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Roltreik XI. Bratislave, v piatok 20. lúla fóervencs., cfsfo 164. «

'iažká obžaloba. [/prížiny demisie dra Engliia. Ťažká úloha.

Od Spolku pre gene- “g.f**™"* d™‘- T..****. «Oré j\ P%,
ržíu stefá-nikovi dostali sme ua ,

"•po",shaM- ~ »«ásíu|Kom dra EngUia sekčný i«l Vlasák. 'Ékm
nie mailý .príspevok, ktorý je dojemným dô- rk. Z Prahy, 19. Júla. i
kazom o vlasteneckom cítení našej armá- CTeL) Minister financií dr EngllS ozUámU párna prezidentovi republiky a ná- / Vj®.
dy, ktorý však zároveň i žaluje. Spolok pre mestkovi ministerského predseda demisia. Ako sa hovorí Je krok dra Engliia odô* f ť
založenie pomníka generálovi Štefánikovi vodňovaný útokdm Venkova proti Jeho článku uverejnenému v »Lidových Noví- \ \fli j b
doslovne píše toto. nách» vo veci obilných cieL \ 'VI (c\

» Spojok pre zbudovanie pomníka gen. Futovať, že dr Engliš, ktorý Je odbomfkorn vo finančných otázkach a \ V Hl Ä
M. R. Štefánikovi v Bratislave, ktorý od nay povinnosti svedomité, podľahol svojej nervozite stupňovanej pravde- \ 1 Jt pK.
länskébo roku buduje monumentálne dle- podobne niektorými menšími neúspechmi, ktoré sa mu stály v posledne] dobe a npú- \ \7 \ k

lo, Štefánikovu mohylu na Bredle, náklad šťa svoj rezort práve v dôležitej dobe pred prejednávaním štátneho rozpočtu. Riadny \ V \
ttnrá J k dosíavbe’ cIlttd štátneho stroja nesmie však byf zaťažený osobnými otázkami a Je preto po* \ 'Cj/^V
tento čas bol bez peňazí.

mpom ncl chopReľné, že uprázdnené miesto bude obsadené bez meškania a to nástupcom po- \ \
Spolok nechcel sa už znovu obracať iretoých odborných kvalít, takže záujem stádu zmenou nebudo dotknutý. í V/TT]s verejnými sbierkami na československú Na výtky, ktoré pri lej príležitosti robia >Lldové Noviny® a niekoľko iných j f %

verejnosť, ktorá už beztak prispela obno- časopisov republikánskej strane, možno odpovedať s pokojným svedomím: Ke- 1 \
ITvTíkĺb aTC kt o°ré

0
dosfa

a

r n f- ** M mal° ob í ektívne merať, kto by mal viac práva sťažovať si, či dr. EnglK,
čím, alebo len’ malými oúnosmi alebo republikánska strana, sú po ruke íaktá, ktoré by boly priaznivé práve pre \ 3,
prispeli, aby v jubilejnom roku nás. J® isté všetkým známe na príklad, jako neústupné bránil sa dr. Engllš \ *

Ipomohly dostavať Štefánikovu proti oprávneným požiadavkám nášho zemedelstva, zvlášť slovenského, vo veci \mohylu hradí an s k ú. Výsledok tejto zabijačkovej dane, jako nápadne dvojakou mierou meralo sa pri odpisovaní \ * \ K /akcie bol nepatrný, lebo len dve banky , : u* . . , , , „ „ , .., 1 \ _ t, \ V) ) .**
posiaty menšie príspevky. Je vel- daní) kde Priemysln odpisovaly sa miliónové čiastky, medzitým, čo pre zeme- U-—O \ p / /C
mi smutným faktom, že miliónové podniky delstvo zostával berný šréf neúprosne pritiahnutý. Obviňovatelia by urobili H 1 / v
nemajú záujem na dôstojnom dostavení lepšie, keby k reminiscenciám nesahalLW&a jedného z najväčších synov ná- Ako M práve dozvedámC( dopOTúča námestok predsedu vlády dr. šrámek,

Naproti tomu z láskavej iniciatívy pána aby nástupcom dra Enpliša bol vymenovaný sekčný šéf ministerstva financií — 1 to vám, ľudákom, dalo toľko pr&
zemského vojenského veliteľa generála inž. splnomocnený minister dr. Vlasôk. ce nájsť medzi stravníkmi človeka sú-
Fmnt. Škvora bola usporiadaná sbieracia ..... ....— . ceho na miesto krajinského prezidenta?>akcia v radoch aktívne slúžiacich gažistov, _ vr + sme ho našli kedbktorá vytíči-la si za ciel finančnú podporu 1
stavby Štefánikovej mohyly na Bradle. Na- WlSESffl S-p 6«Ä U&2F0C8OnSI P ro®ný’
U obetaví vojenskí gážisti, ktorí už prv da
rovall väčšie čiastky na tento účel, ne
ľutovali ďalších obetí a v krát-
kej dobe dostali sme od nich zno
?n sosbderaných príspevkov v
úhrnnej sume dosiaľ cca Kčs

kladajú tak, že prezident Celieš nechce pre
viesť zmenu zákona o voľbe prezidenta.

80,000.—.

Spolok s vďakou kvituje túto šľachetnú
obetavosť nášho dôstojníckeho sboru a prá- Vrah Obregonov tvrdí, že sa volá José
vosn dúfa, že tento príklad pohne k činu
tiež naše veľkobanky, aby aj tieto zo svo
jich ziskov splatily svoj dlh voči nášmu
národnému svätcovi generálovi M. R- Šte
fánikovi, ktorý bol jedným z prvých bo
jovníkov nášho národe.

de Leeon a nechce ďalej polícii vypovedať. Z Košíc, 19. mia.
Polícia zatkla pSť mužov podozrelých z Košteký redaktor »Slovenského Denní

ka» mal zaujímavý rozhovor s košickým
hlavným rabínom drom Eutenom, o
ktorom je známe že celý svoj život za
oberá sa otázkou židovskou. Rozhovor uve
rejňujeme pre jeho zaujímavosť a pre jeho
šľachetnú tendenciu pripútať židovstvo

účasti na sprisahaní a okrem toho vzala d®

majiteľa reštaurácie v San Angelu
1 jeho 12 zamestnancov za účelom nsnadne-
nia pátrania.

Polícia oznamuje, že vrah sa menuje Jo-
Spolok pre postavenie pomníka generá

lovi Štefánikovi vznáša týmto ťažkú obža
lobu na naše veľkobanky. Veriť nechceme,
že je tomu skutočne tak, ako píšu, zo Spol
ku. Boli by sme veľmi radi, keby sa Spolok
naýiál a keby vysvitlo, že jako gážisti vojen
skí, tak i naše banky poslaly príspevky na
pomník najväčšiemu slovenskému hrdino
vi Chceli by sme veriť, že len preto nevedia
v Spolku o tomto príspevku našich bánk,
íebo peniaze sú ešte len na ceete, ešte ne

došly do pokladnice spolku. Chceli by sme
byf aspoň presvedčení, že patričné návrhy
riaditeľov bánk našich o príspevku na mo

hyla Štefánikovu už ležia pripravené pre
správu a peniaze len preto neboly ešte po

ctené, lebo správy sa ešte nezišly k prejed
namáu tejto snáď menej dôležitej pre banky
aä» veľmi dôležitej pre verejnosť — bežnej*
aaleeS&oetl.

lepšie k nášmu štátu.sé Lenn Torral a že prišiel asi pred šiesti-
Či súdite pane hlavný rabín, že židia

môžu byť spokojní so svojimi pomerami
v československej republike? Äno, lebo

si našiel zamestnanie. Je 23 rokov starý a

státnici našej republiky usilujú sa, aby
všetkým občanom bolo jednako merané.
Republika na svojom čele má najväčšie
vedecké kapacity svetového mena. Židov
stvo si všetkého toho váži, čoho sa mu od
republiky dostáva! Z týchto príčin je i od
dané Republike a teší sa jej veľkej budúc
nosti. Židia v našej republike budú práve
tak konať všetky povinnosti v páde potre
by, ako aj ostatní spoluobčania Slováci a
Česi.

, našla ruženec a portrét kňaza Miguela Au*
s gnstina, popraveného v novembri, po pu-

1 tknntý sa dosiaľ nepriznal, či mal spolu
ú Al-OSRí G ON vinníkov jeho žena 1 matka boly tiež za-

r. Z Mexioo City, 19, júla. thnuté.
,, „ Čtk. Z Nového Yorkn, 19. júla.zavraždeného preddenta Obre-

pojednávajú podrob™ o ďal-
S** 3 ÍSÍ. f“® pr®vezena z ] politických pomerov v Mexiku.
Mexico City do Sonory. Tisíc® stopencov TrfbTmaj> M dokázať na
Obregoncvých pnsahato pred odchodom merfdie, ústevyi že Calles by nepovlaku ze budu hájiť zásady zavraždeného toátkom úradovaní
generála a ze potrestajú tých, kton su od-

pMsatýnmeho prezideenta, ktorým by mo
povednx za jeho smrť. hol byť Saenz, prijal znova hodnosť preri-

Podľa vyhlásenia prezidenta CaQesa deutskú. Rovnako niektoré kruhy politické,

Čo súdite o antisemitizme? či je on u
všetkých ráss jednaký so židovského sta
noviska? Nie. A to už aj preto. Že antise-
mitizmus nie je zjav prirodzený. Uud s!
je povedomý, že je jeho tvorcom, žiaden
človek sa nezrodil za antisemitu — za ta
kého je iba vychovaný, alebo vyprovoko
vaný nesprávnym prostredím. Voči nám
židom sú najagresívnejší Germáni, čo je
konečne obecne známy zjav. Zato však ne
tvrdím, že toto je zjav prirodzený. Je prá-

priznal sa Obregonov vrah, ž® svoj zločin blízko Washíngtonn, obhajujú podobný ná*
spáchal v návale náboženského fanatizmu, zor. *New York Times® sú presvedčené, že
Vláda má dôkazy, nasvedčujúce, že ®kleri- v Mexiku nedôjde k vážnejším kompliká
kálna akcia® je priamo zodpovedná za zlo- clám. »New York World® hovorí, že »aj
an. Prezident Calles vyhlásil ďalej, že vlá- váčšon tragédiou pri Smrti Obregonovej j®,

da je odhodlaná hájiť ústavu a že neopu- že za zavraždeného prezidenta niet vhodné
stí ústavnú cestu. Tieto jeho slová sa vy* ho nástupcu-

Je dosť možné, že naše banky preto ne

poBlaly ešte žiadneho príspevku, lebo sa v
fch kme nenašiel ešte žiaden generál Škvor,
ktorý by celú sbderku sorganizoval, ako sa
to stalo prd armáde. Taký generál mnsí
byf i v bankách, lebo ak naše banky na do

stavenie mohyly generála Štefánika nepri
spejú svojou čiastkou, mnoho a mnoho ro-
Swv bude sa hovoriť o bankách,' že v jubi
tejnom roku republiky zachovalý sa voči
najkrásnejSemu národnému prejavu málo
taktne. To sa nesmie stať práve v záujme
dobrého mena nášho bankovníctva, Moré
Í p?ed prevratom, vo veľkej biede celého ná
roda i jeho bankových a finančných usta
novizní vždy vedelo pomáhať, keď túto po
moc vyžadovala vec národa.

teľstvo prejavilo svoju svrchovanú melú- niet restov. A v tomto je ten veľký rozdiel
boäf nad veľkou horúčavou. Úradníci vlast- medzi mestským a dedinským človekom,
ným potom .polievali svoje aktá, súkromníci Keď príde čas ,obilie musí padať pod ko*
hľadali chladnejšie miestečko v horúcej sami a nesmie hod zastaviť ani pekelná’
peci, novinári pisali dlhé zprávy o veľkých kanikula. Roľník nikdy neodkladá. Zajtra
tepelných vlnách, ktoré ízachvátily celý môže prísť dážď, víchrica, ľadovec a zničí
svet a bezmála volali ako boháč na bied- všetko. A'preto, kým v meste ľudia práve
neho Lazära v predpeklí, od ktorého prosil j,0 ]j zaspali, na dedine už vstávajú a berú
iba jediné: ovlažiť konček jazyka vo vode. do ník kosy a kosáky. O tretej hodine naď

Takto bolo v meste. Každý sedel pri po* ránom, keď bledne obloha, kosy kosila, si’a
vinnostiach, avšak šomral, bedákal a zú- by odriekaly modlitbu'.
fal, a snáď d zúfa. Práce sa. nahromadilo, Kto vyjdeš na dedinu, žasneš. V ponde-
Zato sa však denne vypilo 500 hl piva. A i0k začne celotýždenná úmorná práca
krčmári obsluhovali a pot sa im rinul s neopísateľných horúčostí, keď i obilie dý
čela. Jedni boli rozmnzení, druhí sa tešili. cha ohňom. Kým v meste dodržiava, sa t. zv.

Tak ako vždy a pri všetkom. »Bliaumontag» a každý dospáva, čo pred-

Mimo mesta to bolo však ináč. I tam Vm “
zaľahly horúčavy, a rozpálila sa zem. Ä dňom, kedy ženci 1

dňom oc]po.
okrem toho dozrelo rýchlo obilie, a repa polnoci, ® )0

noludnia žnec nesčísel
i zemiaky zatúžily po vode. Ich listy akoby Clllk

’

11

;
‘ ,° P

nemá si kedy ani
uvádly a otchably. Ako keď človek zfratí nehrá za ne

za;S€ ner
primdizený lesk svojich očí. Ľudia v konop- pot u ® • P

. - široké polia uš
ných nohaviciach a košeliach vyšli na M- príde úplne šf° fA tor*é poiía m«M obilí© a sa t.a- jju r W,
rou v tvár horúčavám. Nevyhnú! im nikto stále a stále a 3

honíčosť
z nich. Jednotvárny cvengot kôs zaznieval nuť a zastazovat na horutost.

neustále dô horúceho povetria. V mestách Kto neide na dedinu, nevie si

po úradoch zostialy resty, na poliach však l staviť a nevie si ocemt prácu rolhlkoŕvu.

kričíme a píšeme: Teplo,
teplo, teplo... Zaujímame sa, či aj v iných
zemiach tak hovoria, kričia a píšu. A skla
dáme: áno. V Londýne mali v tieto dni 51
Celsiov v tieni; v Amerike to bolo ešte kri
tickejšie; asfalt bol vraj tak rozpálený, že
bolo možno na ňom — vajcia piecť; Inde
zase poutekalo z miest všetko obyvateľstvo
do hôr a lesov. Štatistika uvádza celé stov
ky mrtvýoh, čo zahynuli úpaiľom. A u nás;
to isté.

Mohyla generála Štefánika, to nie je
žiadna hračka, žiadna detská chúfka. To je
národný monument, ktorý má hlásaif celé
mu svetu, Ze národ náš je ochotný priniesť
Každú hmotnú obeť, aby si ňou uctil obeť
tých, ktorí boli hotoví vylievať krv za oslo
bodenie. -Vidíme, že statní vojaci našej ar
mdy boli hotoví dať všetko, oo dať mohli.
Vidíme i to, že široká verejnosť obetovala
rň. tiež toľko, koľko mohla, Spolok od ve

rejnosti už nemôže žiadať obete ďalšie.
Nesmú chýbať ani naša banky, musia obe

tovať, aby budúce pokolenia nášho národa
nemusely na ne žalovať tak, ako žaluje na
ne dnes Spolok pre zbudovanie pomníka
generálovi Štefánikovi.

Teplota je pravou vlastnosťou leta, Je
však tiež rozmarom prírody. Takých ho

rúčostí, aké sú tohoto roku, nepamätajú
ani starší, tým viac ich však pociťujú teraz.
Príroda si zle zahrala ú môže ešte obrátiť.
Kým sa raz vyspíme, zaduje snáď chladný
severný vietor a zprátvy o honíSovách sta
nú sa neaktuálnymi. Dnes však možno o

nich ešte s istotou hovoriť, aspoň o tých,
ktoré práve boly.

Áčko fvek na našich asfaltoch nebolo
možno dosiaľ vajcia piecť, predsa obyva-

Rozhovor s židom
o židovské! otázke*„Klerlkálna akcia“!

Košický hlavný rabín dr. Euten o židov
skej otázke u nás. — mienka rabínova

o antisemitizme.

mi mesiacmi z Guadalajary do Mexika, aby

navštevoval umeleckú školu, polícia uňho

movora útoku na geenerála Obregona, Za-

raida prezidenta Obregona
z náboženského fanatizmu?

FEU1LLETON



ve tak umelý a vyvolaný, ako je celé hnu- a talmudskí mudrci. Vážime si národ, s novisko židovské u nás. Treba sa nám
tie antiseonitické umelé. Keď je reč o ra- ktorým žijeme, lebo jeho blaho, je blahom však pýtať, ak je tomu skutočne tak,^ako
sovom antagonizme — to by som skôr mo- naším. hovorí, prečo mnohí, veľmi mnohí židia
hol prirovnať niektoré kresťanské náro- Konečne sám verím, že príde doba, ke- na Slovensku podporujú vo verejnosti
dy ktorých nesnášanlivosť je ozaj nepo- dy život a spolunažívanie národov bude stále ešte také podniky, ktoré sú nášmu

_ .... , u . . v t i q ' 1 1 1 X m —. a r. Tr vt -r ZTC 'J *t

chbpiteľná, následkom čoho by sa tiež mo- chápané tak, ako to hovorí nemecký slovenskému a československému životu
hlo o nej povedať, že je prirodzená. Ve- básnik: nielen cudzie ale I nepriateľské? Prečo
rím však, že keď kultúra prekoná zasta- Uodi wird das Licht den Scepter sich erstfeiten stále a stále pozorujeme u že kde sa
ralé predpoklady života a národom dá Und kommen wird ein sonnenklarer Tag, zjavia židia, i do najslovenskejšíeho pro
morálnejšie zásady života než sú dosa- Der in dem Mcnschen nur den Menschen findet, sfredla prinášajú dncha i jazyka maďar
vádne, prestane antagonizmus národov a Wen Jud und Christ ein Menschenrecht verblndet. ského? Sú cenné výnimky, to pravda.

