nastúpila k zápasu s nie
koľkými náhradníkmi, tiež Makkabea. Zápas
bol úplne zkazený sudcom Sternfeldom, ktorý
nemá e.ni telesnej kvalifikácie pre vedenie zá
pasov, lebo je krátkozraký. Sternfeld všetko
prehliadol a tak Makkabea si mohla dovoliť
veľmi unfair hru. Slávii slúži ku cti, že sa
nedala týmto spôsobom hry strhnúť k odplate,
až keď niekoľko hráčov bolo zranených, brá
nila sa ako mohla. Tento »sty]» hry mal tiež
za následok, že brankár Slávie Illavai bol
ťažko zranený. Pri odvrátení jednoho útoku
Makkabea bol ležiaci Illavai kopnutý ľavým
krýdlom Makkabea do hlavy a bol odvezený
do nemocnice, kde bol konštatovaný otras
modzgu. Je veru trestuhodné, ako niektorí
hráči hrajú fotball. V tomto prípade mohol
rozbehnutý hráč ľahko preskočiť brankára
a vyvarovať sa tak nie len ťažkému ublíženiu
na tele protihráčovi ale i trestným následkom
jeho_ bezohľadnosti. Slávia hrala s veľkou
ambíciou a, rýchle a mala viac hry. Bránkydal Dobiáš, za Makkabeu scorovali Berl a
Krvmsz.

toto odvetvie priemyslu veľmi trpí vysokýmtoto odvetvie priemyslu veľmi trpí vysokým 165—170. fazuľa barevná —, lupina 140-
clami a daniami, následkom čoho spotreba 150, Lupina k siatiu 200—200, vi
piva v zemi nerastie. Naproti tomu v sused- kev letná k siatiu 199—200, fazuľa kŕmna
ných štátoch možno pozorovať rýchly vzrurt smieska 160—175, fazuľa krapenatá 265-275.
spotreby tohoto nápoja. V Juhoslávii sa teraz Cudzozemská múka: Pšeničná ma
vyrába 600.000 hl. piva, pri čom pivovary ku- ďarská Ogg tranzit z hranice 285—290, 0 tran
puj.ú jačmeň za 75 miliónov dinárov a chmeľ zit z hranice 280—285, amer. Patent export z
za 12 miliónov dinárov. Pre porovnenie mož- Bratislavy Tranzit —.
no uviesť číslice o výrobe piva v jedno Lvých Tuky Sadlo bravčove .n.- .... ,

štátoch (v hektolitroch): v Rumunsku *. núl., slávy 1350—1390, maďarské z hranice 1450-
x Taliansku 1.2 mih, v Poľsku 1.6 mih, v Ho- 1470 slanina z Bratejla vy 1210—1380. slanina
Isndsku 1.9 mi'... vo Š-aieiarsKa 2 milióny, v maď. z hranice 1280—1450.
Rakúsku 5.4 mil. a v Československu 13 mil. Krmivá: Otruby zo stanice 138 140,
hektolitrov, z čoho viac ako mllio i sa vyváža otruby cudzoz. z lode Bratisl. 137-138 krm
do cudziny, ná múka 160—165, sladový kvet 110—ISO, -fz-

t 4

rsrvá návšteva anglických válečných lodi v Kielskom prieplave
od r. 1914.

Hái Show ošípaných.

Kopaná.
Sobota,

S, C, Eabeliabrik—S, C. Frem Viedeň 2 ; 3

Týmito akciami šírené holý úžitkové
výkonnejšie ošípané, hlavne anglické
a nemecké ušľachtilé a vzbudená cho
vateľská snaha zemedelcov, takže v
ro., r. mohla už Slovenská zemedelská Skvelá úspacini* sy®w®FSskýl?

m&sšstwiev.

S. K. Zšima preh'al s Farerss
wáposofn len ledenástkOM is2 $1

Slávia BraSäsOava — EMSa&kaises
2t2 <2:1 5-

NÁRODNÉ
HOSPODÁRSTVO

ŠPORT



j Všetkým
majiteľom kontrolných pokladni %

na Slovensku!
Kontrolné pokladne spo!. s r. o., Praha I.

Rybná ul. 11.
sdeľuje, že postúpila generálne zastu
piteľstvo svojho závodu dlhoročnému i

a zkúsenému odborníkovi 1

aSleSaaiovi Menzlovi =

Bratislava, LazarelsM uL 15. j

Vybavuje;
Všetky opravy všetkých typov a značiek. í

Kúpa a výmena starých pokladní. Poiste- f
nie pokladní proti poruchám. Sklad všetkých %

potrieb, kotúčov a súčiastok.

Konkurenčné ceny!
Žiadajte nabidku na univerzálne a kva

litné kontrolné pokladne Sir!
Výhodné splátky, záruka 2ročná!

Žiadajte prospekt!

Všade možno dostať.

potešeniu zamatovo hebkým a vonným.
Riadnym vymytím v hojnej, sňahobielei
pene zkrásni a osvieži Váš vlas i Vy
sami.

klubu i v budúcnosti, takže by sa mohiy stať tra
dičnými;

mecko 44.81 m, oštep 1. Lay, Ňóvý Zéland 67.88
m, Guľa: 1. Duhour, Francia 14.45 m, nemecký
svetový rekordman Hirsohfeld nedocielil ani
tento výkon, viac ako 1 m. slabší jeho rekordu.
Skok vysoký: 1. Menard Francia 190 cm, Skok
ďaleký: 1. De Boer, Holandsko 7.37 m. Skok
o tyči: 1 Kelley Anglia 3.66 m, Trojskok: 1.
Peeters, Holandsko 14.91 m, Maratbon: 1. Pay
ne, Anglia 2 : 34 : 34.

L Čs. S. K. Bratislava komb.—M. S. E., Ma
lacky 6:2 (4:1) Hrané v Malackách, Mužstvo
Bratislavy sostavení Vykôuŕil—Mrázek, Klum
par—Buchta, Horký, Bončo—Uher, Poláček,
Schwaa*z, Haisl, Šoral ukázalo veľmi peknú
hru a malo proti veľmi obetavému mužstvu
Malaciek veľkú prevahu, ktorú vyjadrili brán
kami Poláček 4, Schwarz a Šoral.

*

Po kondičneú zkúške (defilé závodmíkov, pri
ktorom sa bodoval stav koni a jazdcov po ná
mahe pri závodoch), v piatok odpoludnia, o ce
nách sa takto rozhodlo;

V kategórii jazdcov I. cenu (Kčs 5.000.— a
sošku jazdca od M. N. O) olbdňžal nadpor. Juraj
Ami or.

Ligeti S. C.—Rapid Bratislava S : 1 (1:1).
Zápas nového maďarského majstra s exmaj
strom priniesol v prvom polčase veľmi dobrú
hru Rapidu, ktorý vš'ak nevyužil niekoľko
veľmi dobrých príležitostí k docieleniu hraniek
a tým sa pripravil snáď i o víťazstvo v zá
pase, lebo nechal si ujsť vedenie zápasu. V
druhom polčase lepšia technika Ligeti preko
nala Rapid a priniesla novému majstrovi štyri
hranky. Scorovali za Ligeti Múller 2, Mayer
II., Mayer III. a Kalmaier, za Rapid Pintér.

Nurmi porazený. V Helstngfonsu pri olym
pijských vylučovacích závodov došlo k senzá
cii. Ňurml v závode na 1500 m bol tretím za
Lagérstrômem (3 : 52.6), 2. Borg 3 : 53.1. Cas
Nurmiho bol 3 : 57.3.

vážné pojatie zjedmaly miu rýchlej sympatie
četne tu zastúpeného obecenstva, ktoré jeho
bravúrne výkony sprevádzalo potleskom. V
poslednej kategórii ukázali bratia Wiôhter
kovia v bratovražednom boji, že sú na svojich
»Wakow» vozoch ako doma.

II. cenu (Kôs 2.000 od últeisterSiva orby a so
šku koňa od gon-err. Šnejdárka) dostal nadp. Ján
S á r a 1.

III. cenu (1.000 Kčs a sošku sv. Juraja od Ze
tnedelskoj rady) ipor. Oldiridh ČÍŽeik.

IV. cenu (Kčs 500 a čestná čerta košického jaz
deckého pluku) par. Julius Schwarz.

V. cenu (čestnú cenu 5. jazdeckého pluku) DI
MM) Milhalovlidh.

Rýchlostnú cenu (Kčs 3.000 a zlaté
vreckové hodinky, čestnú cenu p. prezidenta
Masaryka) dostal škpt Frank Aubrecht (pri
kondičnej zkúške vypadol, lebo sa ukázalo, že je
ho kôň, ktorý boj včera prvý, dnes trochu po
ku Bráva.

Nové svetové rekordy v Amerike.
Lloyd Hahn bežal v Bostone 800 m v

Ohromnom čase 1 :51.4 a Hnmm docielil v
skoku do diaľky 7.90 m. Oba výkony sú nový
mi svetovými rekordami. •*— Vo Filadelfii be
žal F. M. Taylor z Illinois A. C. 400 m pre
kážky za 52 sek.(!). 16.02 m vo vrhu guľou do
cielil údajne Amerikám Kuck v trainingu.

Organizácia bola bezvedná, vedenie spočiň
Váilo v osvedčených rukách pána piroh Kliku,
predsedu Slov. Môtorklubu a p. ppl. Hanáka
z Bratislavy, Všetky atrakcie obstarali s obe
tavosťou ochotne pánovia dôstojníckej auto*
kolony a piešťanského leteckého pluku ČMo 3.
Medzinárodné kúpeľné publikum požičalo
usporiadaniu pestrý ráz, dobrá nálada bola
zaistená najlepším dôkazom ztdaru.

S. K. Ružomberok—Hertha, Opava 5 : 2

(3:1). Ružomberčania s 3 náhradníkmi dobyli
po výbornej hre isté víťazstvo. Bránky Wein
berger 3,. Kardoš a Richter pre Ružomberok,
Novotný 2 pre Herthu. Dobre sudcoval Rock
scher. z Vrútok. Večer konal sa v Grand Hotelu Royal, Sláv

nostný reunion a rozdávanie cien. Jednotlivé
výsledky sú tieto: I. kategória: Moto
cykle »Solo» do 500 kub. m; 1. Jozef Zweag,
Brno (Satolca) 308 bodOv. 2. Rudolf Marin,
Zlín, (BMW) 312. 3. Praní. Cížek, Piešťany
(DKW) 338. 4. Hanuš FilipOvif, Čepč (BMW)
344. 5. Vladimír Krulič, Bratislava (FN) 386.
H. kategória; Motocykle eolo vyše
500 kub. om; 1. Emil Bvoboda, Trenčín (In
dián) 263 bodov. 2. Jaroslav Súdok, Bratislava
(Indián) 307. 3. Antonín Vadáez, Bratislava
(Indián) 329 bodov.