. w . é m • - J- - ' * 1 _ __ n m vrŕt ňn-ími Síri «rr Ír 1 n _

v, tuba Kč 6.-, V* tuba Kč 4.

s 12. na 13. júla sa priblížil k skupine Viglieriho,
UTOtoiac pri tom nový objav skupiny ľudí na.ľa
dovej kre a naznačil tejto skupine, že_bude za
chránená na zpiatočnej ceste, akonáhle budú
prijatí trosečníci na palubu. Okolo poláme] pol
noci skupina Viglieriho bola zachránená a Troia
ni, Biagi. Ceccioni, Viglieri a Béhounek boli za
chránení životu.

tým aj nenávisť voči židom. * Tieto výnimky však na väčšinu židov kla-
- Prečo židia v Československu usilujú Takto bráni košický hlavný rabín sta- dú tie isté otázky, ako my.

sa utvoriť svoj židovsko-nacíonálny ce- .-----t----------------------------
lók? Teto je dosť složitá otázka, ktorá ná- / / B w
eledkom minulosti žijúcice židov na Slo- » "P2Ä if (OIJwanolrn ia tolfrtntn Ziflnvqkvi r>nHf.ickú ’/ B V nensku je takouto. Židovskú politickú

»Krasin» zahájil potom práce, smerujúce k
záchrane Cuohnovsikého a výpavy kapitána Šo
ru.

stranu sme tiež len preto založili, aby sme y Bratislave, 19. júla. zapracovaný a šéfovi úradu tiež zodlpoved
sa vedeli vo verejnom živote uplatnil. Vzorný rámec pre organizáciu zemských ný. Lem preto na pr. do I. odboru patria
Toto však nemá v pozadí, žeby sme sa a okresných úradov vypracovala vláda, i oddelenia 1, ž, 15, 16, do II. odboru odd.
snažili úplne osamostatnil sa od českoslo- re®p. ministerstvo vnútra, dľa viacročných 3, 6, do III. odboru odd. E, 8, 10, do IV. od
venského živlu. Ba čo viac, našou najväč- skúsenosti tak v českých zemiach, ako dľa boru odd. 9, 11, 12, do V. odboru odd. 14, 18,
šou túžbou je: čím viac sa sblížiť a ideove -vzorov slovenských. Dľa týchto zásad bola do VI. odboru odd. 17 19, 20 a 21 (tým tiež
spriateliť s československým národom, prevedená i organizácia centrálneho úra- doplňujem© príslušnú stať v dnešnom
Co sa týče našej spolupráre s českosloven- administratívneho v Bratislave. Ovšem čísle). Že sa pri tom rozdelovaní bral zreteľ
ským živlom — my židia sa budeme vždy »Lidové Noviny® by to boly urobily afl na osobnú schopnosť a výkon, je sa/mo
riadiť myšlienkou; salus rei publicae su- ináč, lebo dľa ich bratislavskej redakcie sa zrejmé, lebo seba ideálnejšie roztriedené,
prema lex. Tedy nie je našim zákonom stala nenapraviteľná chyba, že základom hoci dľa najlepšieho vedeckého merítka, i©

len blaho židov, ale celého občianstva a nového podelenia na odbory a oddelenia n(a nič, keď sa nepočíta s osobníctvom, da
republiky. bolo býv. oddelenie ministerstva vnútra; á dým k dispozícii. O organizácii krajského

Môže-Ii byť vôbec ideologickým pa- preto vraj rozvrh agendy vôbec nevyhovuje úradu k verejnosti hovorí len agenda jed
triotom štátu, v ktorom žije a prečo vô- atď. Zkrátka orgán dra Stránskeho sa do notlivých oddelení, ktoré sú urobené ozaj

stranu sme tiež len preto založili, aby sme

To je stručne najhlavnejšia peripetia záchran
ných prác sovietskych. V Rusku panuje nad nimi
neopísateľná radosť, jakási zvláštna ľudská
hrdosť sa rozlieva nad všetkými slávnosťami,
schôdzami a rečami, ktoré sú na počesť zachrá
nených i záchrancov poriadané.

Saraojlovič, CuchnovskJj i Babnškin sú tn
hrdinami dňa v plnom slova smysle, s nimi
i ľadoborec »Krasln» a jeho kapitán Egge.

J. E. Snom.

CTK. Moskva, 19. júla.
Sergej Kamenev, námestok predsedu pomoc

ného výboru, vyhlásil, že tento výbor teraz sú
stredil všetko svoje úsilie na vyhľadanie Araund
sena. Pri tomto pátraní treba vychádzať z pred
pokladu, že Amundsen, ktorý je mužom veľkých
činov, pustil sa hneď za tou skupinou, ktorú po
važoval za najviac ohroženú, t j. za skupinou
Alessandriho, pri ktorej snáď teraz ešte je. Pred
vyplnením svojho najťažšieho úkolu, t j. pred
pátraním po Amundsenovi, musí sovietská vý
prava rozmnožiť svoje sily a prostriedky, lebo
teraz už nemôže rátať na pomoc iných štátov.
K tomu ešte pristupuje, že stav ľadu sa značne
zmenil, takže lietadlo by už nemohlo pristáť so
sáňkovým podvozkom. Preto sovietská výprava
musí lietadlá prispôsobiť a ľadoborec »Krasm»
musí byť čo najrýchlejšie opravený. To si ovšem
vyžiada niekoľko dní, ale potom výprava hneď
zaháji pátranie, lebo sovietská verejnosť zvlášť
túži po zachránení Amundsena a to pre jeho
význam ako osobnosti a učenca.

bec existuje antisemitizmus u jednolli- toho rozumie lepšie a škoda, že skôr svojou veci zodpovedne a odborne.
vých národov, najmä u Nemcov a Mad'a- radou neprispel, lebo takáto kritika je na Odbor technický je tiež 1. júlom defini
rov? O nás židoch sa mnoho hovorí, že dobrej ceste zničiť každú lepšiu vážnosť tívne pripojený k administrácii a na jeho
sme rozkladným živlom. Prečo tiež sú ur- »Lidoviek* v kruhoch úradníckych. organizácii sa mnoho nemení. Zostáva ©Ste

čité pochybnosti o našej státotvornosti. Predovšetkým si v spomenutej Tedakicii upraviť definitívne službu v oddelení pre-
Aby však podvrátil tieto mýlne názory o dobre neprečítali vydlaný organizačný štatút, zidiálnom, ktoré tiež bude mať niekoľko
židovskej mentalite, odvolávam sa na alebo mu zlomyseľne nechceli rozumeť. útvarov viac-menej samostatných (oddeľe
stredovek, keď nielen panovníci svetskí, Nie totiž podelenie na odbory I.—VI. je ní), ako sa vidí i z uverejnenej kompeten-
ale 1 samí pápeži mávali vo svojich slúž- hlavné, ale na oddelenia č. 1—21, ktoré cie (organizácia úradov, veci osobné, poli-
bách židov, najmä osobných lekárov Ja úplne vyčerpávajú agendu dľa povahy veci tické, tlačové atď., knižnica, archív). Je len
nepoznám v dejinách prípadu, že by sa i dľa požiadavky osobných výkonov úrad- samozrejmé, že žiadna organizácia úradu
bóí žid dopustil zrady toho štátu, v kto- nickyoh. Tento systém je úmyseľne zadiža- s(a nemôže robiť na veky a že sa mení dľa
rom žije a je jeho občanom. T. zv. anti- ný len v podelení na oddelenia* ktoré sú skutočných pomerov. I táto organizácia
*emiti nám to síce chcú dokázať. To sa teda chrbtovou kosťou a základnou kostrou časom iste dozná zmeny, najmä až bude
im však nepodarí, lebo to nie je pravdou, celej organizácie zemského úradu, kdežto fungovať zemské zastupiteľstvo atď., avšak
t- O antisemitizme ako o hnutí som vám slúčenle vždy 3—4 oddelení v jedon odbor kostra zostane a tá je i dfa nášho názoru

CTK. Rím, 19. júla.už hovoril. Dľa môjho názoru židia a kre- má za účel Práve spojiť vo vyšší útvor do- sostavená dobre, ač treba, i to poznamenať,
sťania sú rovnako zdatní. Nenávisť voči zorný viac hoc 1 nesúrodých záležitostí, aby že selkový rozvrh práce sa mení každoroč-

' Parník »Citta di Milano» sdeľuje, že ľadoborec
»Krasiiľ» je dnes v noci očakávaný v Kingsbay.

CTK. O s 1 o, 19. júla.
Švédske lietadlo »Upland» a finské lietadlo

»Turkú» boly sem privezené parníkom »Narvi
kom».

menovite na štáty, kde je vláda v rukách
šľachty, ktorá antisemitizmus používa,
aby sa udržala u moci. Mýli verejnosť, EÉBJIcEfSS V ľ**) Ä Iď155
antisemitizmom jej na oči dáva čierne ir% wá ah 0 Ca ves i i B MfisisSO
okuliare, aby nevidela na jej činnosť. Kto
pozná židov z dejín, ten si je vedomí, že PÍB 6l W jfiwCSiS“
židia nie sú ani ale ani menej než Ako jQ akcia zorganizovaná. — Výzbroj ľadoborcov
ostatné národy, spoločne pracujú na jed- ií»a«i«aá'anom chráme kultúrv celého ľudstve Ze „Rrasina a „naiyg.na .

Zástupca švédskej tlačovej agentúry mal roz
hovor s pilotom »Up!andu» Nilssonom, ktorý vy
hlásil, že všetky časopisecké zprávy, podľa kto
rých Zappi a Mariiano zúčastnia sa ľadoborcom
»Krasinom» pátrania po Malmgrenovi, sú bezpod
statné. Nilsscm je presvedčený, že mŕtvola Makn
grenova nemôže byť nájdená. »Uplanď» všade
pátral T>o hydropláne »Latham». Niľsson súdi, že
»Latham» musel sa pre poruchu motora snies.f
na hladinu mora a že potom bol zničený búrkou.
»U.pland» opustil Norsko krátko po odštartova
ní »Lathamovom» a vtedy bolo more .veľmi
rozbúrené.

nom chráme kultúry celého ľudstva. Že
sme však predsa nenávidení a najmä ná-sme však predsa nenávidení a najmä ná- z Moskvy, 18. júla. čiastka skutočne aj bola siožená a Angličan! po
rpdami, ktorým sme svojou konstruktív- 7ádlraimú akciu sovietská v polárnych kra- tom ľadoborec vyslobodili,
nostou a mauKtivnostou vybudovali celu joch vedie organizácia »OssoaviachÍ!n», ktorá re- Sovietská pomocná expedícia organizovala sa
literatúru — tomu je na vine okolnosť, že prezentuje teraz asi 3 milióny členov a má za hneď, akonáhle prišly prvé zprávy o kata-
temer všade sme náboženskou menšinou, úlohu pomáhať vzdušnej, chemickej a vedeckej strôie. Oba ľadoborce boly zaopatrené nie-

S nami sa v týchto zemiach neráta, ako sovietsého sväzu a aj konať výskumy na J“ Ru"s celkom ale akn q ipHnntliwam! 9; p(>l1 vzduchopia.vby, Chémie, polarnydi a iných lepsié. ťrl tom ovšem veľke zkusenosti Ku

dia S ľ výprav. Má k dispozícii lode. prispôsobené spe- fV v
pol^"y.

cl
?

a fa? c
."

lta
ďia dali sme ľudstvu: Krista, Mojžiša, ciálne k polárnej plavbe, takzvané ľadobórce. b

.

a meteorologická, ktorá je vedená členmi le-
Marxa Heineho, Einsteina, Freuda, á Edi- z loďstva ľadoborcov, rátajúcich celkove len n^fnf^rľ,1 Akademie "auk. hraly napred
5on<a. Myslím, že títo duševní velikáši svo- niekoľko jednotiek, boly na záchrannú akciu ge
jou tvorbou neosožia len židom, ale vše- nerála Nobilea poslané dva najlepšie, menší »Ma- Vedcom expedície na »Krasine» bol vymeno
tkým národom. Nehovorím ani o tei snú- lygin>> a väčší »Le0nid Krasto*. Pri tejto prile- vaný profesor Samojlovič, odvážny, energický a

«mÍQňT7 Q A zltosti rusáJk verejnosť trpko pripomenula svetu, zkuseny vodca už niekoľkých polárnych vyprav
®
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sme 3©dno- že roku 1920, keď ľadoborec »Malygin» zaviazol ruských, akciu »Madygina» vedie profesor Vize.

tuvým národom. Títo tiež svojou prácou j medzi krami severného ľadového mora, bola an- O ha ľadoborce sú opatrené lietadlami, a to »Kra
nestali sa osožnými židom, ale tým náro- !

»Udká vláda,- ktorá bola požiadaná o jeho vy- sjn» lietadlom ľahšieho typu, ktoré riadi letec
dom, ichž rečou písali Mv židia sme voči slobodenie, pretože mala na blízku spôsobilú Cudhnovský, »Malygin» ťažkým lietadlom pod

(Tel.) U prestupkového súdu v Prahe
bolo dnes pokračovanie pojednávania o ža
lobe známeho Kleipetáŕovho obhajcu dra
K u s t e č k u proti veľkostatkárovi R o h a -

nov i a icentrálnemu riaditeľovi Clam-Gal
lasových mlajetkciv dr P o p p e r o v i, ktorý
prejavil u Pozemkového úradu námietky
proti postupu dra Kostečku vo veci áren
dácie dvora Hrádku nad Nisoxi. Štátny Po

zemkový úrad odovzdal záležitosť advokát
skej komore, ktorá žiadala od Kostečku
vysvetlenie, načo dr Kostečka podal proti
Obom žalobu.

štátu ta.kvmí p!m ].•*„ t • - k tomu loď, ochotná podniknúť pomocnú akciu vedením znamenitého polárneho letca Babuškina.statu takými, ako nam to kážu Jeremias len vte<j y( keď bude slžené Itb.jer Tát0 Posádka sa skladala nielen z lodníkov a náraor-
nlkov v polárnej plavbe skúsených, ale bolo jej
Pridelené aj mnoho mechanikov, lovcov, rybárov,
ďalej metereologov, vedeckých pracovníkov a
žurnalistov. Oba ľadoborce i qbe lietadlá boly
zaopatrené najlepšími' radioaparátmi, takže za
hájily tu činnosť dve dôkladné expedície, ktoré
vo svojej pátracej a záchrannej akcii mialy čo
najúčelnejšie spojiť činnosť plavebnú s výzve
doyou činnosťou lietadiel a so spojovacou i zpra
vodajskou funkciou raditeiegrafie.

rA kto gfd tam pazre len čo na ichviľu, onemie
úžasom a povie, že vzdychy mestských ľudí
o útrapách sú skoro komédiou.

Jestli kto z vás utiekal na chvíľu pred
horúčosťami na dedinu, sklamal sa; prišiel
vSaJk na poznatok, ktorý ho dokonale po
učil, ako ľudia v potu tvári vyrábajú na
svoj’ denných chlieb. Tí chudobní, ktorých
mdjetolk pozostáva z 2—3 jutár zeme, kosia
iným, aby si mohli vyrobiť, čo ich maličká
zem nemôže priniesť: obilie. Títo ľudia
vstávajú denne o troch hodinách, kosia celý
týždeň cudiziemu a keď príde nedeľa, deň
vzácneho odpočinku, kedy každý s rado
sťou si sadne na lavičku pred svoj dom a
pohovorí si o výhľadoch tohoročnej úrody,
ó výsledkoch doterajšej žatvy a o počíasí,
opäť chytia svoje kosy a Idú kosiť, a do
nedeľného kľudu zaznieva šuchot padajú
cich stebiel.

1.000.000 Kčs. Akcia má byť prevedená naj
pozdejšie do 28. októbra t. r.

V prvom pokračovaní, ktoré bolo v má
ji, ponúkli obžalovaní previesť dôkaiz prav
dy pomocou vypočutia niektorých svedkov,
medzi inými tiež býv. soc. dem. poslanca:
Albína Chalupu a niektorých úradníkov
Pozemkového úradu.

* Monumentálne dielo prof. Stoklasn o
radlu. Ako sa dozvedá »Tepna», pripravuje
prof. dr S t o k 1 a s a za spolupráce dr Pén
kavu vydanie monumentálneho diela »Biologie
des Radiums. Radioaktiven Elemente*. Dielo,
ktoré vo svetovej literatúre nemá . dosiaľ sebe
rovného, vyjde v 2 sväzkoch v nemeckom ja
zyku v Berlíne. Prvý diel jeho bude obsaho
vať vyše 50 tlačových hárkov a vyjde pravde
podobne v novembri t. r. Druhý diel o 30 tla
čových hárkoch vyjde vo feebruári alebo v
marci budúceho roku. Celé dielo, ktoré bude
dôležité- menovite pre lekárov a zémeďeľcóv.
bude obsahovať vyše 300 vyobrazení. Pozdejšiebude vydané tiež vo francúzštine. Náklad na.
vydanie diela v nemčine činí asi 1,000.000 Kčs.

. V
* Dobré knihy. U príležitosti prázdnin a

turistického ruchu upozorňujeme na niekoľko
zvlášť pre túto dobu vhodných kníh, ktoré
práve vydalo Ottovo nakladateľstvo v Prahe
a v Bratislave. Pre skautov a študentov ako
aj pre dospelých, milovníkov prírody výtečnesa hodí skvostný román Thompson a-
S e t o n a »Úsvit na cédrovej hore* (Kčs .28.-1
a príbeh medveda »Monarcha» (Kčs 12.—)’ ako
aj biografia zvierat od Longa »Deti kanad
skej divočiny*, (Kčs ,24.—). Pre turistických
návštevníkov Šumavy a celého . chodskóho
kraja prichádza ako na zavolanie sprievodca
Chodskom a jeho dejinami, od spisová teľ*
Jána Vŕbu pod názvom »C h o d s k o* (Kčs
25.—). Románové diela širokého rozsahu do
náša nové jubilejné ľudové vydanie spísOv.
L. N.- T o 1 s t é h o (sošit Kčs 2.5Ó), prvých 7 so
šitov ktorého obsahuje román »Vzkriesenie», a
nová válečná kniha Medkova »Trctí bata
lion», ktorá, vychádza v krátkom čase už v
trefom vydaní 'Kčs 28.—). Populárna Ottova
svetová knihovňa publikuje »Karla.» BoženyNemcovej, (Kčs 2.—), »Reči» Fr. Lad. R i egra (Kčs 6.—), »Peklo» od Dante (Kčs ľ—),
*Budhizmus.» od ,D a v i d s o y.e j . (Kčs 3.—).
Konečne treba upozorniť na práve zahájenv
výbor so spisov. Zikmunda Win t r,á (sošit
za Kčs 2.40), ktorý je vedľa Jiráska najlepším
českým historickým spisovateľom.