HL kategória; Motocykle Šitie
cary do 600 kub. om; 1. Andir. Andô, Trna
va (Indián) 447 bodov, 2. Stanisl. Pejcha. Bra
tislava (FN) 508, 3. Ján Foutek, Zlín (Norton)
601 bodov.

iledzikluhový zápas L. T. K. Bralislava—
Makkabea Bratislava vybojovaný v nedeľu na
dvorcoch L. T. K. skončil sa veľkým a istým
víťazstvom LTK 25:5 bodom. Výsledky zápasu
v dôsldku nedostatku miesta uverejníme zajtra.
V nedeľu vybojuje LTK Bratislava zápas s PTE
na dvOrOOdh tohoto.

V kategórii kočiarov I. cenu (Kčs 5.000 od
minist. orby a strieborný podnos od župy ko
šickej) pi. S t u b e n b e r g o v á.

B. cenu (Kčs 2.000 od Zemed. rady a čestná
cena mesta Košíc) Mikuláš Barkány.

III. cenu (1.000 Kčs od bratislavskej hospodár
skej Jednoty a soška sv. Juraja od Zemed. rady)
Ernest Z a hl e r.

Viedeň. Bástya Segadm—Rapid 4:2 (2 : í).
Veľké prekvapenie. Výsledok je znamenitým
dokladom pre vysokú úroveň západosloven
ských klubov, ktoré docielili proti Bá-stye vý
sledky lepšie (Bratislava, ktorá prehrala ne
zaslúžene 0 :1) alebo málo horšie (Nitra pre
hrala 1:4). Bástya hrala proti Rapidu znama
nite a vyznamenal sa hlavne skvelý brankár
Bautngarten. Bránky dali Schwarz 3 a Varga,
za Rapid Smištík a Kuthan.

Wimbledonský turnaj ukončený. Turnaj vo
Wimbledone bol v sobotu ukončený. V dámskom
stnglu zvlífaziiija vo finále Helenka Wilsová, Ame
ričanka nad španielkou ďAlverz 6:2 6:3, v pán
skom double sú víťazmi francúzi CoChei, Brug'iWn
ktorí vo finále porazili austrálsky pár Pattarson,
Hawkes 3:6, 6:4, 6:4, v smiešanom douiblu zvíťa
zili Spencer, Miiiss Ryan—Crowford, Aklurst 9:7,
6:4 a dánskom doublu Natson, Sanders porazily
Harvey, Bennct 6:2, 6:3.

Rýchlostnú c o n u (Kčs 3.000 a barokové
stojace hodiny z pozláteného bronzu) pi. Stu
beub e rgová.

Baden. Hakoah, »Amerikáni»—Austria Vie
deň 3:1 (1:0). Propagačný zápas.

Ceny boly vystavené v GrandhPtdi »P.raha»,
kde v piatok večer konal sa banket na slávnostné
zakončenie závodov, spojený s odovzdaním cien.Subotište. Sabária porazila z Bratislavy sa

vracajúcu Hungáriu 2:1 (2:0).
Lvov. Medzimestský zápas Lvov—Krakov

3:4. IV. kategória; Motocykle Šatia
ca r y vyše 600 kub. cm: 1. Jozef Odchrta!,
Bratislava (Releigh) 291 hodov, 2. Inž. Karol
KrocBanyi, Bratislava (Henderson) 297, 3. Da
niel Schmidt, Bratislava (BSA1 346, 4. Gustáv
Bežo, Trnava (Hendersoti) 420, 5. Inž. Rud-
Kovalfk, Nitra (Harley Dav) 439 bodov. 6. Olda
Mikoláš, Bratislava (Indián) 450 hoden’.

V. kategória; Automobily do 1506
kub. cm; 1. Karol Divišek, Brno »V» 282 ho
dov. 2. Karol Divišek. Brno »Z» 334 bodov. 3.
Otto Turnovský. Bratislava (Piat) 410. 4. Jozef
Matík, Bratislava (Tatra) 414 bodov. 5. Inž. V.
Bratorský, Bratislava (Tatra) 446. 6. Antonín
Leonharďl, Piešťany (Tatra) 622 bodov.

VI. kategória; Automobily vyše
1500 kub. cm. 1. Evžen Witíhterle, Prostejov
(Wakow) 287 bodov, 2. Wichterle Frant. Pre
stojov (Wakow) 388, 3. Pavel Jurkovič, Presto
jov (Tatna) 428. 4. Ľudmila Stromková Proste
jov, (Šteye’r) 352 bodov.

Juhoslovanské majstrovstvo: Gradjanski—
SAŠK, Sarajevo 1 : 0, Hajduk Split—HAŠKZá
hreb 2 :1, Beogradskl—Jugoslávia 4:1..