Len tomuto účeľnému spojeniu a dôkladnému
vypraveniu technickými prostriedkami mož
no ďakovať za doterajší úspech.

Dnes bolo vypočúvanie Chalupu, ktorý
ako bývalý riaditeľ soc.-demokratického
hospodárskeho stavebného bytového druž
stva v Prahe jednal o árendácii uvedeného
dvora a vizhľadom na nedostatok prostried
kov ponúkol árendáciu za výhodných pod
mienok. Rohian žiadal ako protiipodmienku,
že dvor bude prepustený zo záboru, čo sa
tiež za súhlasu soc.-dom. miestopredisedu
P. Ú. N o s k a stalo. Na návrh Cha’.upov
bol k prevedeniu právnických prác vyzva
ný dr Kostečka, právny zástupca soc.-dem.
strany a uvedeného družstva. Dr Kostečka
na dotaz ohľadom palín are vyslovil požia
davku 200.000 Kčs, ale stavil neskoršie na
100.000 Kčs. Rohanovi a Popperovi zdal sa'
ten obnos privysoký za niekoľko formál
nych podaní, ktoré by si dľa advokátskeho
tarifu vyžiadali len malý zlomok žiadanej,
sumy, a dali o veci spísať protokol u Po
zemkového úradu.

Letec Babuškin opustil svoju základňu na
ľadoborcov! »Malygine» hneď, akonáhle loď do
siahla väčšej zemepisnej šírky. Pri "nepriaznivých
povetrnostných podmienkach odletel na výzve
dy.

vo veľkej hmle zablúdil a päf dni nebolo
o ňom žiadnych zpráv. Ako sa po jeho ná
vrate ukázalo, vyletel a pristál po svojom za
blúdení v polárnych hmlách celkom štyri
krát.

Už to poukazuje na neobyčajnú odvahu a na ne
obyčajnú výkonnosť, lebo pomocné lietadlá iných
štátov väčšinou stroskotaly týra, že sa nemohiy
od topiacej sa snehovej pláne od lepiť,, alebo pri

nárazom, na ľadové kry nastala porucha.
Babuškin všetky tieto ťažkosti štyri razy preko
nal a svoju základňu zase našiel. Chce. sa zúčast
niť ďalšieho pátrania po Amundsenovi, zdá sa
však, že predsedníctvo »OssoYi.achimn» činnosť
,'>Malygina» teraz zastaví, pretože sa zdá byť čin-

»Kras:ina» dostatočnou, aby previedla svo
tu záchrannú akciu.'dď konca.

Kto máš mäkkú a bielu dlaň, neostý
chaj sa stisnúť opálenú, mozoľnú ruku,
ktorú ti dobrosrdečne podávajú; lebo dlaň
táto, dlaň roľníkova, je pravá medzi tými,
ktoré zasluhujú úctivého pobozkania.

Ch.

* 500 jubilejných knižníc. Ministerstvo
Školstva prevádza veľkorysú jubilejnú osvetovú akciu, účelom ktorej je sriadiť tohoto roku
500 jubilejných knižníc. Cetné menšie pohraničné obce budú obdarované malými knižni
ciam o 50 sväzkoch, Náklad m jednu takúto
•knižnicu, úplne zkatalogizovanú činí asi 1500
Kčs. Pri výbere kníh berie sa zreteľ na všetkynárodnosti republiky. V rámci jubilejnej akcie
knihovnej budú tiež náležíte doplnené knižni
ce obvodové, obecné knižnice, dosial nedosta
točne vybavené, budú doplnené, aby na kaž
dých 100 obyvateľov pripadlo 10 kníh. Celko
vý náklad na túto knihovnú akciu činí asi

Pa Chalupovi bol vypočutý akt) svedoV
prezident P. Ú. dr V c ž e n í 1 e k, ktorý sá
odvolal ha príslušné spisy P. Ú. Súd sa roz
hodol opatriť si spisy a odročil pojednáva
nie do 4. októbra.

Ľadoborcu '»KrasirťOvi» bol pridelený úsek
trosečníkom bližší.. Pomaly, s veľkou opátrno
sťou, za to ale -s tým väčšou bezpečnosťou blí
žil sa k miestu katastrofy a v posledných dňoch
jeho neúnavného postupu bolo už jasné, že ná
deje na zachránenie skupiny Viglieriho môžu
sa opierať len o tento ľadoborec. Už ťažké za
chránenie Lunidbcrgovo svedčilo o tom, pretože
zmäknutý sneh 1 a stály pohyb ľadových kier
rofrio nemožným päťnásobné pristanie a vzlet
lietadiel, čo by pre zachránenie päťčlenovei
skupiny bolo bývalo potrebné.

Rekord y zdare, odvážlivosti a obetavosti patrí iste letcovi Cuctocvskémn. »Krasln» v noci

O konečný výsledok sporu soc.-dem.
•advokáta, ktorý za 100.000 Kčs pre járii
ochotu zastupovať nemecké veľkostatkár
sk© kiruhy, javí sa tu veľký záujem. Zaují
mavé je tiež, že obhájcom Kostečku hol
dir Hrabal, pred časom obhajica Jána Mi
chalku,

l

nám židom je skôr politikum. Toto piati prednosta odboru bol širšie informovaný, ne dľa ukázaných zkúseností.

Nároky dra KoslecHu.
rk. Z Prah y, 19. júlu.

Takto sia pracuje za dennú skývu
dhľeba.



— Predseda poslaneckej snemovne Ján
Malypetr nevybavuje počas svojej dovoio
nej súkromnú korešpondenciu.

wäcz, Gwížďž, Przesmycki atď., zavítali 19. ju
te predpol. do Brna, kde spoločne s členmi praž
ského výboru Pcísko-československej tlač. do
hody navštívili výstavu súdobej kultúry a pre
zreli si pamätné miesta. — Obnovilo sa sacbé počasie. Po pro

choďných krátkych dážďoch, More sa véald
Bratislave a jej okoliu vyhly, nastalo rase
suché a jasné počasie, čo má za následok
nové stúpanie teploty, ktorá však pie je
tak vysoká ako sobotu a v nedeľu. Meteo
rologická zpráva oznamuje pre zajtrajšok5

miesto poveternostné srážky, miernu teplo
tu a pribúdanie oblačnosti. Netreba sa ted*
pre najbližšie dni obávať silnej horúčavy.
V utorok bola silná horúčava najmä na
slovenskom východe. Pri vojenskom cviče-,
ní v Košiciach utrpeli štyria vojaci aľnečný;
úpal a dvaja z nich v nemocnici zomrelí.’
Tepelná vlna dostala sa včera do Rumun
ska a postupuje ďalej na východ. V rumusa
sku bolo včera na slnci priemerne 50 stup
ňov C a v tieni priemerne 35 C. V Bukuro-
Stí bolo slnečným úpalom postihnutých 17
ľudí a traja z nich zomrelí. V Paríži mal
včerajší deň svoje početná obete kúpania.
14 osôb tam utonulo.

Pracovná konferencia Poľsko-československej
Aačoved dohody bude od 20. do 22. v kúpeľoch
Labačoviclach spolu s exkurziami do Baťových
;závodov a na Veldhrad. Na budúci pondelok bu
: dtí poľskí hostia zase v Brne, aby dokončili pre
! hliadku výstavy, načo odcestujú do svojho do
1snová.
1 Poľsko-čcskoslovenská tlačová dohoda zailo
ížená z príležitosti zájazdu čs. novinárov do Por
iska v októbri 1926 vo Varšave, vytkla si pre
idicrvše-ťkým tieto úkoly; 1. Spolupracovať v in

jtormovaní svojich národov o všetkých otázkach,
stýkajúcich aa politického, spoločenského, hospo
jdárskeho a kultúrneho života druhého národa.
fZ Vzájomne sa brániť proti nesprávnym infor
imáciam, pochádzajúcim z nepriateľskej tlače. 3.
Čerpať informácie o susednom národe z pria
dnych prameňov. 4. Zdokonaliť informačný apa
čmi i techu. prostriedky pre rýchlu informáciu. 5.
(Pracovať na tom, aby boli osobitní dopisovate
lia v hlavných strediskoch oboch štátov. 6. Pod
porovať športové styky medzi oboma štátmi a
% spolupracovať pri výpravách novinárskych,
športových, vedeckých, umeleckých atď.

Za tým účelom boly založené v Prahe a vo
Varšave výbory PCP. Každý z výborov je slo
žený zo 6 členov, a to 4 delegátov syndikátu, I
delegáta min. zahraničia a 1 delegáta vyslanec
tva susedného národa. Tomuto užšiemu výboru
je po ruke širší výbor, skladajúci sa zo 16 novi
nárov, včetne vidieckych, aby bola práca čo
nafjtntenzíynejšia.

Na ustávajúcej schôdzi čs. výboru PČP. 10.
novembra 1926 za predsedu bol zvolený riad.
Václav Švihovský (Centropress), miestopredse
dom V. Červinka (Národní Listy), jednateľom dr.
J. Kupecký (České Slovo), pokladníkom dr. V.
Cbarvát (Právo Lidu). Zástupcom poľského vy
slanectva je tlačový pridelenec W. Czosnouski
a zástupcom zahr. ministerstva min, radca A.
Cemý.

Poľských noAÚnárov v Prahe zastupuje dopi
sovateľ PAT-u Roman Jaworskl.

Práca bola rozdelená do komisii: technickej,
stavovskej a propagačnej.

Veľký pokrok vo vzájomnom poznaní bude
dosiahnutý tým, že podľa sdelenia prednostu
tíač. odboru čs. zahr. min. J. Hájka na lanskej
konferencii Malej Tlačovej Dohody v Jáchymo
ve, založilo čs. zahr. ministerstvo štipendiá pre
novinárov poľských, juhoslovanských a rumun
skýoh, a to jedno šesťmesačné a dve jednome
sačné. Prvé štipendium pripadá toho roku poľ
ácému novinárovi. Od 5.—18. mája 1927 konal sa
z podnetu PCP. veľký zájazd poľských noviná
rov do Československa.

du odpoludnia sišli sa košickí stávkujúoť
stavební robotníci, aíby porokovali o vý
sledkoch vyj ednávania konaného v utorok na
podnet sekč. šéfa pol. riaditeľa Dolejša. Jed
nalo sa o návrhu zamestnávateľov, ktorí
sľúbili daf robotníkom, kvalifikovaným prí
davok 50 a nekvalifikovaným 30 korún. Ro
botníci po vypočutí referátov zástupcov od
borových organizácií pod: tlakom komuni
stov vyhlásili, že budú v stávke pokračovať.
Stávkový výbor ohlásil vo štvrtok na to v
mene všetkých štyroch odborových organ?-
tóácii verejnú (schôdzu stavebného robot
níctva na Legionárske námestie v Koši
ciach na utorok 24. júla. «

Kysuckom Novom Meste. Z popudu okresného
živnostenského spoločenstva v Kysuckom No

vom Meate a za pomoci dozorného výboru uč
ňovskej školy v Kysuckom Novom Meste v

znamení 10-roôného trvania našej dmhomi
lovanej vlastí, bofla usporiadaná výstava uč
ňovských prác, zahájená 5. júna za krásnej
účasti učňov, obecenstva a zástupcov takmer
všetkých miestnych úradov a korporácii. Po
službách Božídh zahojil výstavu v budove
štátnej ľudovej školy predseda výst, prác uči
teľ Julius Králik. Srdečne privítal účastní
kov jadrne a výstižne vysvetlil význam vý

stavy, ktorá bola usporiadac á, ne oslavu 10-

ročného trvania republiky. Učeň Galvánek
recitoval peknú báseň, a učeň Cuntal pred
niesol poučný preeňov. Po zaspievaní hymny
»Nad Tatrou sa blýeka» prehovoril ešte An

drej Vnuk, starosta živn. spoloč. a ofcr. -úč
tovník Edmund Bielek a k záveru prehovorí?
ešte Ignác Čuntala za dozorčí výbor učňov
skej školy a pochválil prácu učňov, pobáda!
ich k vytrvalosti. Prítomný okresný náčelník
Aurel Rutšek, predchádzal príkladom a da

roval sedem kníh ako odmeny učňom za / vy
stavené práce, za čo mu sbromaždené obecen
stvo ďakovalo. Po hymne »Kďe domov múj»,
ukončil predseda zahajovanie a obecenstvo
prezrelo vystavené predmety kde vynikal naj
mä oddiel obuvnícky, vkusne postavené a na

V Bratislave, 19. júla.
Deputácia Jednoty hotelierov, hostinskýcha kaviamíkov pri republikánskej strane protestovala v tunajšej Obchodnej a priemyslovej

komory proti jej pokračovaniu, ktorá si ne
vyžiadala od hostinských ich stanovisko k
ankete, svolanej ministerstvom obchodu do
Bratislavy. Deputácia predložila obežník Svä
zu slovenských hostinských, v ktorom sa úto
čí proti sen. Stodolovi ako predsedovi komo
ry. Referenti dr Virsík a dr Vaverka presvedčili deputáciu, že komora pokračovala
správne a vysvetlili, ako sa takéto veci prak
tikujú. Pokiaľ ide.o osobu sen. Stodolu, ten v
dotyčnom čase nebol doma a vôbec ani ináč
nemôže každú maličkosť osobne vybavovať.
Návrh k zmienenej porade bol vypracovanýdr VTsíkom a predložený správnej komisii,
kde zasedajú hotelier Pruger, ktorý na schô
dzi nebol a jeden zástupca Sväzu slovenských
hostinských, ktorý návrh jednoducho schvá
lil. Na schôdzu sa nedostavili ani zástupco
via obchodníkov, tak že prítomný hostinský,
keby bol opravu vyžadoval, mohol túto bez
odporu docieliť. To je zase zrejmý dôkaz, že
niektorí členovia predsedníctva Sväzu vedia
len štvať a svádzať vlastnú vinu na druhých.
A keď sa stane taký prípad, že by bolo treba
na porade zastať sa požiadavkov hostinských,
nevie tu prehovoriť patričné slovo ani vedú
ci predseda ani tajomník. Protest deputácie
bol vzatý na vedomie. Obežník, napadajúci
sen. K. Stodolu mu bude predložený po jeho
návrate z dovolenej.

Deputácia Jednoty, složená z kolegov Bel
žíka, Bánoviča, Balažoviča a Pŕibyla bola pri
jatá. tiež krajinským prezidentom Drobným,
ktorého pozdravila a blahoželala mu k jeho
vymenovaniu na tak vý mamné miesto, pro
siac ho, aby svoju mocou dopomohol konsoli
dovať pomery živnosti hostinskej. Pri tejto
návšteve, ktorá trvala pol hodiny, poukázali
zástupcovia Jednoty na všetky okolnosti, kto
ré živnosť hostinskú hatia a ubíjajú. Prezi
dent Drobný uistil deputáciu, že bude jeho
snahou, aby živnosť hostinská i na Slovensku
tak kvitla ako v zemiach historických, alebo
v iných štátoch, kde hostinskí reprezentujú a
napomáhajú príliv turistov. Súčasne pozna
menal, že mnoho záleží na odborovej organi
zácii, keď ju vedú dobrí odborníci. Títo ša
majú starať, hostinslvo povznieslo na
výšku doby, aby *lvojím hosťom vedeli podať
čisté, chutné jedlá i nápoje. Deputácia dotá
zala sa prezidenta, ktorý úrad bude teraz
kompetentný k vybavovaniu záležitostí licenč
ných zmienila sa tiež o svojich obavách, že
by snáď do úplného zorganizovanie krajinskej
správy mohla byť vydaná celá spústa nových
výčapníckych licencií. Súčasne podala, prezi
dentovi písomne dve sťažnosti svedčiace o

tom, ako nesprávne sa často licencie udelujúa síce sťažnosť invalidov a legionárov z Bo
šáce a Jána Schrornona z Veľkých S?iriaii,
ktorému bola licencia bez príčiny odobratá a
pridelená druhému, bohatému človekovi —

výstave účinkovalo rádio učňa Kulárika, rôz
ne kresby a pod.

sečnikov »Itaiie». Miestopredseda rusko
americkej obchodnej komory Charles
Smitb, ktorý je práve v Moskve, odovzdal
na komisariáte pre zahraničie telegram
predsedu komory Schleya, adresovaný
letcovi Cucbnovskému a veliteľovi výpra
vy »Krasina» Samojlovičovi, v ktorom vy
slovuje menom komory nadšenie nad sta
točnosťou a obetavosťou sovietskej po
mocnej výpravy. Vyzýva Cuohnovskébo a
Samojloviča, aby navštívili Ameriku jako
hostia Obchodnej komory.

Ako sa dozvedá náš zprávodajca z do
bre informovaných miest, bude italsko
juhoslovanský priateFský pakt, takzvaný
»rimsky», uzavretý 27. januára roku 1924
medzi Juhosláviou a Talianskom, ktorý
vypršal v januári t. r. a ktorého platnosť
končí 27. t, m., znova predĺžený.

K predĺženiu paktu sú ochotne oue
smluvné strany. Italia, ako známo, žia
dala však pred nim ratifikáciu Neftun
ských konvencií. Pretože toto je nateraz
ncprevedíteľné, stane sa tak akonáhle to
bude možné. Návšteva londýnskeho vy
slanca Djuriča a rímskeho Rakiča v Be
lehrade nesúvisí len s vládnou krízou,
ale i s otázkou predĺženia paktu.

— Poľská výstava v Katoviciach. Od 15. sept.
do 2. okí. t, r. bude sa konať v Katoviciach na
Hornom Sliezsku v Poľsku výstava pod názvom

„Vnútro domu“ a „Technika v službách domové
ho hospodárstva“. Výstava bude zahrňovať ú e to

oddelenia: I. architektonické, II. zariadenie vnú

tra domu, III. dekoračné, IV. textilné, t.cáčske a

výšivkárske, V. porcelán a sklo, VI. inštalačné,
VII. články pre zariadenie bytu, VIH. zariadenie
kuchynské a články pomocné. Prihlášky a dotazy
možno zosielať do poľského konzulátu v Brati

slave, Qunduličová 12, príp. priamo na: „Šliskie
Towarzystwo Wystav i propagandy gospodar
ozej“, Katowice, ul. Pociiowa 16..

V šii okej juhoslovanskej verejnosti sa
hovorí, že obnovenie paktu bude mať len
vtedy význam jak sa Italia bnde i dľa
neho držať. Dokiaľ tento pakt zemi nič
nepriniesol, čoho "ajlepším dôkazom je
stála napjatosť v stykodh oboch sused
ných zemi.

Čtk. Z Aranones, (Španielsko), 19. júla. odborníkov o tohoročnej úrode v Maďarsku
vyrnely veľmi priaznivé. Odhaduje sa, že
2.9 mil. kat. jut., zasiatych pšenicou prine
sie najmenej 25 mil. metrických centov
pšenice. Možno vraj však očakávať ešte
viac, takže bude možno tobo'to roku expor
tovať do cudziny 10. mil. metrických cen
tov pšenice, v hodnote asi 250 mil peaigo.
Tak bohatá úroda nebola vraj v Maďarsku
takmer 20 rokov. Čo sa bolo predtým do
siahlo. bolo 23 mľl. metrických1 centov.

Včera dopoludnia bol tu slávnostne otvo
rený nový medzinárodný tunel pri, Canfran
cu, ktorý spojuje železnice španielske eo
železniciam! fanicúziskymi na t'fati, idúcej
zo Zuery vo Španielskudo Otoroaiu vo Fran
cii. Čtk. Z Berlína, 19. júla.

Časopisy oznamujú z Moškivy, že naj
ryší vojenský súd. sovietskeho sväzu po
súdil nemeckého štátneho príslušníka Bart
seba pre hospodársku špionáž do žalára n

r
a

jedon rok.

V Aranones boly usporiadané slávnostné
raňajky. Kráľ Alfons v svojom .prípitku
privíta] prezidenta francúzskej republiky
na Španielskej pôde a hovoril, že otvorenie
nového tranelu je novou príležitosťou, aby

to i napriek tomu, že obec, spoločenstvo
okresný úrad to neodporúčal}'. V Bošaci sa
stal prípad, že bola udelená koncesia Potrav
nému družstvu, čím je ničená, existencia sied
mich hostinských, invalidov a legionárov.

i

iA

— Košická stavebná stávka trvá. V stre-

Okresné živnostenské spoločenstvo

Z činnosti Jednoty našich
hostinských.

Deputácia u zemského prezidenta a v Obeh.
a priemyslovej komore.

— Americké uznanie záchrancom tro»

Skvelá úroda v Maďarsku, Posudky

Ulasť Spojených Štátov
na budúcom vývoji Európy-

Rozhovor s francúzskym min. vojny Paintevéom.
cs. Z Paríža, 18. júla. Akákoľvek účasť Spojených Štátov v

Od apríla do novembra r. 1917 bol som rekonštrukcii Európy prospeje nielen sta
romistrom vojny. Vtedy som bol tak šťast- rej pevnine, ale aj samotnej Amerike. Je
ny, že som mohol za Franciu pozdraviť stli Spojené Štáty použijú veľkú hospo
vypovedanie vojny Spojenými Štátmi dársku moc, ktorú majú, aby pomohly
ústredným mocnostiam, že som mohol niektorým europským štátom, uvážiac
uvítať generála Pershinga a jeho oddiele specáelnú situáciu jedného každého z nich,
a organizovať ich pobyt vo Francii a spo- ak im poskytnú dostatočné úvery a uľah
lupracovať na plánoch ich vojenskej čin- Ha stabilizáciu valuty, pomôžu urobiť z
nosti v našej vlasti napadnutej nepriate- Európy veľký spotrebný a výrobný trh k
ľom. Preto tiež snáď uvedomujem si lep- prospechu všetkých a predovšetkým k
šie ako ktokoľvek iný veľkú roľu, ktorú vlastnému prospechu,
by Spojené Štáty mohly hrať v rekon- 0 . , «... . ,

strukch Európy. Spojené Štáty holý ovšem Opojené Stótyjnenm
sa teraz v prorm

tak šťastné, že ušly vojnovému spustoše- vývozný štát. Čoskoro trhy strednej
niu a veľkým ťažkostiam, s ktorými

a J11Žne
_

J Ameriky
europská pevnina ešte stále musí bojovať. budú nedostatočnými pre ich prlemy-

V prítomnom čase Amerika prechodí
sel. Amerika má peio o dôvod viac,

obdobím takej prosperity, akú žiadna aby Wadala ™vé pre svoj to

iná zem nikdy nepoznala a ktorú Ame-
V
f

X v 8

viac ako 400,000.000 obyvateľmi,nka sama, vzdor dôvere, ktorú vždy
’ y

mala v svojn budúcnosť, nemohla Amerika nesmie premeškať túto veľkú
predvídať pred 15 rokmi. príležitosť pre svoj vzrastajúci priemysel.

rr • v . T , , ,, , Je to vo vlastnom záujme Spojených Stáli svojmu nevyčerpateľnému bohatstvu . , , K
J

.
, ... . .... ... , tov, aby sa zväčšil rozsah výmery tovarumohla Amerika pripojiť stále nové a no- ’

. , . . J

vé- Amerika orosoieva hosnodárskv a ve- medzl oboma P e™inamI> aby Spojenéve Amerika prospieva hospodársky a ve- gtÄt predávaly do Európy pokiaľ možnodela svojmu hospodárskemu životu dat . S . , ,
i . ... , najväčšie množstvo tovaru a aby súčasneracionálnu a sociálne spravodlivú orga- , x x ....

nizáciu dostávaly z Európy všetko, čo naša civih-
tC

- -j -i • , • . . . , , zácia s výnimočnou schopnosťou môže vy-Jej ideale mieru ako i jej predstava o rábať nie]n v umení a Hteratúre, ale ajmdzmarodnej spolupráci jej umozňuju, kiaľ ide Q výrobky ná5ho priemyslu.aby poskytla Európe v jej rekonštrukcii '

šľachetnú a najúčinnejšiu pomoc, ktorá Bola by to tedy veľmi krátkozraká po
je konečne prospešná aj pre ňu samú. Nie litika, keby Spojené Štáty použily svoje
som pesimistom, pokiaľ ide o rekonstruk- • prítomné zisky len k svojmu prospechu,
clu Európy, ktorá napriek prirodzenej lebo budúcnosť by sa vypomstila za poli
krizy — dôsledku to vojny, trvajúcej 52 tiku, ktorá ráta len s bezprostrednými zi
mesiacov, má ešte stále veľké bohatstvo, skami, ktoré sú konečne skôr zdanlivé,
ktoré — racionálne používanie — môže ako skutočné. Politika šľachetná, inteli
viesť našu pevninu k novému obdobiu gentná a racionálna so strany Ameriky k
prosperity. Som tedy presvedčený, že stá- Európe prispeje a urýchli rekonštrukciu
ty tak kultivované a plné inciatív, ako nášho ťažko zkúšaného kontinentu
štáty starého kontinentu, a súčasne bude pre Spojené Štáty vý

prekonajú prítomné ťažkosti prv, ale- hodnejšia, ako politika izolácie, lebo
bo neskoršie, í keď s novyhnuteľným možnosti budúcnosti práve tak, ako po
nedostatkom a že na koniec nedobudnú žiadavky bezprostrednej prítomnosti
si zase rovnováhy aj bez pomoci Spoje- treba vziať do úvahy,
ných Štátov —

Pracovný Sjazd republikánska! Španielsko a Francia prejovily srdečné
Strany V decembri. priateľstvu, ktoré logicky vedie (k spolupráci

pri riešení problémov i tak nesnaduých, ako
rk. Z Prahy, 1.. júla. bol na pr, problém marocký. Republikánska

(Tel.) Predsedníctvo republikánskej strá- Francia a monarchistické Španielsko, kto
ny sa usnieslo, aby pracovný sjazd strany, ré horlive hIad4 prostriedky, aby mohlo
ktorý má byt podila stanov tohoto roku obnoviť konštitúciu a parlamentné zá/sfcudy.
Po uplynulom trojročnom období - konal ováem oslobodené od bojov a chýb, pozná
ša v mesiaci decembri. ných dlhou a trpkou skúsenosťou, obidve~ tieto naše zeme sú ovládane rovnakou lá-

CSs-amerscRa úífieUya äkou k mieru a rovnosti pred zákonom,
O naíye’aSizäcEl. úctou k právu a všeľudskou solidaritou.

Čtk. Z Prahy, 19. júla. Prezident Doumergue, dojatý týmto pri
16. júla t. r. bola v ministerstve záhra- vítaním, poďakoval kráľovi za jeho slová,

ničňýích vecí v Prahe podpísaná dr Kroí- »Táto trať je symbolom úsilia oboch štá
tom a americkým vyslancom p. Lewisom tov ú národov po spolupráci čo najtesnej-
Einsteinom úmluva medjzi Českosloven- šej.» 0 15. hodine španielsky kráľ a preži
skom a Spojenými Štátmi americkými o dent francúzskej republiky so svojimi
naturalizácii bývalých štátnych prisluš- sprievodmi prešli novým medzinárodným
níkov. tunelom. Prvý elektrický vlak ich zaviezol

.— až do Forges d’Abel na francúzskej pôde.
3taÍSk@-|uhOSlOVanský pakt Kráľ Alfons potom odišiel so svojím

feud® predĺžený. sprievodom do Aranones a oktiaľ do San
ž Z Belehradu 19 júla 'Scbastia.no a prezident Doumergue sa vrá

til do Pau.

Veľká spevácka slávnosť
vo Viedni.

Manifestácia Sa pripojuje,
M. Z Vie<Lne, 19. .fúlá.

Za jtra, pozajtra a v nedeľu bude. tu veľ
ká spevácka nemecká slávnosť, na ktorú
prišlo už asi 80.000 spevákov, Mávne z Ne
mecka. Ďalších 70.000 sa ich ešte očakáva.
V sobotu bude vo veľkej koncertnej sieni
— k tomu účelu zvlášť postavenej pre 100
tisíc ľudí v Prátri — koncert, ktorý bude
súčasne agitáciou za pripojenie Rakúska k
Nemecku. Viedenskí obchodníci skladajú
veľké nádeje v návštevníkov slávnosti. Na
teraz sa však zvýšil vo Viedni len výčap
piva, ktorého sa denne vypije 6—7000 hl.
Malo to iza následok i značné stúpanie úča
stín pivovarov.

Angličania povolili vízum
boľševickej delegácii.

Čtk. Z Londýna, 19. júla.
Britské vláda udelila ruskej delegácii

cestovné vízum, aby sa. mohla zúčastniť
konferencie Svázu stavebného robotenílctva,

Nemec odsúdený v Rusku.



Reorganiíä«ia hasičského sboru-. — Merní spojenci: Tomšnek
a maďarskí kresť. socialisti. — Zvláštny úsporný systém. —

Ťažké théma. Generácie sa namáha
jú, učenci, vedátori a spolky rodičov
premýšľajú, ako by mohli deti najlepšie
poučiť o tajomstve života, aby pozdejšie
ako žrali ľudia boli zachránení pred pre-

Pravdepodobné počasie 20. júía;
Striedavé oblačené, sklon k prehánkam,
miernp teplo, časom čerstvý sevrozápadný
vietor.

Pohreb bez pohrebného ústavu.
ako žrali ľudia boli zachránení pred pre- V Bratislave, 17. júla. dená cigareta k ich zapáleniu, ako sa

kvapeniami a škodami. Pravé rozrieše- Automobilová nehoda niekoľkých dôstojní- to už stalo vo Veternej ulici. To je snáď do

nič však ešte nik nenašiel. Vo Viedni kov bratislavského hasičského sboru, zapriči- ležitejšia otázka, ako spor o to, či má hasic

je teraz výstava. ktorá v tejto dôležitej nená hlavným veliteľom šolcom spôsobila, že ský sbor neprimeraný počet dôstojníkov a

otázke chce podať niekoľko pokynov a bratislavská verejnosť venuje zase väčšiu po- predsa sa o tom vôbec nehovorilo.
ktorá hovorí celkom otvorene. Výstava Z0rn03( tomuto sboru. Komunisti, ktorým je *

volá sa „Matka a dieťa . V obrázkoch, tento sbor tŕňom v oku, lebo nemôžu doň pre- Tým viac ga hovorilo 0 i ný ch veciach. Ľu
voskovych figúrach a v štatistických da- niknúť) podali v mestskej rade na starostu

& ,g nimi j maďarskí kresf. sociáli, s kto
tach ukazuje výstava cestu dieťaťa, roz- do t,az

,
v ktorom kritizujú pomery v sbore, ale .

mi úta ruddckeho posl. Tománka verné
mnozovame, dedičnosť u človeka dedič- neuvádzajú nič podstatného. Je pravda, že jeteIst nechceli p0chopif, že nie je správnosť chorobných zjavov ateľ. Uvadza tiež veliteI Sole zavinil automobilovú neho- ísat súbeh na úradnícke miesto, žiadať
celkom otvorene známy výrok Lutherov du . ktorá si vyžiadala ľudský život, ale túto

y zákona právnické vzdeiame a potom
o tom, ako často objatia lásky su na mie- vec vybaví si s ním riadny sud. Komisia, kto- j( zpomedzi niekoľkých nekvalifiknva
ste a kedy ich je primnoho, hovorí rú zvolilo mestské zastupiteľstvo, má však

ných pr[vriikov žiadateľa bez právnickej kva
matkam, aby matky poucily dcéry vhod- vySe trovat vôbec pomery v sbore 1 veden.e * J Tudáka. O takej samozrejmej
nym sposobom o tom, ze dospelý, vyty- kníh

.
gnád tam zistí niektoré prekročenie sa

’

debatovalo na bratislavskej radnicika rodičom, ze svoje deti poucuju o 6 úradnej moci
,

ale účty nájde iste v poriadku, hodinurokov pozdejšie. A následky? Dr.Hecht lebo za terajgieho režimu kládol sa vždy veľ- hovorilo i o tom ako bola zada

ltCasZ 29 5Tj n& rezervám pre mestskú vodáreň.

počas školnej doby pohlavne chorúch. P P y Mestská rada zadala väčšinou hlasov tuto

Matky a mladé dievčatá, ktoré chcú byť ako pred 3 rokmi, keď to bol sbor nemec- prácu inžinierovi, ktorý je síce veľrm dobrý

matkami ktoré si až dosiaľ tieto tajom- ko-maďarský a keď neboly vôbec nielen odborník a prevádzal už podobné prace na

stvá šeptaly, len uškrnaním stoja teraz predkladané účty, ale ani knihy neboly celom Slovensku, ktorý bol len o jedno pro

pred týmito tabelami a obrazmi, dívajú riadne vedné a subvencie mestom rniskyt- cento drahší, ako iné firmy, ale ma veľkú

sa na ne vážne a pozorne a vidia náhle. neboly účtované. chybu. Nenarodil sa ani v Pozsonyi, am v

že všetky tieto veci nie sú nemravné. * Kečkeméte. alebo Debrecíne. Preto muselo

Povetrnostná zpráva Cudzineckého
sväzu v Bratislave zo dňa 19. júla: Čadca
32, Lipt. Sv. Mikuláš 14, Hrádok 10, Štrba
18, Poprad Veľká 20, Krížová Ves 16, všade
jasné.

Bratislava: Tatra »V diabolskom poku
šenia, Hrania »Justičný omyl», Adlon »Cože
je to za vojaka®.

kom, tiež nádeníkom. Kuník prívetivé po
zdravil Sipoša a šiel ďalej; náhle sa však
obrátil, tichučko sa priblížil k Sípošovi a
zo žaciu ho udrel motykou po hlave a šiel
ďalej svojou cestou. Neskoršie potom
Sipoš majdený roľníkmi, pracujúcimi na
poli. Zakrvaveného odviezli v bezvedomí
do nemocnice. Keď prišiel Sipoš k sebe,
bol četníkmi vypočutý. Udal, ž'e ho Kuník
srazil motykou z pomsty, lebo oba dvorili
jednému dievčaťu, ktoré Kuníka odmietlo.
Kuník bol zatknutý.

— Srazili sa bicyklisti. V stredu predpo
ludním sa srazili na Prayovej ul. v Brati
slave bicyklisti pekársky učeň Ján Morá
vek a robotník František Fašing. Morávko
vi sa nestalo nič, ale Fašing sa poranil na
čele a rozbil sa mu bicykel.

Kečkeméte, alebo Debrecíne. Preto muselo

Ako vôbec i celá výstava nie je nemrav- Komunisti vytýkali, že vraj sú hasičskí bV ť rozhodnutie zrušené, hoci stavba rezer

ná. lebo si za heslo vyvolila indické pri- dôstojníci platení, hoci sú členmi dobrovoľné- vá^
a í® veľmi súrna. Ale maďarsko-nemecká

linvie: „Nad desať brahmánov vyniká bo spoiku. Zistilo sa, že nedostávali žiadny väčšina na radnici
>
mala zase záchvat spoii

učiteľ, nad desať učiteľov vyniká jedon prav idelný mesačný plat. ale raz do roka re- vostl

otec, nad desať otcov alebo snárľ nad ce- muneráciu od 800 do 2500 Kčs. Ako dobrovoľní Pred niekoľkými mesiacmi vyhodila nie
bí zem vyniká hodnota matky . hasiči nemali iste nároku na túto remunerä- koľko stotisíc korún, — inž. Duben hovoril

Kto sa vo svojej hodnote môže pod.s- c j U) aj e mo
.
b i 0 by sa uvažovať o tom, či im eufemisticky, že urobila pekný dar brati-

T>lť po bok jednej matke? V. R. neprísluší príspevok na reprezentáciu. slavským vinohradníkom, koď draho zapla-

— Bicykel a neznámy zlodej. V stredu
predpoludním sa sišiel v p:edsieni domu č.