Slovenský Motortolub z Bratislavy mal pri
voľbe miesta pre svoj II. turnaj 5. júla veľmi
šťastnú ruku. — Už od časného rána Cyriio
metodejekého dňa schádzali sa zo všetkých
častí Moravy e. Slovenska jazdci a jazdili ve
selo na novom piešťanskom asfalte. — Odpo
ludnia o 15. hodine zhromaždilo sa na kúpeľ
nom ostrove vyše 200 aut a motocyklov, od
kiaľ odobrali sa na fotbalové hirište, ktoré bo
lo zvlášť pripravené pre »Qhymkanu». Za
skvostného počasia postavilo sa presne o 16.
hodine 42 vozov a bicyklov ku štartu. — Naj
silnejšie boly zastúpené motocykle do 500 kub.
om., ktorých jazdci vybojovali mnohý zaují
mavý a tvrdý zápas. — Jazdci dokázali ne
obyčajnú spôsobilosť v ovládaní svojich stro
jov. Odhliadnuc od niekoľkých nepatrných
nehôd, ktoré nemalý vážnych následkov, bol
priebeh nerušený. Najslabšie obsadená bola
kategória III. S i tlačary do 600 kub. cm nepo
skytovaly vážnejšieho boja, ačkoľvek jazdy
boly pekné. — Pri V. kategórii automobilov
bolo možno pozorovať vážnejší zápas len v
zadných miestach. Na prvom mieste bol istý
a favorizovaný automobilierta p. K. Divišek z
Brna »Z», ktorý sa osvedčil nie len ako kon
kurent v závodoch ale i neprekonateľný súper
v jazde dovednosti. Jeho istota v zatáčkach a

Dištančné koňské a kočiarOvé závody v Tatran-
skej Lomnici.

7. júla.
Po lanských úspešných dtstaučnýcíi závodoch

z Tornale do Košíc tisporiadail Jazdecký kíkrb
Košice závody do Tatranskej Lomnice na trati
140 km dlhej. Závody, ktoré sa konaly 5. júla,
vydarily sa nad očakávanie a upozorniiy tak na
výborné vlastnosti východoslovenského koňa.
Má to, význam nielen roľnícky, ale i širší, predo
všetkým vojenský. MNO v dnešnej dobe nevie
sohtiaf potrebný kontingent doma a je odkázané
na cudzinu. Podľa úsudku odborníkov však celú
spotrebu možno zaokryť doma, treba len aby
chov koní bol intenzívnejší a aby ho MNO i mi
nisterstvo orby účinne podporovaly. Pečlivosfou
o vybudovanie a zlepšenie chovu koní poslúžilo
by sa veľmi i hospodárskemu vývinu východné
ho Slovenska, lebo by našlo dobré domáce odby
tište. Závody majú okrem toho i význam sportov
ný, hlavne však propagačný pre samotnú Tatran
skú Lomnicu, ktorá pre podobné podniky je ako
by stvorená a kde koncom leta bude sa konať i

ccncours hiptpique. Preto záleží rm ministerstve
zdravotníctva, aby ďalšou svojou priazňou a po
chopením umožnilo závody košického Jazdeckého

A. C. Nitra prehral vo štvrtok s Meteorom
VIII. 0:3 (0:1). Meteor VII. celkom sklamal
a že zvíťazil tromi hrankami proti žiadnej Ni
try je dôsledkom zlého výkonu sudcu Schmid
ta, ktorý Nitru veľmi poškodil. V piatok pre
hrali Nitrančania s Bástyou Segedín 1 :4
(0:1). Bástya. v kompletnej sostave ukazala
krásnu hru.

S, K. Žilina porazil vo štvrtok Union, Mor.
Ostrava 4:0 (1:0). Union bol pre Žilinu veľ
mi slabým súperom,,’tak že Žilinčania bez veľ
kej námahy ľahko zvíťazili.-

A. C. Senica—Š. K. Olympia Brno 5:6 (3:4).
Hrané v Senici 6. VII. Po nerozhodnej hre
proti Š. K. Čechie Hodonín 4:4 (3:2) docielili,
domáci ďalší veľmi pekný výsledok proti vý
bornému druhotriednemu brnenskéjnu muž
stvu, ktoré svoju očakávanú povesť splnilo.
S počiatku hrajú domáci veľmi rozhárané a
útok nevie si vôbec udržať míč, súc veľmi má
lo podporovaný zálohou a obranou a keď asi
v 10. minúte centerforward hosťov pekne pre
šiel a vstrelil prvú hranku, zdalo sa, že osud
domácich je spečatený. V ďalších minútach
sa však hra oboch mužstiev vyrovnáva aj zá
pas dohral a víťaznej hranky docieľujú hostia
až v poslednej minúte s vyplatím všetkých síl,
U domácich vyniknul Szabó v bránke e Ne
mečkay ľ. v zálohe a celý útok, u hosťov ľavé
karýdlo a ľavý baek. Za domácich scorovali
Gneist 2, Príkopa I 2, Nemečkay I, za hosťov,
ľavé krýdjo, centr a spojky. Sudca p. M. Ku
beš veľmi dobrý.

Š, K. šaštín—Š. K. Olympia Brno 2:6 (2:2).
Hrané 5. VIL v Šaštíne.

do výšky podlá veľkého, rozpukaného pňa
stromu, a plameň prskal a praskal.

Helena načúvala opäť hukotu vetra. Zda

lo sa, že tento hukot je prinášaný vánkom,
ktorý svieral jej tvár a ľahko pohyboval ka
derami a bol stále silnejší. O chvíľu prestal,
ale čoskoro vial opäť a silnejší.