10. na Štefánikovej ulici v Bratislave ne
známy zlodej s bicyklom, ktorý tam nechal
stáť Štefan Slávik, sluha redakcie »Národ
ného Denníka®. Neznámy páchateľ sa
ovšem s bicyklom veľmi dôverne skamará
dil a odišiel na ňom preč.

slavským vinohradníkom, koď draho zapla
tila pozemky na stavbu rezervára potrebnéKomunisti i nemeckí soc. demokrati chcú

dobrovoľný hasičský sbor zrušiť a zvýšiť po
čet hasičov platených. To sú však návrhy
diktované zase stranníckou zaujatosťou, kto
ré nie je možno schváliť bez dôkladného pre
počítania, ktoré si už starosta dr. O k á n 5 k
vyžiadal. Možno preto očakávať, že vyšetru
júca komisia nenájde nič takého, čo našla
pred troma rokmi komisia vyslaná župou a
že terajší hlavný veliteľ potom zaďakuje, keď
sa zistí, že hospodáril správne a že sa mu
po tejto stránke nemôže nič vytýkať.

— a preto teraz musela aspoň 100.000 Kčs uše
triť. Musela tým skôr, pretože odborník, kto
rý mal stavbu prevádzať, nebol »starousa
dlík».

— To i to. Začiatkom budúceho školské
ho roku budú na vyšších sovietských ško
lách prevedené veľké reštrikcie profesor
ského sboru. Tak na príklad na leningrad
skej univerzite bude prepustené 22 profe
sorov, 96 docentov a 50 asistentov. Tento
plán vyvolal v ruskom vedeckom svete
veľké znepokojenie a mnoho protestov.
Takto teda podporujú komunisti vedecké
hádanie. — Hlavný varšavský cmiteir Po
vonzki bol založený 1790 a dnes už tvorí

— Riziko práce. Vo štvrtok dopoludnia
okolo 9. hod. v bratislavskej továrni »Da

nubius® zachytil stroj ľavú ruku 23-rríuej
robotníčky Pavly Heiligovej a rozmliaždil

jej prsty. Záchranná stanica tažko zranenú
robotníčku dopravila do štátnej nemocnice.

Tento záchvat sporivosti nebol však oje -

dinelý. Zastupiteľstvo včera prejavilo neoby
čajné pochopenie pre potreby mesta. Malo sa
jednať i o investičnom programe. Prešpor
ským starousadlíkom vstáyaly vlasy dúpkora
na hlave. Co všetko tí prisťahovalci chcú mať
v Bratislave! Dokonca slovenské školy, dláž
dené ulice, epidemickú nemocnicu, modernú
plynáreň, ľudové kúpele atď. To je predsa
všetko celkom zbytočné. Ale nebolo by opor
tunné vystupovať zjavne proti tomu.

— Obkladaný vo vlaku. Keď v týchto
dňoch cestoval František Hcdáč, tesár z

Legiň-Michlalán do Košíc, ktosi mu zvnecka
vytiahol peňaženku, v ktorej mal 800 Kčs.skutočné mesto. Akokoľvek dôkladná šta

tistika pohrebov sa prevádza len od r. 1836,
je známe, že je tam pochované viac ako
500.000 osôb. Sú medzi nimi zaslúžilí vla
stenci, spisovatelia, hrdinovia bojov za slo
bodu. — Liga pre ochranu detí podnikla
t>ho roku znova feriálnu akciu pre chu
dobné deti a ako prvý transport bude vy-

— Výbuch dynamitovej patróny utrhol
mu tri prsty. Banskobystri ký hospodár
sky robotník Ján Ľupták hral sa v týchto
dňoch na svojom byte s dynamitovou pa
trónou, ktorú chcel použiť pri lovení rýb.
Patróna vybúšila a utrhla L’mp*ákovi na
pravej ruke tri prsty a okrem toho zranila
ho na prsiach a na tvári.

V debate o hasičoch v bratislavskom mest
skom zastupiteľstve mali síce zástupcovia ko
munistov i kresť. socialistov dosť času ude
ľovať si málo lichotivé tituly, »hlúpy chlap,
opica, blbec», atď., ale nik nepoukázal

menovite v terajšej horúčave. Sú to šin
deľové strechy na početných bratíslav-

slané 2000 maďarských detí do Belgie a
Holandska. Feriálna akcia v Maďarsku ne
má ani tcho roku veľký úspech. Lani sa
prihlásilo len 37 maďarských veľkostatká
rov, ktorí boli ochotní pečovať v lete o jed
no dieťa. Medzitým, čo cudzina prejavuje
záujem a súcit s maďarskými deťmi, v sa
mom Maďarsku sú tieto pocity minimálne.

— Chcela opustiť tento svet. V stredu ráno
pred 6. hodinou chcela spáchať 23ročná Anna
P. sebavraždu. Prerezala si v istom bratislav
skom hoteli sklom žily na pravej rruke. Zá
chranná stanica ju dopravila do štátnej ne
mocnice.

Našli sa i teraz. Niektorí referenti nepo
dali zavčasu návrhy, hoci boli vyzvaní. Za
viesť s nimi disciplinárne pokračovanie pre
neposlúchnutie nariadenia? Ale Co! Pochva
lu dostanú, že tak krásne obstarali nehlučný
pohreb investičného programu.

ktoré nechcú majitelia domov stále ešte na
hradiť tvrdou krytinou. Keby za dnešnej ho
rúčavy vypukol oheň v ulici, kde sú zväčša
šindelové strechy, zle by to vyzeralo, lebo tie
to strechy sú teraz tak vyschlé, že stačí odho-

— Nešťastie na Dráve. Na rieke Dráve pri
Novom Sade prevrhol sa čin člena kasačné'i i

súdu Koutianckiho (?). Sudca sa utopil. Z bre
hu prizeraly sa nešťastiu dve sestry utopené
ho, ktoré zpšalely a hodily sa do rieky. Jednu
z nich podarilo sa zachránil.

— Žarty kúpajúcich sa zavinily nešťastie
parníka. Z Kremže v Rakúsku vyšiel v uto
rok parník Budapešť, na ktorom bolo 600 ce

stujúcich. Keď bol ’ých'opa; ník už v strede

Dunaja, plávali niektorí kúpajúci sa až k ne

mu a podľa starého zlozvyku povesili sa do

konca na jeho kormidlo. Kormidelník chcel
zmeniť smer, aby zamedzil nešťastie, lebo pro
ti nemu plávali noví nerozvážlivci. Ale- tu sa
mu kormidlo zlomilo a parnik bol unášaný
prúdom rieky priamo na mostný pilier. Na

palube nastala panika, mnoho žien zamdlelo
a mnohí cestujúci museli byť neskoršie do

daní do nemocnice v Kremžä. Mužstvu Buda

pešti podarilo sa konečne hodiť kotvu a par
ník zastaviť. Cestujúcich pobral na p dubu u

hodinu neskoršie parník »Johann Strauss». M.

— Zv’áštnu samovraždu spáchali nešťast
ní milenci pri Českej Lipe. Vyšli do polí
kde prebehá elektrické vedenie s vysokým
napnutím, tu si oba omotali okolo pásu
drôt, na konec toho drôtu pripevnili ka
meň a drôt potom prehodili cez elektrické
vedenie. Účinky holý hrozné. Mladíkovi bo
la prúdom upálená ruka a dievča bolo prú
dom úplne spálené. Ľudia našli už len
hrozne zohavené ich mŕtvoly — Asi 300 ro
dín, ktoré pri hroznom májovom výbuchu
fosgénu v Hamburku ztratily príslušníkov
svojich rodín, alebo utrpely hmotnú škodu,
podalo u zemského súdu žalobu na ham
burský štát o náhradu v obnose niekoľ
kých miliónov ríšskych mariek. — V obci
Mont Blanc vo Francii, ochorelo za prízna
kov ťažkej otravy 90 osôb, ktoré sa zúčast
nily tamojšej svadobnej hoistiny. Otrávili sa
požitím zkazených konzerv.

na obec nebola na východnom Slovensku
schválená, hoci školský referát v Bratisla
ve má v tomto smere zmocnenie ústredného
úradu. Príčinou toho sú otázky politicko
národostného rázu, pretože dosiaľ nebolo
možno stanoviť presnú národostnú sloven
sko-podkarpatskú hranicu, ktorá pre admí
nistratívne riešenie tejto veci má zásadný
význam. Príslušné jednania sú však už v
prúde, takže je nádej, že na jeseň podarí sa
docieliť, riešenie na podklade kompromisu.

— Prípravy pre sčítanie ľudu v Ďesko-
slovenskú v roku 1930. Štátny úrad štati
stický rozposlal na centrálne úrady, ve
decké inštitúcie a záujmovej korporácie
dotazníky, aby počul ich náhľad a želaní
vzhľadom k hudúcemu sčítaniu ľudu v

Československej republike r. 1930 a ohľad
ne neho sú vlastné prípravné práce pojaté
do nracovného plánu na rok 1929. Odpovede
na dotazníky ísú očakávané koncom tohoto
roku, na čo bude možné určiť bližšie smer
nice pre rozsah a postup sčítania v jed
notlivých podrobnostiach a eostaviť prí
slušné formuláre. Spôsob sčítania zostane
palme nezmenený oproti r. 1921. znamená
však tentoraz zvýšenú agendu už vzhľa
dom k vzostupu obyvateľstva, ktoré z počtu
13,613.172 osôb v r. 1921 je odhadované dnes
asi na 14,300.000 osôb a v r. 1930 dosiahne
pravdepodobne počtu 14.5 mil. teda prí
rastok okrúhle 1 mil. Kčs. Ďalšia ťažkosť,
ktorú búde treba štátnemu úradu štatisti
ckému prekonať, je, že oproti r. 1921. kedy
príslušný odbor sa' venoval výhradne agen
de sčítacej bude sčítacia akcia v r. 1930 pre
vádzaná bez toho. že by boly odložené
ostatné štatistické práce, ktorých chod
vzhľadom k ich aktualite a súvislosti so
zjavmi verejného života musí nerušene po
kračovať.

— Vojenské cvičenia započnú v budúcom
mesiaci. Tohoročné vojenské cvičenia budú
v dobe od 15. augusta do 7. septembra. Cvi
čenia budú menšieho rázu, iba v divíziách,
pri čom poradie divízií, manévrujúcich pro
ti sebe, budú iné než vlani. Toto poradie
zostane teraz utajené až do posledného
okamihu, a len potom sa velitelia jednot
livých divízií dovedia, s ktorou divíziou bu
dú bojovať. Cvičenie špeciálnych druhov
zbraní teraz nebude. Iba na Slovensku bu
dú mať cvičenia ráz horských manévrov.

— Košickí židia proti peštianskym Ako
sme už oznámili, ipre košickú židovskú mlá
dež došli e Pešti modlitebné knižky, ktorých
obsah j© vyložene iredentistický. Židia začal]
obviňovať náboženskú obec neologov, že
ona objednala tieto knižky. V utorok bola
svolaná porada vedúcich osôb náboženskej
®bce. Na porade odiznely najodmietavej ši o
slová proti dnešnému Maďarsku. Dr Kolos
obviňoval peštiamsikych židov, že túto zá
sielkou .chcú tunajšie židovstvo postaviť
pred vládou do izlého svetla. Hlavný rabín
dr Enten navrhoval, aby celý prípad fcol
náležíte vyšetrený a aby vinníci boli po
trestaní. Rdibln tiež obviňoval peštianskych
židov, ktorí vraj nevedia sa zardieť nad
pomermi, v akých žijú — ešte vždy nevedia
rozdiele, v akýohia žije žid v Českosloven
sku a Maďarsku.

Po požiari budovy riaditeľstva želez
níc v Budapešti- Písali sme včera o veľkom
po/.iary, ktorý zúril po celý deň v stredu
na Andrássyho ceste v Budapešti a ktorému
padol za obeť veľký palác riaditeľstva že

lezníc. Požiar, ktorý vypukol o pol piatej
rúno. bol nadľudským úsilím hasičov v od

poludňajších hodinách lokalizovaný, avšak
nič nebolo možno zachrániť. Všetky poscho
dia boly zničené, schodištia sosypané. Veľ
ké kresliarne s množstvom výkresov a plá
nov, boly behom niekoľkých minút zničené.
Jedenásť hasičov pri záchranných prácach
bolo poranené a museli byt dopravení do
nemocnice. Skoda, spôsobená požiarom nie
je dosiaľ ustálená, je však ohromná. Po
žiar vznikol neopatrnosťou robotníkov, pra
cujúcich na streche. Patrne od odhodenej
cigarety.

— Okresný úrad, tecbn. oddelenie v Br a
tisíave presťahuje sa zo župného dopfiiv do
ňancovej ulice č. 5 (proviizorné úradovne
železničného riaditeľstva). Do 6, júla ne
prijímajú -sa podania a. una>d je pre stánky
uzavretý. Telefonný styk vfi prerušený Po
lom číslo telefónu 609.

_
Bvaja frátri k/íilosid.Kých bratov uto

pili sa v Morave. &Q skalice sa nám ozna
muje: V rieke Myrave> pri LT]l> skalici kú
pali sa v minulých dňoch dvaja frátri rá
du Milosrdných/ bratov Gabriel Katzel a
Václav Javúrefc p0čas kúpania dostal sa
Katzel do kri/túvy a počal sa topiť. Javú
rek skočil zasním, aby ho zachránil. Vo vo
de sa rozvin-ui medzi nimi hoj, zavesil sa
jjden do dW takže žiaden z nich sa
nemohol za e in.úuj a oba pred zrakmi via
cerých l’udfí utonuli. Ich mŕtvoly boly na
druhý deiy vylovené a za veľkej účasti obe
censtva y Skalici pochované.

—
Kr vavé drama v Majcichove. V uto

rok šietf na pote nádeník Ján Sipoš a stre
iol sa LQ svojím známym Tomášom Kuní-

— Právoslavie na Slovensku. Z Podkar-
patskej Rusi prelialo sa pravoslávne hnutie
na východ. Slovensko nešíri sa tam však tak
živelne ako na Podkarpatskej Rusi, ale in
dividuelne. Tým možno tiež vysvetliť, pre
čo na Slovensku nenabudlo formy búrlivej.
Zásluhu o to majú z Slasti tiež duchovní
vodcovia jeho, sústredení kolom archiman
dritu Vitalija, ktorý svoj misionársky úkol
chápe čisté nábožensky. Hnutie zachvátilo
žatým asi 27 politických obcí z okresov
sninského a medzilaborského. Do konca jú
na pristúpilo k právoslaviu asi 2 000 rodín,
teda asi 10.000 duší. Dosiaľ postavili si prá
voslavní bez akejkoľvek pomoci S vlastných
kostolov. Žiadosti o štátne schválenie po
dalo 10 obci, avšak až do terajšej doby žiad-

— Ryby v našich riekach zničené. Ne
obyčajne teplé počasie v poslednej dobe
spôsobilo pravú pohromu pre ryby v našich
riekach. Ako sa nám edeľuje, veľké množ
stvo rýb v našich severoslovenských rie
kach následkom nedostatku vody v prvom
rade veľkých až 15 kg hlavátok, zahynulo.
Ak neprijldu dážde, je nebezpečie, že ry
bolov v našich riekach bude na dlhú dobu
vôbec nemožný.

— Nové pokusy Oppelove. Na Rýne bol
včera na 10 km trati Kolín—Hohenzollern
hrúcke usporiadaný závod motorového
člnu a diaľkovým vlakom typu »D». Fritz
Oppel odštartoval s motorovým člnom o 40

HP, keď vlak bol s ním na stejnej línii. Čln
zvíťazil náskokom asi 2 a pol minúty. Op

pel mrazil 10 km trať za 6 minút a 20 vterín,
t. j. priemernou rýchlosťou 94.75 km za ho
dinu.

/« ft

POČASIE.

Taký investičný program možno pochovať
1 bez mestského pohrebného ústavu. Nana nebezpečie, ktoré stále hrozí Bratislave
radnici je ochotných hrobárov vždy nado
stač pre podobné prípady.

ských starých domoch,

ZRKADLO DŇABratislavské aktuality.

BIOGRAFY,
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Na Hlbokej ceste v Bratislave v minulých,
dňoch stalo sa nešťastie. František Tillo,
11-ročný školák, vyliezol na ovocný strom.
Vtev sa náhle zlomila a nešťastný Tillo s
nieko ľkometrovej výšky ipiadol na železnú
ohradu, ktorej ostré hroty v pravom slova
smysle napílohly Tillovo telo. Ťažko zrane
ného a v beavedoccnl dopravili do nemoc
nice.

Program na piatok. 20. Júla.Čtk. Z Paríža, 18. júla. delené medzi Španielsko a Francúsko. Okrem
,
oc*a Tangere, podpísaná včera v Pa- toho bude pod vedením Španielska utvorenánži, obsahuje v podstate ústupky, ktoré boly informačná kancelária, ktorá bude bdieť nadurobené jednako Španielsku a jednako Itálii, bezpečnosťou Tangeru.ktorá sa stáva smluvnou stranou zápisu z ro- Aby bolo vyhovené požiadavkám Itálie,ku 1924, k sjednaniu ktorého svojho času pri- bolo utvorených niekoTko nových funkcií v

pustená, nebola. taiigerskej správe, ktoré budú sverené Itálii,
Na Španielsko prichádza veliteľstvo četníc- takže na budúcnosť bude Itália v Tangerekého sboru tangerského, ktoré dosial bolo roz- zastúpená tak, ako ostatné mocnosti.