„Chvála Bohu!“ riekla potichu Helena a za

triasla so sestrou Bo. Mladá dáma sa zobudila,
ale nechcelo sa- jej rozlúčiť sa so spánkom.
„Bo! Bo! Prebuď sa! Pán Roy je už tu!”

Komárno: E. F. C. Komárno la—Š. E. Ko-
márno la : 0 (1 : 0). Hrané 5. VII. 1928 za ma
lej účasti obecenstva. K. F. C. nastúpil s
úplným I. mužstvom, Š. K. s náhradným bran
károm asi raneným hráčom. Jediný gól pa
dol chybou obráncu Š. K., lebo K. F. C. nebolo
ystave preraziť betónovú obranu Š. K. Slabi
nou. Š. K. boli útoky, však presto mladý slo
venský klub dobre obstál; Sudca Lovász.

*

Helena poznala, že je to zvuk blížiacej sa

búrky. Jej ťažké vĺčka sa už nechcely ani
zdvíhať a vedela, že keby ich zavrela, usnu
la by hneď. Ona však chcela počúvať búrli
vý vetor v haluziach hučiaci.

„Aáach, ako to bolí!“ stonala. Ale jej oči

prehliadli obraz tábora a potom dodala: „Sú
už raňajky?”

Niekoľko kvapák studeného dážďa padlo
jej na obličaj a rozochvely ju na dôkaz, že
niet žiadnej strechy medzi ňou a živlami. Po

tom doniesol k nej vánok zápach horiaceho
dreva a jej rýchle pracujúca myseľ zaletela
/päť do dievčenských rokov, keď pálila chra
stie so svojimi milými bratmi. Potom tá
rozpomienka pobledla, Hukot, ktorý sa zdal

prv vzdialeným, bol teraz už v lese, blížil sa

rýchle a bol stále silnejší. Hnal sa v pred
ako rozvodnený prúd. Helena žasla a desila
sa. Ako ten búrlivý vietor hučal, ako sa ťaž
ko hnal! Jeho príchod pripadal jej sťa krok
í i-mády. Potom sa hukot rozliehal po lese,
!e stále leu niekde za ňou. Vo svetle ohňa

Meeting Moravskej Slávie priniesol 2 nové
čs. rekordy a to Koščáka na 5 km časom 15 : 24
a v prekážkovom behu na 200 m Jandera ča
som 26.6 sek., pred prostejovským Lipčíkom,
ktorý bežal tento závod za 26.8, sek. t. j. v ča
se starého rekordu. Vyrovnaním rekordu je
tiež čas Knénického na 200 m 22.6 sek. — Si
niek z 1. Čs. S. E. Bratislava bol na 800 m tre
tím za Šindlerom 1:57.1 a Dvorským Proste
jov 1 :59.4. Ďalšie výsledky boly: 1500 m. V.
Stmište 4 :10.2, skok ďaleký Hoffmann 670
cm, disk Douda 42.59 m, 400 m prekážky Do
stál 59.6 sek, skok vysoký 1. Mrtýnek 180 cm,
2. Stanislay Prešov oba 180 cm, guľa Douda
13.48, 400 m Bartl 51.1, 110 m prekážky Jan
dera 15.7 sek., skok o tyči Korejs 357 cm.

Anglické majstrovstvá vybojované v Stam
ford Bridge malý výsledky: 100 yardov: 1.

Legg, juž. Afrika 9.9, 2. Kôrnig, 3. dr. Wich
mann oba Nemecko, 220 yardov: 1. Dr. Wich
mann 21.7, 2. Kôrnig 21.8, 3. Rangeley Anglia,
880 yardov: 1. Lowe Anglia 1 : 56.6. 1 ; 56.6.
Štafeta 4 XHO yardov; 1. EintracM Frankfurt
43 2 sek., 120 yardov prekážky 1. Atkinso-n,
južná Afrika 14.7 sek., 440 yardov prekážky. 1.

JJurgbley, Anglia 54 sek. disk 1. Paulus, Ne-

Bo prejavila ptíznaky čulého zdravia v

spôsobe, akým si šnurovala topánky. Helena
vzala ich cestovnú brašnu a s tou odišly k

plochému kameňu pri prameni, nie však mi

mo dosluchu mužov.

„Bolo to tak, ako som si myslel, Milt,“ od

vetil Roy. „Ten jazdec, ktorý išiel okolo vás,
bol posol k Ansonovi. On a jeho tlupa prišli
skoro na našu stopu. Asi o desiatej hodine vi

del som ich prichádzať. Vkĺzol som teda do
lesa. Zostal som na kraji, aby som videl, kde
budú prichádzať. A pravda, ztratili vašu sto

pu. Roztiahli sa teda po lese mieriac k juhu:

137140 Zaire Grey; ZÁLESÁK

docielite už za nepatrný peniaz.
Týždenným mytím

itralieho "Hlavou čistou"
stane sa Váš vlas k Vášmu

Lawei Tenis.

Automobilizmus a motocykilzmus
U. turnaj automobilov a motocyklov Sloven
ského Molorklubu v piešťanských kúpeľoch.Jazdectvo.

Tu si teprv Bo sadla, rozcuohaná a s ospa
lými očami.

„Skoro. A máme dnes lievance“, odpovedal
Dale.

atietiKa.

úhora nepohlo sa jediné ihličie. Vzduch

pesfenú

Ostatné výsleky slovenských klubov z minu
lého týždňa.

vala sa zvedave naňho. „Dohre ráno, slečna.
Nesiem dobré zprávy.“

„Ako dlho budete tu stáť, než mi niečo po
viete?“ dopytoval sa Dkle.



cnu, ktorá sedela, upravujúc si vlasy a dí-

Ženský lekár a porodnlk
Ph. Mr. a 039

MUDr.E.NEUMANN
Bratislava, Palisády c. 62.
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doúazy administrácia odpovie len v tom páde, keď je známka na odpoveď
čo na Í v ý hod" priložená, — Na ínzerály pod značkou adresy neudávame!
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h,odn® J Aľ‘l‘ na Novo Svetskej ceste,
.tjn Kuzmá/nýho ulica.
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#Äk stočne nemecký, účtov- báoh, kuchyne a veran- 2 poschodový dom
||g iP níctvo, korešpondenciu, dy a 960 štv, siah ovoc- v strede mesta v Bratí
* ** I’BH ĽťJa stenografiu a písanie na - zahrady, sa predajú. slave neďaleko tržniceääs -- 4i„opori KdiK.ovbts.y, uta- iutu o v. ocn rvnn *

tislava, Vazová 1c. Kaž- padne na Slovensku, uvoľni. Cena 250.000.— t. c.

dý deň hudba. 039 Nab. pod zn. „Venko- Kčs. Adr. v adm. t. č.
„.m vánky“ do adm. t. č. 039 IV!
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Predá sa
(TKrtW®'Ý|jAf.Tiľj 1 poschod. pánsky dom

Prijmem učňa do oh-
(.)) Q m1 v Bratislave, v strede “

chodu miešaným a ko- mesta, pozostávajúci: v Povinnosťou
loniálnym tovarom. Prenájmu sa od 1. okí. -„-schoď; 9 moderných každého je. chrániť sa

Adr. v adm. t. č. 3790 3 uličné kancelárske
a príslušenstva a pred starosťami. Úplne

Kovári pre Prahu I
miestnosti prostred y pT

'
(zem[ z dvoch nto- soolahlivý pansky 0-

samostatní, oboznalý,'m®sta. bez odstupného a
bytov, môžu sa chranný prostriedok, za

s parnou kovadlinouLetmého1 príspevku. /ye poscho-
dia , tuc

.
Kčs 15— a *i5 tuc

hláste sa u Orenstein Príhodné zvlášť pre le
pristavaíi !ebo j e stavba Kčs 10— (vo známkach)

& Koppel. Bratislava. ‘ ,
r
A; Wwtoú knnrpl nevitá a masívna. Pri zasiela diskrétne tová efi

Včasnou prihláškou

v našom kníhkupectve

zaistíte si zachovalé

školské knihy pre

.»

[miestnosti v prostred
budúci školský rok !

Príhodné zvlášť pre le-

Zdatní zástupe!
pre predaj sádla, a slaniny na severnej Morave
a v priľahlej čiasti Sliezska, potom na západnom

Slovensku, proti provízii sa príjmu.
Reflektuje sa iba na prvotriedne sily s dobrými
referenciami a dobre zavedených veľkoobchod
níkov. Nabídky s udaním artiklov, v ktorých sa
dosiaľ pracuje pod zn.: „Veľký odbyt 21.248" na
PIRAS, a. Brno Wilsonovo nám. 1. 02

-
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J? * kúpe sa I. posch. uvoľní, šumového tovaru. Braíi-
Vdac maliarskych robot- laT1u

'
mtzsac Hodil by sa

_
zvlášť pre slava. Segnerova 3 0*2

níkov na stálu prácu _ advokáta alebo
_
lekára, a—

prijme J. Balcar a Lelek, Prenájmu sa na Štefá- Zm ..Výhodná kúpa“ dol ea *n
Bratislava, Špitálska 21. nikovej ceste kancelár- adm. t. č. (39

„.asri7 a,' „j ľ~T: ITT *a«í 3 nmz&wfiVB
3§P1 ske miestností bez od- , poschodový veľký

Maliarskych pomocní- stepného stavebného činžovný dom v Brati
kov a učňa príjme hned príspevku, okrem ochra- s]avEi blízo Námestia
Jozef Vodák.

’

Braiisia- nV nájomníkov. Bhzsie republiky, ešte 5 rokov
va, Sieokiewiczova 2. v adrn t- dane voľný, pozostáva

3810 m m uhm w| tyiarfaj y 1 s j y n júci; 4 byty ä 3 izby«pp»SSSi«x20ročrtý pekársky a dverí mám na Skla- s kuchyňami a špižiaren

.4aždý
nezamestnaný
dostane na túto po
ukážku 3 inzerty do

i riadkov
so 70—80 Ojo výkonnostou a s 10-ročnou

písomnon zánikom

J1NDRÍCH JIRÁČEK,
Praha—Vinohrady, Pochová trieda 35.

Uveruhodoým povoľujeme mierne platobné podmienky.
Žiadajte cenník a nabldku.