Bratislava (300 m.) 18 00 Koncert saloriréko
kvarteta R. J. — 19.00 Zemedelská prednáška. Iirž,
VL Qeislar : Zužitkovaniie rvbizlu. — 19.15 Pred
náška Slov. Cudzineckého Sväzu. Jednatef Bo
humil Bezdek ; Cudzinecký ruch. turistika a šport.— 19.30 Reprodukovaná hudba. — 20.00 S R. #
z Prahy Koncert. Činohra. Zprávv Ktik. — 22.20*
S. R. z Brna. Prenos koncertu z vvsúwišfa.— 90 svadobníkov Sa otrávilo pri sva

dobnej hostine. Framcúzsky časopis »Jauj
nal» prináša zvesť, ž© v meste Montpeller
konala sa bohatá svadba a k svadobnej ho
stine zasadlo 90 osôb. Krátko po hostine
äcosťálo všetlkým svadobníkom zle a za prí-
Enakov otravy boli dopravení do nemocni
ce. Otrava nastala patme od niektorých
mäsových jedál.

Košice (263 m.) 18.30 Zprávy Ďtk. — 18.45
Koncert salonného orchestra. — 20.00 Časovú sig
nál a zvony. — 20.05 Prof. dr J. Martimka: Žabn
kreky, žabie koncerty. — 20.20 Posledné zprávyOtk.

Prezädfew! Masaryk v Karlových
Varoch.

Slovincami a mohamedánmi z oslobodených
území a týmto spôsobom s väčšou nádejou
podstúpili boj o samostatnosť Chorvátov. Praha (348.9 m.) 11.00 Reprodukovaná hudba.— 11.45 Zcmedelskv rozhlas. — 12.00 Časovú

signál zo štátnej hvi czdárne v Prahe. Zprávv Ctk.— 12.05 Poludňajší koncert orchestra R. J, —
13.05 Rozhlas pre priemysel, obchod a živnosti!— 13.35 Zprávy burzové. — 16.20 Prednáška :
O vzniku siniek a svetov. — 16,30 Osvetovú a
kultúrny rozhlas. — 17.00 Odpoludňajší koncert.'
—- 18.00 Nemecké vysielanie. — 18.25 Zemedelskú
rozhlas. — 19.30 Dochová hudba. — 20.00 S. Ŕ.
do Bratislavy Predpoveď povetrnosti a zprávy
Ctk. — 20.10 Večernú koncert. — 21.00 Činohra
»Len žiadny snem*. — 22.00 časovú signál zo
štátnej hviezdárne v Prahe, posledné zprávv Čík,
prehľad dennúch udalostí, zprávv športové. —
22.15 Zprávv divadelné.

Z Karlových Varov, 18. júla.
Pán prezident republiky T. G. Masaryk

prišiel dnes o 19. hodine ku kúpeľnému po
bytu do Karlových Varov.

Návrh na zmenu poľské! ústavy.
Z Varšavy, 18. júla.

Na porade Národného klubu (nár. demo
kracie! vyslovil sa posl. Trompczyňski pre za
mietnutie zmeny ústavy dľa návrhu maršala
Pilsudskóho a podotkol, že Národný klub bu
de nútený zahájiť propagandu v prospech
svojho vlastného návrhu na zmenu ústavy.
Rosí. dr Seyda zdôraznil, že je pranepatrná
nádej, že by vládny návrh na zmenu ústavy
bol sejmom schválený.

— Ohne na východnom Slovensku. V po
sledných časoch na východnom Slovensku
vyhorelo mnoho obcí. A zase boly nové
ohne v týchto dňoch. Vyhorelo niekoľko do
mov vo Világu, Veľ. Kapušanoch a v Krás
nom Brode. Oheň narobil škody za 45 tasíc.
Bude zaokrytá poisťovňami

NOTý tunel cez Pyreneje.
Z Paríža, 18. júla.

V šj anieiskíj i ohran'čnej stanici Canfran
bu bol dnes slávnostne odovzdaný doprave no
vý tunel cez Pyreneje. Oslavy sa zúčastnil
francúzsky prezident republiky Oouraergue a
španielsky kráľ Alfonz, ktorý francúzskeho
prezidenta odprevadil po novej pyrenejskej
trati a.ž do prvej francúzskej osady.V týchto dňoch išlo auto značky P IV—43,

ktoré je majetkom Družinu z Trabišov'a,
cez Sobrance a pri prejazd© nešťastnou ná
hodou snažilo na zem Jindricha Viereckel
la zo Sobraniec. Autom na hlave ťažko zra
čený svojim poraneniam podľahol.

Brno (441 m.) 11.00 Poludňajší koncert or
chestra R. J. — 12.15 Reprodukovaná hudba - —

15.00 _Prenos koncertu z vystavišfa. — 17.00 Od
poludňajší koncert orchestra R J. Program podľa
hlásenia. — 18.00 Správny čas. Nemecké 'l,ysié
lanie. — 18.25 Prednáška zetnedelského rozhlasu.
— 18.40 Prednáška : Národ a reklama, — 19.00
Baletná hudba. Hrá orchester R. J. — 20.00 Reci
tácia ; Baledá o ševcovi podivínovi. — 20.30
Cirkevná pieseň. — Prednáška s ukážkami. —
21-00 Prenos koncertu z vystavišfa. — 22.20 S. R.
do Bratislavy.

Ctk. Z Londýna, 18. júla.
Minister zahraničia Chamberlain odovzdal

dnes ráno správcovi veľvyslanectva Spoje
ných Štátov odpoveď, v ktorej vyhlasuje me
nom celej britskej ríše, že prijíma Kellogov
návrh smluvy o zatratení vojny.

Z Prahy, 18. júla.
»Prager Abendzeitung* reprodukuje inter

wiev, ktorý mal zástupca »Izvestijí» s proťe
sorom dr Béhounkom. Dr Béhounek sa najprv
vyslovil široko o katastrofe vzducholodi »Ita
lia». Rozprával, že pracoval spoločne s milán
skym up ; v. profesorom Pontremollim. Praco
val nmoho a pilne. Krátko pred katastrofou
— rozprával dr Béhounek — sišiel som do
spodnej chodby, aby som prebudil Pontremol-
Hho. Pri tom som sa stretol so znepokojeným
prof. Malmgrenom, ktorý ma upozornil na ne
poriadok vo vedení vzducholodi. Vrátil som
sa teda na svoje miesto a spozoroval som, že
výškový merič ukazoval iba 200 metrov a že
sa vzducholoď chytro blíži k zemi. Miesto to
ho, aby vzducholoď bola zbavená časti príťa
že, bol vyhodený benzín. Po vyhodení príťaže
vzniesli sme sa razom o 400 metrov vyššie,
skoro sme však opäť klesli dolu. Boly zasta
vené motory. Celkom nečakane narazila však
zadná gondola na zem a hneď nato narazila
na ľadovú plochu gondola pre cestujúcich.
Bola urvaná od vzducholodi a my sme boli
vyhodení na ľad. Asi po 15 minútach sme zba
dali na juhozápade stĺp dymu, nezbadali sme
však ohnivej záplavy, ktorá sprevádza vý
buch. Videl som dokonca, ako vzducholoď po
zbýva svojho plynového obalu a ako sa obal
zcvrkáva. Pomocou aparátov, ktoré zostaly
v gondole neporušené, pokračoval som vo ve
deckých prácach, čo mi bolo umožnené tým,
že som si zapisoval všetky pozorovania do
vreckového zápisníka, ktorý som neustále no
sil pri sebe. Tieto dôležité zápisky podarilo
sa mi tiež zachrániť a bude mi možné preto
uverejniť nanajvýš zaujímavý materiál, jestli
budem môcť pokračovať v svojom pozorovaní
na zpiatočnej ceste ľadoborca »Krasina3>. Nad
severnou točňou konali sme dve hodiny pozo
rovanie vo výške 150 metrov. S výsledkami
tohoto vedéckého pozorovania môžem byt o

sobne spokojný. Menovite sme zistili, že
ntická strelka nad polárnym územím nevyka
zovala žiadnych abnormálnych úkazov.

Čtk. Z Moskvy. 18. júla.

Handra a Ján Lajtra, roľníci z Ruského
Hrabovca, v týchto dňoch šli na voze do
Ubly. Na ceste hneď za svojou dedinou do
honili Juraja Handru, roľníka z Uhly, kto
rý ich požiadal, aby ho vzali na voz. Vy
hoveli mu a ďalej uháňali. Cestou sa im
však stala na voze malá nehoda, ktorú si

najbližšej dedine opravili. Potom sa však
pre čosi medzi sebou povadili a ani jeden
nachoel kone poháňať. Juraj Handra, keď
to videl, sám sa podujal kone poháňať. Sa
dli si znovu do voza a išli ďalej. Handra
však bol podnapitý a pre to kone viedol
pri priekope, až sa voz prevrhnul. Juraj
Handra pádom s voza utrpel ťažké pora
nenie, ktorému za pár dní podľahol.

Z Viedne, 18. júla.
Národná Rada schválila v 2. a 3. čítaní za

Viedeň (517.2 m.) 11.00 Dopoludňajší koncert
P°dľa hlásenia. — 16.15 Odpoludňajší koncert. —
19.30 Stýrske a iné veselé poviedky. — 20.30 Pre
nos 10. nemeckého speváckeho festivalu Sväzu
nem. spevákov z dvorany v Prátri k pocte Schu
bertovi. účinkujú dechovú orchester viedttiskej
štátnej opery, viedenský Symfonickú orchester a
Sväz rakúskych hudobníkov.

hlučného potlesku väčšinových strán zákon o
poisťovaní poľnohospodárskych robotníkov.
Keď Národná Rada ešte schválila zákon o
mladistvých previnilcoch, odročila sa do sep
tembra.

Berlín (483.9 m.) 17.30 Zábavnú koncert. —•
20.00 lož. Voist: Zemedelskč školstvo. — 20.30
Romantikovia. Koncert.

Paríž-Clichy (1750) 12.30 Ľahká hujlha orche
stra. — 15.45 Hudba staničného orchestra q só
listov. — 20.30 Symfónie a klasická hudba.

Z Washingtonu, 18. júla.
Zpráva o zavraždení prezidenta generála

Obregona vyvolala vo Washingtone veľké
rozhorčenie a znepokojenie. Štátny tajomník
K e 11 o g hneď telegrafoval mexickej vláde
prejav účasti vlády Spojených Štátov severo
amerických.

Z Mexika, 18. júla.
Vrah generála Obregona Juan Escapularie

udal pri vyšetrovaní, že neprislúcha žiadnej
politickej strane a že priamu zodpovednosť
za spáchaný čin berie na seba. Bol uňho
nájdený dopis, v ktorom sa lúči so svojou ro
dinou a vyhlasuje, že vyplnil svoj úkol. Z to
ho sa vyvodzuje, že zločin bol pripravený. Ne
možno dosiaľ odhádnuť, aké následky bude
mať vražda na správu Mexika. Pokladá sa za
možné, že terajší prezident Calles, ktorý mal
v novembri odstúpiť, pokúsi sa zostať pri mo
ci a vyhlási stanné právo. Vojenské oddiele, v
Mexiku sú v pohotovosti.

Londýn (361.4 m.) 12.00 Šcnáív a organové
skladby. — 13.00 Hudba z hotelu Metropol. —
19.45 Španielska hudba. Koncert sboru a sólistov.
— 21.40 Komorná hudba. — 22.55 Prekvapenie. —
23.05 Tanečná hudba. 4

— Kup°val len jedny topánky a bral si
dvoje. V týchto dňoch prišiel do Košíc Šte
fan Straka, robotník z Obišoviec, aby v tu
najšom obchode »Baťa» kúpil svojej dcéri
jefcné ©topánky. Topánky skutočne äj vy
hral. Pekné lakové. Kým si Straka vyberal,
predávaš sa kdesi na chvíľku vzdialil. To

hoto okamihu však Straka využil a strčil

Program na sobotu. 21. júla.
Bratislava (300 m.) 17.15 Lútkové divadlo bra

tislavského Sokola : »Kmotrv klebetnice». —
18.15 — Koncert. 19.15 Teta Hana : Rozprávka
pre deiti. - 19.30 Kap. rus. légií v., z. Her.man
Múdrych : Dojmy legionára z Japonska. — 19.45
Zemedelský rozhlas. Časové zprávv. — 19.50
Reprodukovaná hudba. — 20.25 S R. z Prahy.
Činohra. — 21.00 S. R Z Brna: Prenos koncertu
z výstavišfa. — 22.00 S. R. z Prahy. Zprávv Ctk.
22.25 S. R. z Brna. Prenos koncertu z výstav isťa.

*á ešte jedny biele topánky do kapsd. Keď
pätil, u pokladince sia prezradil. Policajný
strdážnik ho potom vzal ne políciu, kde zo
sačiatku nechcel vedieť, ako sa do jeho
kapsy topánky dostaly. Naikoniec sa však
predsa priznal.

Košice (263 m.) 17.30 Hodinka pre deti Báb
kové divadlo »Zlatý kolovrat*. — 18.30 Zprávy
Ctk. — 18.45 Veselú večer. — 20.00 Časovú sig
nál a zvony. — 20.05 Posledné zprávv Ctk.

—Dostal chládok, aby ho nemusel hľa
dať Hornáde, štetfdn Juretíko, zámočrl
bez stáleho bydliska, bol v týchto dňoch ko-

Z Moskvy, 18. júla.
Pred najvyšším súdom skončil s<j proces

s radom sovietskych občanov, ktorí dvom
švédskym firmám prezrádzali dôverné hospo
dárske informácie. Zástupcovia týchto firiem,
sovitskí občania Okolsin, Orlov a Matvejev.
boli posúdení na 8, 5 a 1 rok do väzenia. Z o

statných ôsmich obžalovaných, zamestnancov
sovietskych zemedelských organizácií boli
dvaja oslobodení a ostatní potrestaní žalárom
na dobu dvoch mesiacov až štyroch rokov.
Podľa rozhodnutia súdu bolo v prípade Orlo
va a Matvejeva použité amnestie a obidvaja
boli hneď prepustení na slobodu. V príade
Okolsina a dvoch iných obžalovaných amne
stie použité nebolo.

šickou políciou zatknutý. Je vážne podo
arenie, že sa zúčastnil viacerých vlúpaní.
Počas vyšetrovania udal, že v posledných
časoch mal v úmysle odísť do Maďarska,
lebo v Československu sa mu vraj pre polí
ciu dobre nedarí. Stálym bydliskom mu je
breh rieky Hemadu, kde ®a po celé dni na
slnci opekaj a v noci robil výlety po ko
risti.

— Paratýfus na Rýne. Ako už bdlo ozná
mené, po rýnskej plavbe nemeckého Tou
rdstclubu mnoho osôb ochorelo paratyfom.
6 chorých v Paassingu a v Mníchove už
aomrelo.

Praha (348.0 m.) M.00 Reprodukovaná hudba.
— 11.45 Zemedelský rozhlas. — 12.00 Časový
signál zo štátnej hviezdárne v Prahe, zprávv Čtk.
— 12.05 Poludňajší koncert orchestra R. J. —
13.06 Rozhlas pre priemysel, obchod a živnosti.
— 13.20 Trh práce. — 13.35 Zprávv burzové. —
16.20 Polhodinka pre mládež. — 16.50 Zemedel
skú rozhlas. — 18.00 Nemecké vysielanie. — 20.25
S. R. do Bratislavy Činohra »Zajac cež ccstu».
— 22.00 S. R. do Bratislavy. Časovú signál zo
štátnej hviezdárne v Prahe, posledné zprávv Ctk.
prehľad denných udalosti, zprávv, športové. —
22.20 Zprávy divadedlné. — 22.25 S. R. do Brati
slavy Prenos z reštaurácie Šramotí.

Dnes v noci našiel ľadoborec »Krasin» lie
tadlo Cuchnovského. Cestou do Kingsbay
stretol sa s pomocnou loďou »Braganza» a
sveril jej záchranu lyžiarov, vyslaných pre
zachránenie Cuchnovského. Ľadoborec »Kra
sin» sa prebíja len ťažko ľadovým poľom. Le
tec Cuchnovskij ďakuje radiograficky vše
tkým, ktorí mu blahoželali a uvítali víťazstvo
sovietskej vlajky.

Brno (441 m.) 11.00 Poludňajší koncert orche
stra R. J. — 12.15 Reprodukovaná hudba. — 15.00
Hodinka pre mládež. — 16.00 Radiokabaret. - -

18.00 Správny čas. nemecké vysielanie. -— 18.40
Prednáška : Ztraty v živnosti a ako im zabrániť*
— 20.25 »Preč od žien*, fraška o jednom jednaní
— 21.00 S. R. do Bratislavy. Prenos koncertu z

výstavišfa

Čtk. Z Belehradu, 18. júla.
Juhoslovanský vyslanec v Londýne Djurič

prišiel do Belehradu a bol prijatý odpoludnia
kráľom, generálom Hadžičom a ministrom
zahraničia Marinkovičom na audiencii. V po
litických kruhoch sa súdi, že generál Hadžič
už zajtra utvorí svoj neutrálny kabinet.

Juhoslovanský vyslanec v Ríme Rakič pri
šiel dnes do Belehradu, kam bol povolaný
mandátorom vlády generálom Hadžičom.

Ako časopisy oznamujú: V utorok večer
srútilo sa lietadlo britského vojenského ná
morníctva do prieplavu La Manche. Lie
tadlo sa potopilo, ale jeho trojčlenná po
sádka bola zachránená britským obrnen
eotn.

Z B u ku r eš ti, 18. júla.
Teplomer ukazoval dnes 50 stupňov C. na

slnku a 34 stupňov v tieni. Je hlásené mno
ho prípadov úmrtí následkom slnečného úpa
lu z celej zemi.

Z Vratislavi, 18. júla.
Viedeň (517.2 m.) 11.00 Dopoludňajší koncert

podľa hlásenia. — 16.15 Odpoludňajší koncert. —

18.15 Akadémia. — 19.45 Opereta. Večernú ta
nečnú konce-t.Kúpanie v rieke Odre vyžiadalo si v ostat

ných dňoch 15 ľudských obetí. V celom Sliez
sku zahynulo v tieto dni 25 osôb utonutím.

Štefan Radič vyzýva v svojom časopise
»Dom» Chorvátov, aby sa spojili so Srbmi, Berlín (483.9 tn.L 17.30 Hudba k čaju. — 19.30

Zo života veľkých jŕnemeckvch filozofov 19. sto
ročia. — 20.30 Veselý koniec týždňa — 22.30 Ta
nečná hudba.

bytie oceána. *Petiť Parisiem oznamuje, že
francúzski letci De Marnier a Wackenheim
odleteli v stredu večer o 20.20 hod. s letišťa
v Le Bourgete, aby ako prípravku k za
oceánskemu letu previedli 30-hodinový
zkúšobný let nad Angliou, írskom a čiast
kou oceánu. Majú zásobu 5000 litrov ben
zínu a zamýšľajú pristáť v Le Bourgete
druhý deň medzi jednou a druhou hodinou
no&nou.

aaNOBamcnv-iina

a spadly. Obidvaja piloti, kapitán a poddô
stojník sa zabili a obidvaja pozorovatelia sú
ťažko mnení. Obidve lietadlá sa úplne roz
bily.

— Japonské dary prezidentovi Masaryko
vi. Pán prezident republiky prijal y stredu
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného
ministra dr Jozeía Švagrovského, ktorý sa
nedávno vrátil z Tokia. Vyslanec odovzdal
mu dary, ktoré preňho priviezol z Japonska
a to: 2 umelecké vázy od čs.-japonského spol
ku, v Tokiu, drahocennú krabicu zo zlatého
lagu od velkopriemyselníka baróna Okuru z

Tokia a kus japonského hodvábu od člena
predsedníctva japonskej obchodnej komory
Oka ce Azami. Potom odcestoval pán prezi
dent z Lán ku krátkemu pobytu do Karlo
vých Varov.

Pariž-Clschy (1750 m.) 12.30 Reprodukovaná
hudba. 9 skladieb pre sólistov, orchester a ‘bor.
— 15.45 Tanečná hudba. 20.30 Pestrý program.
Francúzske a anglické piesne.— Litovská pohraničná* stráž prekročila

poľské hranice. Z Varšavy oznamujú: Litov
ská pohraničná stráž prekročila poľské hra
nice pri Hudejku a zavliekla obecného sta
rostu Meska násilenstvom na litovské územie.
Starosta Mesko bol vraj dopravený do vnútro
zemie.

Londýn (361.4 m.) 13.00 Hudba z hotela Garlton.
— 18.00 Tanečná hudba stanice. — 19-45 Kabaret
ný večer. — 21.35 Orchestrálny koncert stanice »

spev. — 22.35 Tanečná hudba z hotela Savov.
Varšava (1111 m.) 12.00 Hudba na gramofón.

— 20.15 Ľudový koncert varšavskej filharmónie.
— 22.30 Tanečná hudba z reštaurácie Oáza.

— Jazdné kolá značka »Gôricke» ľad
níčky, zavarovacie sklá atď., atď. u firmy
Jozef Janský, železný tovar a kuchynské
náradie, Bratislava Ventúrska 16. Štátni
zamestnanci dostanú slevu! 505

— Spoluzakladateľ radikálnej strany v Ju
hoslávii zomrel. Bývalý radikálny minister a
spoluzakladateľ radikálnej strany Jovan D j a
d a zomrel vo veku 83 rokov v Belehrade,
Djada bol nadšeným priekopníkom srbsko
hulharského dorozumenia a tešil sa u vše
tkých Juhoslovanov sýmpatiam a úcte.

— Čo sa našlo v júni v Bratislave. V me
siaci júni t. r. boly v obvode mesta Bratislavy
nájdené a polícii odovzdané tieto predmety:
cestovná taška s detskou bielizňou, dámsky
pás, dve detské hodvábne čiapky, štyrk©le
sový vozík, 2 mužské šály, fotbalový míč,
mužský kabát, náhrdelník z falošných perál,
aktovka, zámok, 2 náprsné tobolky, 4 peňa
ženky, 4 dámske ručné tašky, pár dámskych
rukavičiek,”chlapčenský kabát, sväzok kľú
čov, 2 čiapky poštového sriadenca, malá Ipb
da, 2 dáždniky, mužská čiapka, 2 záložné líst
ky, spodné nohavice, detská prikrývka, vklad
ná knižka, účastina na 290 Kč, poistná listina
na 7.000 Kč, 4 plechové čísla z automobilu, 3
psi, 1 roj včiel.

Rím (447.8) 13.30 Koncert tria stanice. — 17.30

Vokálny a inštrumentálny 'koncert. — 21.00 ital
ská opera.— Desiaty medzinárodný kongres stredu

školský v Bukurešti. Na desiaty medzinárod
ný kongrees stredoškolský, ktorý sa začne vo
štvrtok, príde do Bukurešti 150 delegátov zo

Spojených Štátov, Anglie, Francie, Belgicka,
Holandska, Československa, Pofska, Lotyšska,
Grécka. Španielska, Švajčiarska, Maďarska a
Bulharska. Delegáti sa odoberú v sprievode
k hrobu neznámeho vojaka. Československá
delegácia stredoškolská čítajúca 16 členov,
došla do Bukurešti v stredu. Na hraniciach
spolu s francúzskou delegáciou uvítaná
rumunskými profesormi Votezom a Fortunes
com Od hraníc šly delegácie zvláštnym vla
kom. Na poludnie usporiadali rumunskí pro
fesori obed na počesť delegácií. Kongres bude
zahájený jedným členom regentskej rady.

— Parfuméria R. Umlauí, Lorencová ul.

t5, najväčší sklad voňaviek najlepších zna
čiek, ako aj všetkých krášliacich prostried
kov. 451

Pôrodníctvo, chirurgia, ženske choroby, uro
lógia a laryulogia: í. bieda denne 80 Kčs,
II, trieda denne 60 Kčs. Voinä volba lekárov.
Paušálny porod: L tr. 1600 Kčs na 8 dni.
Paušálny porod: II. tr. 1000 Kčs na 8 dni.

— Letecká katastrofa v Litevsku. Z Kau
nasu oznamuiú: Pri cvičnom lete srazily sa
dve vojenské lietadlá vo výške asi 500 metrov

i

— Padol so stromu na železnú ohrada.

' — Automobilové nešťastie v Sobranciach.

Amerika prijíma Kellogov návrh
na zatratenie vojny.Co hovor! dr. Béhounek o kata-

strofe vzducholodi „ISaSia“.
Našli lietadlo Cuchnovského.

— Sám si zavlnil smrteľné zranenie. Jám

Rakúsky snem odročený.

DJurič u kráľa.

Obete horúčasjf.

— Francúzi sa chcú zase pokúsiť o do-

Bielizeň

v najjemnejšom prevedení

Halde & Tesár,
Pratislava, Palác Zemskej banky. Telefón 29-92.

Dohoda © Tangere.
Ústupky Španielsku a Btalil.

M RARSiO gg

Do ;em zavraždenia mexického
prezidenta vo Washingtone.

Boľševici súdia.

— Nové lietadlo spadlo do La Manche.

dfa miery

Sanatórium „Čarila?“
Bratislava, Telocvičná ul. Wt.



ných družstiev, 2 mliekárske, 3 liehovar
nícke, 3 stavebné, 1 skladištné, 1 ohme
liarske, 1 pekárske a 1 vydavateľské. Na

proti tomu koncom roku 1926 bolo v lik
vidácii 76 družstiev, na likvidácii v ro
ku 1927 sa usnieslo 36 družstiev, v roku
1927 skončilo likvidácm 13 družstiev a
koncom roku 1927 zostalo v likvidácii ešte
99 družstiev. 31. decembra 1927 bolo k
Ústrednému družstvu pričlenených v cel
ku 1673 družstiev rôzneho druhu.

NÁR O DNÉ
HOSPODÁRSTVO
j Lesné škoSsíu© na SEavensku.

V Rožný prírastok našich lesov.

X v Bratislave, 19. júla.
Lesnícke školy sú na Slovensku sria

dené dve a síce štátna vyššia lesnícka
škola v Banskej Štiavnici a štátna" škola
pre les. hájnikov a škola drevárska v
"Lipt. Hrádku. Vyššia lesnícka škola v
Banskej Štiavnici vyžaduje štátneho roč
ného nákladu Kčs 561.768.—, vyučovanie

?je rozdelené na 3 ročníky, podmienky pri
jatia absolvovanie 4 tried stredných škôl.
Účelom školy je výchova zdatného správ
neho revírneho lesného personálu, škola

jpre les. hájnikov potrebuje na udržiavanie
štátneho ročného nákladu Kčs 460.918.—,
vyučovanie je rozvrhnuté na 1 rok. Úče
lom školy je výchova riadneho ochran
ného a pomocného lesného personálu pre
naše lesy, N \

ktorých priemerný ročný prírastok na
Slovensku obnáša 3:5 m 3 na ha. Z toho
vykazuje les vysoký priemerný ročný
prírastok 3.6 m 3 — dreva úžitkového
49.6 proc., dreva palivového 50.4 proc,
— les stredný 2.7 m 3 a les nízky 2.7

dvojdennom vyjednávam! v štátnom vývoz
nom ústave vo Varšave rozhodli Ba exportéri
ošípaných utvoriť osobitný exportný syndi
kát, do ktorého by vstúpili všetci vývozci na
území poistka. Tento nový syndikát bude v

stálom spojení s ministerstvom zemedelstva,
pestovateľmi ošípaných a veľkými spotrebi
teľmi a jeho účelom bude plánovité zvýšenie
vývozu bravov z Poľska.

Koľko robotníctva zamestnáva bulharský
priemysel. Podľa štatistiky uverejnenej bul

harským ministerstvom obchodu bol počet ro

botníctva zamestnaného v bulharskom prie
mysle v prvom semestre roku 1928 tento; v

januári 46.588, vo februári 47.750, v marci
52.934. v apríli 62.172, v máji 60.523, v júni
71.383. Tento posledný vzostup bol zo pričine
ný zvlášť zvýšením počtu robotníctva za

mestnaného v tabakovom priemysle.

Sovietsko-uemecký tranzit. Za prvý kvar-
m 3

. tál toho rolku nemecko-ruský tranzit tovaru
ce-z Poľsko vykazuje veľký vzrast v porovna
ní s prvým kvartálom minulého roku. Do Ne

mecka prešlo za to obdobie z Ruska 52.234 tún
tovaru oproti 32.698 tunám minulého roku.
Do Ruska, prešlo z Nemecka 16.659 tún oproti
3.395 tunám vlani. Tovaru vyvážaný z Ruska
do Nemecka tvoria zvlášť vajcia, drevo a ze

miaky. Nemecko vyváža naproti tomu do
Ruska stavebný materiál.

Celkový ročný prírastok slovenských
• lesov obnáša teda asi 5 mil. m* drevenej
i hmoty, z toho 2.3 mil, m s dreva nžitko
, vého a 2.7 mil. m 3 dreva palivového. Táto
(hmota bola tiež v ostatných 5 rokoch plne
vyťažená a dokonca prekročená. Dubovej
kôry ťaží sa asi 60.000 q, smrekovej asi
90.000 q, lesnej hrabanky asi 10.000 q a les
ných semien asi 60.000 kg.

Maďarské vývozné a tranzitné tariiy budú
snížené. Z informovaných maďarských kru
hov sa oznamuje, že minister obchodu vydal
pokyn, aby vývozné e tranzitné tarify štát
nych dráh boly podrobené revízii. Pritom má
byť pretsne zistené, ktoré vývozné tarify v zá

ujme štátu majú byť snižené a ktoré tranzit
né tarify poškoďu,j ú maďarsky vývoz. Tnfere
sované korporácie obchodné a priemyslové
boly už vyzvané, aby do presného termínu
oznámily všetky svoje želania, sťažnosti a po
žiadavky.

Národná ikolm a užitej*.
n i n

]Adam Benko, kand. uč. o čom bude ešte zmienka Aby každý mohol žiť.
, _ r g vzdelanie ic dnes nie majetkom jednotlivcov, ako

CO má KOSÍfiS* 5J>2ÍÍí€Sll 3 ÍSs’l.®»fiäl voľakedy, ale majetkom celku, značiac väčší b’a
,, B’anA9«*.nst?ÍTiP&iA!iDU hobyt. Preto človek, v škole vyvinutým pudom
W fítt B afiSSOwSfCsB©sebazáchovy, bude si chcieť osvojiť také poznatky,

Človek, tvor spoločenský, eticky i esteticky akých treba k uhájeniu existencie: bude túžiť po

založený, má vrodenú túžbu po vyššom vzdelaní, cltanl dobrých kníh, obsahom nielen. ,edneho obo

po zdokonaľovaní i po napredovaní, či už v ego- ™. všestranným, všeobecným, Kazda ludovychova
izmu, alebo vnútornej iniciatívy skutočne vo vyš- má fakt° smerovať k všestrannému vzdelaniu a vy.
šom mravnom živote. Dokiaľ nenazre na tento vumtm sl l. človek, školou a učiteľom prebudený
svet a rodí sa z krvi dobrého otca i matky — nie bude sa starať o svoje živobytie a to cim dalej,
vyvrheľov zeme _ žije životom čistým: taký sa aj viac, keď bude akasi konkurencia vzdelanosti
zrodí, Ovšem nemlúvňa samo žiť nevie a nemôže a ™ veciach hospodárskych. Jemu sebavzdelame
a potrebuje pomoc _ opateru. Rodičia, okolie, "« robí

,
fažkosti, ked vie čítať, ma lásku ku km

prostredie, v ktorom žije, starajú sa oň, pestujú ham, k spolkom, kurzom atď., kde zase dobrí ucí

jeho útlu dušu. V' ich rukách je jeho šťastie a oni telia pôsobia na nich, soliprajú s nich špinu du

mu pripravujú blaho alebo záhubu. Avšak nie nadobudnutú ľudskou Kou a krivdou.
každý rodič je pedagóg. Nevie každý vychovávať Mnohí sa odnaučia pd™ liehových nápojov,
a pripravovať svoje dietky do života Škola je na povedú život striezlivý, čo ich povedie ý väčšiemu
to, aby deti, ktoré v dome rodičovskom pri svo- šťastiu slobode. A náš malý národ dusí pijatika,
jích súkromných pestúnoch došlý na ten stupeň Kálal hovorí: „Česi sa bo pia v pive, Slováci vo vme
duševnej vyspelosti, že môžu už pokračovať akosi a pálenke — beda nám „Mravne ľudia
regulárne podľa didaktických zásad a k nej cítia by sa netopili, a národ ktorý má dobrých učiteľov
aj náklonnosť a lásku, aby sa starala o ich dalšie pedagógov, ktorý- má dobré školy, musí byt náro
vzdelanie a pripravila ich do života. Úloha táto je dom mravne vzdelaním, kultúrnym,
veľmi ťažká a dôležitá zvlášť dnes, ked život je A kto by mohol povedať, že nemáme dosť učá
ťažkým bojom, v ktorom človek zle vykrojený za- teľov? Veď každým rokom ich stá a stá, vychádza
hynie sťa mucha. Na každom kroku nás jednotliv- z ústavov, ba skoro majú obavu, že ostanú bez
cor i celý štát stíha nešťastie — záhuba. A ked miesia. Máme ich dosť, len. je otázkou, či sú uči
chcemc prejsť týmto ťažkým bojom, vyhnúť ne- telia dobrí, zasvätení tomuto cieľu. Či vedia, čo je
bezpečiu, musíme mat nejakú pomoc, oporu a tá ich povinnosťou a že táto práca patrí im? Či ne
je jedine v nás. Keď sme nie ohromní telom, mu- berú len plat — malý síce — za darmo? Mnohí.,
sírne byt mohutní duchom, bohatí na ušľachtilé Oni sa majú starať, aby boly dobré školy, im musia
duše. Musíme byt pokrokoví, vzdelaní, aby sme byt svätou povinnosťou sa obetovať celku —. štátu,
z mája urobili mnoho a z mnoho (planého) málo, Kedže učiteľ má takéto povinnosti, musí si ich
To, čo je dobré v nás, musíme rozšíriť a zlo zúžiť. by-f a j vedomý, musí konať to. čo nielen vlastné
Pavázou nášho pravého života _ nie boja _ je svedomie’káže, ale čo mu druhí a zákony mrav
jedinc vzdelanic_ a základom vyzdelama sú dobré nost-; kážu. Vedomie povinnosti je osou, okolo kto
duše. To, čo dušu robí mohutnou, čistou je láska, rej sa i 0f naš charakter a Je zdrojom, z ktorého
ktorá podporuje snahy jednotlivcov, aby sa by- aa zrodil náš charakter Je rozkaz: Konaj, čo máš
slrým tokom hromadne vanly k jednému cieľu. konať, a výsledok nech je vždy priaznivý — plus.Kde láska a úprimnosť, tam je šťastne domácnosť Konať Dov : njlost j K n j s bičom pre človeka’, ale
— čijame z kalendára starého otca. A nie len la cie I0m a tak slobodou, lebo ked sa človek neriadi
domácnosť je šťastná, ale šťastný je i ten národ, mravných zákonov a nemá žjadnych záväzných
ktorý- )c obdarený takými domácnosťami,

, povinností, nie je slobodným, ale svojvoľným.
Spýtali by sme sa, prečo nie sú šťastné všetky \ Sloboda je cieľ. je v úmyslu a nie v skutočnosti,

domácnosti, ved si sami rozhodujú o svojom osu- Len ked sa riadime dľa nejakých zákonov, tnôže
de, držia si šťastie v ruke. Či naozaj? Či každý me dosiahnuť slobody, najväčšej to túžby človeka
si nato pomysli a spýta sa? Nie. Len ten sa za- vzdelaného. To zas povinnosť Učiteľova, aby sám
oberá s takýmito otázkami, ktorý má nielen vro- dosiahol slobody a naučil i iných poslúchať zá
dené, ale aj dobrou výchovou v mladom veku koňov, aby sa tiež cítili slobodnými, K tomu je
vryté niečo ideálnejšieho školou i učiteľom. To sú zaSe potrebné vzdelanie.
jeho dárcovia alebo škodcovia. A nielen že vzdelanie je vodiíkom k slobode,