Návštevníkom Prahy doporučnje sa prehliadka tonoto
najväčšieho puškärskeho závodu.

za Kčs 10*—

text sami upravíme.
Poukážka pre našich
čitateľov, ktorí nemajú
alebo hľadajú zamest-

pomocník, hľadá stá- de upotrebených i no- a pekná zahrada. Celána XH. riadne valné shromaždenie iy Slovenskej
keramiky úč. spol. v Modre, ktoré sa bude konať
v Modre dna 17. júla 1928 odpoludnia o 5. hodinet miestnostiach Slovenskej banky, filiálky
v Modre.

lejšie miesto, cieľom vých. Dominik Gažo- veľkosť má 264 št. siah,
zdokonálenia sa. Na- vič, strojné etolárstvo, jeden moderný 3izbový
stúpiť môže hneď. Adir. Bratislava, Podbra/d- byt sa pri kúpe uvoľní-
Julius Nižnik. Rúžom- ské nábre-žiic 24. Tele- Cena Kčs 720.000—
berrok. 3793 fom 943. 3791 Adr. v adm. t. č. 039

nanie.

Predmety:
.1. Zpráva správy a dozorného výboru, preskú

mame a schválenie súvahy s účtom ztraty a zisku
za obchodný rok 1927 a udelenie absolutória
správe a dozornému výboru.

Cfs. 1-605-5 ai 1928 VP. 33-

2. Doplíiovacia voľba správy.
Zemský úrad v Bratislave. Belnayova 1, vy

pisuje verejnú súťaž na práce zemné, zednveke,
betonárske, kamenické, tesárske a pokrývačské
pre novostavbu budovy okresného súdu vo Zvo
lene.

3. Voľné návrhy. 15—20 vagónov jabĺk na strome, dobrých druhov,
čistý tovar, kúpi istá firma. Majitelia ovocných
zahrád, ako aj obchodníci, ktorí chcú svoj tovar
dobre predať, hláste sa pod rn. „Konzument“ do
adm. t. č. 94979

Pohlavnú slabosf, varlot, semenoťok, náj
mov. Iráne, mefh, (urýchlené lleéenlej,
moč. a kožné choroby, bielotok žien, poruchy mes„ zkušanie
krvi svedomité lieči odborník Dr.tinhart, Praha I.. Celetná
u 2. Starom nám. Ord. P/s-7 i v ned. (nenáp. vchod do domu)

V Modre, dňa 26. júna 1928.
64983 Správa.

Výkazy prác a podmienky možno obdržať od
7. júla 1928 u ekonomátu zemského úradu v Bra
tislave, Belnayova 1. Nabídky nutno podať naj
neskôr do 4. augusta 1938 do 10. hodiny u hlavnej
podateľne zemského úradn v Bratislave, Belnay
ova ul. I.

Košická obchodná a priemyselná komora vy-
Od 9. do 10. júla: pisuie súbeh na miesto tajomníka

s platom 5. pofažne 4. platovej stupnice I. b slu
žobnej triedy. Ďalej vypisuje súbeh na miesto
smlnvného kancelárskeho úradníka s platom Kčs
18.000. ročne. Lehota konči dňom 1. augusta L
r. Bližšie podmienky nachádzajú sa v najbližšom
čísle bratislavských Úradných Novín; podmienky
tiež možno obdržať bezplatne v úrade komory.

04984

Autentické rozpísanie je uverejnené v Úrad
nom liste rep. čsi. v Prahe, Úradných Novinách
v Bratislave a Zprávach verejnej služby technic
kej v Prahe.

Dráma v 7 dieloch, dľa hry od V. Lunačarského.
Litva v r. 1830.

Pre mládež nevhodné.
Predst.: 1lt8, 9. nedeľu a sv. 1

| 26., ‘(,8., a 9. h.
Predpredaj vstupeniek v parfumérii Frank, LaurinskáJ. Zemsky úrad v Bratislave. Belnayova 1.

04980 ŠPECIALISTA PSE SYPHÍLSS,
itesikSeawné es SšesMraiš éšseB’xestrts

MUDr. M. HIMMER
EM. L asistem untv. kliniky a zástupca

prednostu kliniky,

Bratislava, Suché Mýto 9/l>

M „yKMMiÄ“ kino
Od 10. do 12. júla (utorok—štvrtok^ Od 10. do 12. júla (utorok—štvrtok)

2 hodinové predstavenia!Pri priaznivom počasí
vydržuje sa posledné predstavenie v zahrade.

Predstavenia: fft7. a Vj9. hod.Od 10. do 12. júla (utorok—štvrtok)
Ord. 4—V,7. odpol. Telefón 2218. B. Wasser
mann krvná zkúška. Moderné liečebné metódy.
Salvarsan. 282

Tragédia dvoch kamarátov, keď obidvaja jedno
dievča milujú. Plavci na Volge

S pôvodným ruským spevokolom.
Predstav.; V48., 9., nedeľa 1

| í6,, 9. h.

Pre mládež nevhodné
Uchvacujúce dráma z vojen, života v 7 dieloch.

Napínavý a zaujímavý dej!Pre mládež nevhodné.
Predstavenia; 7'/., 9, v nedeľu '/A 7‘/„ 9. hod.
Predpredaj lístkov v trafike J. Sčepána, Rybárska brána 9

(naproti kaviarni Štefánii), ordinuje denne od
9 do 12. a od Z do 4. hodiny odp. a v nedeľu
a' vo sviatok od 9. do 11. hod. Telefón 28-88.

CVBUII IC (vyšetrenie krvi) Salvarsan, KA

räílLsS PAVKUi zastaralú najnovšíml in

jekciami, pohlavnú slabosf a kož. choroby lieči

n* P IfffiSStík BRATISLAVA,»• « Sckŕiiirrtkfra palisádova 61.

však bol tiesniyý akousi hroznou tiažou. Hu
kot zosilnel, až sa zmenil vo valiaci sa praskot
ako prúd oceánu, zaplavujúci zem. Bo sa pre
budila a pritisla sa ustrašene k Helene. Ohlu
šujúci náraz víchrice bol už nad nimi.
Helena cítila, ako sa sedlo pohybuje pod jej
hlavou, obrovský smrek sa zatriasol až ku
koreňom. Víchrica zúrila nad nimi vo vrchol
koch stromov. Dlhú chvíľu ohýbala stromv
svojou ohromnou silou. Potom sa ohlušujúci
praskot zmiernil v dunenie a to sa hnalo ďa
lej, ubývalo mu na sile, jeho zvuk bol stále
slabší, až napokon zamíkol v diaľke.

všetko, ako by sa to bolo stalo pred okaim
10m. Avšak bolo už demné svetlo, hoci šedé
i zatiahnuté. So smrekov kvapkala brnia.
)heň veselo práskal, modrý dym tiahol sa do

(blízko kaviarne Štefánia), ordinuje pre mužov
i ženy dopol. 8. —Íl 1

!,- hod., odpol. 1. —5 1], h,

a v nedeľu od ‘1,9.—12. hod. 288
ýšky a chuť vzbudzujúca vôňa horúcej ká

y niesla sa vzduchom. Kone stály neďaleko,
ú sajúc a kopajúc sa navzájom. Bo ešte tvrdo
pala. Dale bol čulé zamestnaný pri ohni. He

lena pozorovala lovca a videla, ako prestal v
svojej práci, obrátil sa, aby počúval a potom
sa díval v diaľku ako by niečo čakal. V tom
okamihu zaznelo z lesa volanie. Helena po
znala hlas Royov. Potom počula špliechanie
vody a dupot blížiacich sa kopýt. Hneď na to
pricválal do tábora mustang barvy jelenice,
nesúc Roya.

&SseseňetiEÉsten jj*re s’msvFaňSis.fcet
&eitv&SK es Skožnč fi®ro»t|

Dr. V. SEDLAK »
Páni; 11.—12., 4.-6., dámy: 6.—V- hodiny.
Najnovšie injekcie, moderné motódy liečby
starej kapavky. Zkúška krvi — Kozmetika.

Sotva prestalo, nové tiché dunenie sa ozva
lo v diaľke na severe, prestalo a opäť sa ozva
lo. Helena ležala šeptajúc k Bo a počula, ako
mohutná vlna víchrice znovu prihnala, roz
zúrila sa v praskot a zanikla. Tak si počínal
tento búrlivý vietor v horskom lese.

pohlavné a kožné choroby

„Zlé ráno na kačice, ale dobré pre nás“,
\ ulal.

„Ako je, Roy?” vítal ho Dale a v jeho hlase
znela zrejmá radosť. „Už som vás čakal.“

mannove reakcie, nové in
399 jekcie, moderná liečba

kapavky. Kozmetika,
ultrafialové papršleky, massáže. Telefón 2929.

Tiché klopanie dažďa na plachtu pripome
menulo Helene radu Daleovú a zdvihnúc
ťažkú pokrývku, pretiahla ju ako kapucňu
cez sedlá. Potom, cítila Bo i jej teplo tesne pri
sebe, zavrela oči a jej vedomie čierneho lesa,
vetra a dážďa ustupovalo v hmlu. Posledný
zo všetkých jej smyslových dojmov bol zá
pach dymu, zaletivšieho pod plachtu.

Roy skízol s mustanga zdanlivé bez všetké
ho úsilia a rýchlou rukou povolil podpienky,
keď odeedlával. Buckskin bol mokrý potom a
penou, smiešanou s dážďom. Oddychoval faž
ko. Vystupovala z neho para. ordinuje od 10.—11. a od 3.—5. hodiny.

Bratislava, Miofealsfeá 18.„Šiel ste asi prudko.“ poznamenal Dale.
„To hej!“ odpovedal Roy. V tom uvidel He-

Keď otvorila oči rozpomncla sa hneď na Hlavný redaktor Karol Hašck. — Za redakcia
zodpovedá Svetozái Kresák. — Majiteľ 5m.
podniky tlskárske a vydavateľské v Bratislava13a 139 Tlačou Slov. kníhtlačiarne v EratisiaiPS'

SLOVENSKÉ

KNÍHKUPECTVO

BRATISLAVA
RUŽOVÁ UL. 12

it KINO ilEOOTO //
Inzerujte
v SLOVENSKOM DENNÍKU

Medvedia svatbs

LETNÉ KINO ADLON
BRATISLAVA, NÁMESTIE REPUBLIKY 8

Naničhodník
Keď som na stráži stál...

EM. ASISTENT UNIV. KLINIKY

BRATISLAVA, ŠTEFÁNIKOVA 3.

tftPcciaSisÉaa pre sEjrpfasfis

Bratislava, Laurinská i,
Ord. od 2. do 6. h. Wasser-

Ženská a detská lekárka
MUOr. žitavská Junkowá

školské knihy Shobneoznamy

DalekostreSné pniksf.
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