Robotný ľud má malú, skoro žiadnu príležitosť k šťastiu jednotlivca, ale je aj podmienkou šťastia
psychycký pozorovať a poznávať dieťa. Táto pri- spoločnosti, celku štátu. Ako sú vzdelaní jed
ležitosť je najlepšie poskytnutá učiíelovi-vychova- noílivci, taká je vzdelanostná úroveň štátu, ako
teloví, ktorý sa týmto má dôkladnejšie zaoberať. celku, čo má veľkú dôležitosť, lebo dľa toho naň
Dostáva pod ruku deti šesťročné, ktoré sa už od hľadia a s nim jednajú aj ostatné kultúrne národy,
seba viac líšia ako po stránke telesnej, tak i du- štáty; tým nadobúda väčšej záruky existenčnej
ševnej. Tieto rozdiele spôsobia jednak činitelia a možnosti pripraviť svojmu ľudu väčší blahobyt,
individuálni (dedičnosť, počet súrodencov), lebo Keďže v našom state vládne sám ľud, ľud si drží
prírodní (pôrod, obydlie, výživa, spánok, práca) j svo je šťastie v rukách Ako si ho spravuje a ria
a konečne aj sociálne (výchova rodinná, prostredie di, tak sa má. A ked je vzdelaný, riadi
atď.) Preto nemôžu v škole všetky ďeti pracovať s ; všetko dobre. Národ nevzdelaný musí upadať,
a pokračovať rovnako. Učiteľ má psychognolicky hynúť. Hľaďmc, kde je výsledok učiteľovej práce,
vyšetriť vlastnosť každého žiaka a podľa výsled- Národ, ktorý má dobrých učiteľov, môže sa repre
kov svojho pozorovania zariadiť si výchovné pô- zenfovat v rade kultúrnych národov, ako celok
sobenie, aby s každým jednal dľa jeho stupňa vý- a môže vychovávať i mužov svetového mena.
yojového. Každé dieťa má síce pud sebazáchovy, Vedzme, že škola a dobrý učiteľ, môžu tvoriť aj
i bez vlastného pričinenia je potrebné, čo je možné, géniov, o ktorých síce vieme, že sa rodia, ale vie
a brániť sa tomu. čo škodí, a ako je vyšespome- mc tiež že musia pritom byt aj vychovaní. Prečo
noté záleží len na okolnostiach, rodine a hlavne a j ak0 ?' či nezahubi ozaj zlá spoločnosť, zlé knihy
škole a učiteľovi, čí tento zrodený pud sa mu ; dobrého človeka? _ i zrodeného génia v mladom
zveľadí a neohluší. Preto povinnosťou učiteľovou -voku úplne? Oj, áno. Spoločnosť na výchovu die
a školy je, aby vychovali ľudí takých, ktorí hneď fafa „há intenzivné reflexie, ono ho môže úpkse
po škole v živote súkromnom i verejnom riadia «a zahubiť
dľa platných zásad všeobecnej mravnosti. Takí A často, i menej zrodeného génia môže skok
ľudia sa nestarajú len o svoje telo, ale i o zdravie _ UÄl(, r urobif géniom národným V Škole dosía
d-ušerné; vedia myslieť, cítiť a chcieť niečo ne lásku ku knihám filozofii — po čase nado
ušľachtilého. Tí ma pi v normálnom stave rozum, budne vlastných názorov na život a na svet stane
cit i vôľu: tužia po sebaovládaní a sebavzdclaní. sa vzdelancom, filozofom, géniom. Taktiež sa môžu
po niečom vyššom, ideálnejšom. Školou pripravení vypracovať aj na umelcov hudobných a iných. Ne
pokračujú v živote s duchom doby; na žulovom môžc siat virtuózom, keď nikdy nemal hudobnýzaklade školou, učiteľom danom, dalej budujú ústroj v ruke už v škole, and oď učiteľa nič ne
* prehlbujú; teraz už vlastnými silami poéul a heby áno? to sú nepatrné malé vý
cerpajú akoby zo studnicc, poučenie z kníh, „imky. Nepotrebujeme žiadnvch gemov, keď sme
praktického života a z výsledkov práce iných, vyš- všetci vzdelaní. Nepotrebujeme osloboditeľa, ktorý
sie stojacich. A ako takým, ktorí idú chodníčkami by sa obetoval za nás keď za nás obeti netreba,
ku kultúre, povinnosť káže konať mrave, čomu je Kristus tiež prišiel v plnosti času, keď toho národ
základom zase vzdelanie. V dnešnej dobe je vrdc- židovský potreboval A život mnohých mužov ma
lanie základom nielen mravného, ale vôbec života, s { feyf zapísaný v dejinách písomirlotva. len afao

* Tik. V Bratislave, 19. júla.
Komasačné práce na Slovensku v päť

ročí 1927—1937 sú a budú v štádiu konso
lidácie právnej a hospodársko-technickej
čo ’treteľom k specielným požiadavkom a
potrebám slovenského zemedelstva s prí
pravou 'pre prevádzanie komasácií vo väč
šom rozsahu dľa nového komasačného
zákona.

V maďarských hospodárskych kruhoch
bola prvá zpráva o uzavretí obchodnej
smluvy s Talianskom uvítaná s radosťou,
ale po uverejnení podrobností novej
smluvy vznikla u nich nespokojnosť. Po
ukazuje sa na, to, že Maďarsko v obchod
ne-politickom smere utrpelo ďalšiu po
rážku, keďže maďarská delegácia kapi
tulovala pred premrštenými požiadavka
mi talianskej delegácie. Ako konštatuje
časopis »Ujság», boly poskytnuté Itálii dô
ležité colne-politické pozície, za ktoré sa
Maďarsku nedostalo kompenzácií. Talian
ská delegácia prejavila intrasignantné
stanovisko proti maďarským požiadav
kám, v dôsledku čoho úpravou obchod
ných stykov s Talianskom neočakáva sa
teraz zlepšenie bilancie zahraničného ob
chodu.

Dľa priemeru z päťročia 1922—1926 je
náklad na 1 ha počítajúc do toho i vypra
covanie operátov katastrálnych o návrhu
novej pozemkovej knihy okrúhle 270 Kčs.
Dľa dosavádnych zákonných predpisov a
zvyklostí nesie štát čiastočne osobitný ná
klad technického personálu, ktorý dľa
priemeru z päťročia 1922—1926 na 1 ha
plochy obnáša okrúhle 160 Kčs, leda pri
celkovej ploche 22.750 ha. ktorá dľa pro
gramu v päťročí 1927—1931 mala by sa ko
masovať, obnášalo by zaťaženie štátnej
pokladnice obnosom okrúhle 3,600.000 Kčs.

Naše družstevníctvo. V minulom ro
ku bolo založené na Slovensku 7 potrav-

Záverečné kurzy pražskej peňažnej burzy dňa
Tur. želez. pôžička
Stavebné lósy ’/,

. \
Československé štátne pôžičky: 166’— Kolín, lieh 1710" — Válcovna kovov 1<500‘— Švajčiarske loo frankov

Norské. loo norskveh korún 89850
Dánske, loo dánskveh korún 898 50

Anglické, od 5 libier št. vyše 163755
od 1 do 5 Hb, l libra 183725

Španielské, loo peset
Italské, loo (fr /í
Americké, od 10 dol. vyše 33 4850

„ od 1 do 5 dol., t doi. -33-4750
Francúzske, loo frankov 182i
ovédske, loo švédskveh kor. 8TS50_
íugoslávske, loo dinárov 8 8^0
Maďarské, loo pengô
Rumunské, loo lei 20*30

Turecké, 1 turecká libra —’

653'— Orión Rotava-Ňýdek
Bergmann
Inwald 342- —
I. Schreiber _ľ _

tri V, Prémiová 9075
6*1, Investičná "dopravná 09-85
6°!- „ z roku 1923 99-75

ľ’6«I„ Múčna 99-75

„Medica“ 280’—122-10
„Merkúr“ České Budčfovťce —

Akeie bánk: „Solo“ (910—
Spoločnosť pre priem, mlieč. 1715-—Agrárna banka českosiov. 466"— Olšany 382--

Pražská drevárska
6°l 0 Konverzná 99-75 Ustf n. L. chemie — -—

SeIJier a Bcllot 1445‘—
Česká banka Union 386‘—

6*1, Konsolidačná - - 9975
Česká esk. banka 422 — Otovie6*1, TV. štátna 99-75 500"—
Česká Priemyselná banka 423"— Cesko-BndejovicH6°I„ rv; štátna, veľké kusy 9975

5 A V, TV. štátna 9375 Moravská agrárna banka —*•

Pražská úverpit banka —
Rvetovar 1135-— Devízy;
Plzenský prvý 3190'—4 S

!»
0

I 0 ľV- štátna, veľké kusv 9375
4V.V, IV. štátna 7765 Amsterodam loo h. zl. a vlsta 1356-30Prvá česká zaisf. kanka 350 - — Prvý hmenskv 1550- —

Berlín, ľoo zl. mariek a vista 8938750„Koruná“, noisf. na život —•—

Slovenská banka — —

Ústr, bka čes. spnritelien 504-—

Pohfany, kaolín —’—*

Králodvor. cement 3840’—
č> 3L°L TV. štátna, veľké kusy 77-65
4'l,°|„ IV. štátna, nesl. 62 50 Btienos Aires loo pesos cable I423-—

Brusel, loo frankov a vista 458-80Podol. cement. 720‘—Ä-3
a
I,°I# IV. štátna, veľké knsy 6250l

4°!„ Košice-Bohumtn ' — •— Helsinki loo fin, mariek „ 84-65Živnostenská banka 518'— Sedlec. kaolín. 1545'—
Lotyšské, loo tatov.5
Bulharská, 100 levov 35

Poľské, loo Dulský ch zlotých 37ď875t>
Rakúske, loo šilinkov 472-75

Národná banka 6200'— Curych, loo frankov R487n7ápadočeská kaolín. 3380’—3 Vf„ náhradná renta — •—
4 -P 0

), náhradná renta 7375 Pakúskv úverov ústav Oslo, loo norskveh korún 900‘8750
Kodaň, loo dánskych korún 90050
Londýn, 1 libra 16375—
Madrid, loo neset 555*25

Danék —'
Vfdenská hanka Union Ceskomoravsk^-Kolben 6140'—4°I 0 náhradná renta 70 —

Minerva, Opava —"—
Novák a jahn —
Prvá bmenská stroj. spol. 35'50
Pinghoffer 940'—

3 , !,<l
!„ náhradná rerfa Kanadské veľké. 1 kan. dol.

Kanadské malé, 1 kan, dol.Verejné pôžičky: Hrvatská eskomptr.á banka —-—

íugoslovanská banka 50 -50
Miián, loo lír 176'25
New York, I dolár cable 33 -65
Pariž, loo frankov a vista 131 -62
Štokholm, loo Švéd. konín 90175
Belehrad, loo dinárov 59T0
Budapešť, loo pengô 586'60

5*1 o Hlavného mesta Prahv —
4*!, Hlavného mesta Prahv 76'— 1 Kcs v Curyehu: 15*3859Lublaňská úverná banka Simmering 58 —
6*|„ Mesta Brna
4®|0 „ Bratislavy

“ M el ich ar-Umrath 268'— Pariž 20*3850Akcie podnikov Walter S50‘— Londýn 25*2625
NewYork cabel 5*1920

lo v iriouowvj
6*1- , Bratislavy
6*/„ Rak. štát. pož, práv. kusy

Duchcovská—Poďmok. dráha 1105 —

Praž.-Duchcovská dráha km a. 420-—
Pražská paroplavba 960-—
Severná dráha Ferdinandova 4830'—
Česká spoločnosť cukorná — •—
Schoellcr a spol. 1870 —

Herných 1 730' —

Bukurešf, loo lei 20*45Cervenokost. priadelňa 756'—
Kosmonosy 362'—

Brusel 72*3750
Carihrad, 1 turecká libra 17'15 Rim 27-21Zástavné listy a dlžné úpisy Riga, loo latov 651*25 Madrid 85'55Sdruž. tav. vi n. zb. v Brne 333-—

Spol. pre priem. vln. v Brne —*—
Česká obchodná 1710 - —

. 4*1 0 Hyp. b. čes. v zl.
‘41, „ „ „ kus 10.000 zl.
4°!., .. „ „ v korunách

í 4° 0 „ „ kus 20.000 K
•3’ r , „ „
;S% , „ , em. pre Slov,(f, „ , , v korunách
; 6° „ , , . kus 20.000 K
4° o Zem.-b. zákl. úp. v K

B*® l« »•>>»» K

” » » » » » K

is-.U •» n t> « 9
Slovensko -

Sofia, loo levov 24*24 Amsterodam 20905
Varšava, loo pol. zlotých 376'95
Viedeň, loo šilinkov 474'56

Berlín 1239750Chorv. sláv. sp. pre priem. cukr. 275 —
Neštemice 1220’—
Ústecká rafinéria 650-—

Viedeň 73'25Severočeské uhol. bane, Most — •—

Západočeský haňský spolok 567 - — Rio de laneiro, loo millreisov 407‘50
Montevideo, 1 zl. ur, peso cable 33’60
Alexandria, loo piastrov !68'80

atokholm 13905
Oslo 13880Alp. irontánne — •—

Baflské a hutné —
F Coburg 3500-—

Veľkošuranský cukrovar —

Krížik 684 — Kodaň 138'SO
Athény, loo drachem 4470 Sofia 3-7525Spoi. elekfr. spol. vo Viedni 229-—

Akciové mlyny v Prahe 885’—
„Amylon" 400 —

Kovno, loo litov 33f50 Praha 15'3850„Meva“ '
"

Me<%eň „Cechy" 1620*—
Poldi 703 —
Pražská železiarska 1600 —

Lisabon, loo eskudos 150-55 Varšava 6820K
Tallinn, loo est. mariek 910’—„mnyiuu 400 —

Broschc t.r)20 - — Budapešť 90-5250
Montreal. I kan. dolár cable 33'45 Belehrad . 9-1280Carborundum 271"—em.

Athény 675Slievarna písiem 160'—
Smaltovňa v Čes Budéjovŕclach —-—
Skoda ItéO-
Kábie v Bratislave •—

Valuty:Kolínska továreň iučebnln 501’— Carihrad 2”65KoHn..fov. na káv. aábr. lit. A •

Kolín. lov. na káv. náljr. Ht B —
Kolín, petroleí —

Holandské, loo hol. zlatých 1353"50
Nemecké, loo zľat mariek 8Q-125
Belgické, loo Irankov 469-—

Lósy (za kus) Bukurešf 3*1750
Helsinki 1308Spol,- ôs. červ, kríža 23 —
Buenos Aires cabel 219"25

i
>

Syndikát polských vývozcov ošípaných. Po

Pracovný program komasácif.
KoPko prispeje štát.

Prihlásené, evení. v prípravnom a in
formačnom pokračovaní nachádza sa Maďarské hospodárske kruhy sú ne*

spokojné s obeh. smluvou s Talianskom.35 obcí s priemernou plochou hospo-
dárskej pôdy jednej obce 850 ha, sú-
hrnne tedy asi 22.750 ha.

úiedenská banková iednota
Všeobecná obchodná banka

19. Júla 1928



Melecha v. r. preds. Balaďa v. r. sa fcafc

ojedinelý zjav prírody. ktorý žiaril vtedy, keď
bolo najviac treba, ked ľud upadal do poroby
duševnej. Nám je lepšie, čím sú menšie rozdiele
individualné, keď kráčame jednou mysľou, jednou
vôľou a hoci mnohými cestami, predsa k jednému
životnému cieľu — len dostať sa v tie spoločné
kruhy prúdu. Lepšie je, keď si každý vie pomôcť,
vie sa zastať, udržať

Proudy—Bránili u Prahy (km 80) za 17 hod.
H á j e k plával »Marathpn» za 4 hod. 50 min.

ležitosti sa prenecháva do budúcej schôdze
trestnej komisie.

a spoločne s Kotkovou-Douhravskou trať Ka
mýk—Bráník. Obežník sväzu č. 2571-35/28; Dovoľujeme atí

Vás upozorniť, že počínajúc dňom 2i. júl*S
1928 zastáva dovolená úradníkov C»AF.
CsSF. vybavovať len najnutnejšia agenda, MN
ráčte vzať láskavé na vedomie.Každodenný život nás poučuje, ako je nevzde

lanému. zle na svete: nie je taký hybný, šikovný
a rozumne podnikavý. A čo sa natrápi a nabehá
nevzdelanec, keď mu prídu nejaké úradné listiny
— nevie si rady. Dobre hovorí slovenské pore
kadlo; Kto nemá v hlave, má v nohách. Nuž po
znáš, učiteľu, ako náš národ hlivie v nevzdela
nosti a v porobe? Chyť sa do práce a naprav, čo
je zameškané, ešte je čas, Komuže na tom zá
leží? Vzdelanejší obchodníci, remeselníci sú radi,
keď môžu od nevzdelancov ťažiť hmotné bohatstvo.
Ty nemôžeš nevzdelanosť využiť. Tá ti je len na
škodu, ked ti dieťa nevzdelaných rodičov v škole
robí nezbedu, chová sa neslušne a kazí celú školu,
ba Teba samého.

Vzhľadom k uvedenému obežníku nnňwfM*;
je prezídium župy všetkým klubom, aby Mŕ
omedzily len na najnutnejšiu agendu, preto**
väčšina členov župy je tiež na dovolenej.Hlásené prestupy v mesiaci j ú

1 i : Artúr Bródy z ŠK Typografia do SK Šte
fánik, Jozef Šafaŕík z ŠK Slávia Bratislava
do SK Slávia Bratislava do ŠK Bratislava,
Rudolf Kuračka z MŠK Malacky do RŠK Ma

lacky, František Pech z ŠK Bratislave do Slá
via Bratislava, Karol Landyš z ŠK Račištorf
do ŠK Bratislava, Jozef Vereš z ŠK Slávia
Košice do ŠK Bratislava, Ladislav Virág z ŠK
Litóvel do ŠK Komárno, Valentín Hajtš z ŠK
Rapid Kežmarok do S Bratislava.

Sťažnosť S. K. Trnava ohľadom hráča KHr
vaňa postupuje sa do Prahy.

Budúca schôdza výboru sa koná dňa ľ&ŕ
júla 1928 o 20. hod. v kaviarni StaW.

Predovšetkým na učiteľstvo má isť len ten,
kto je tomu povolaniu náklonný, je nadaný i te
lesne schopný a ktorý si Je vedomý svojho po
slania v národe, štáte. Učiteľom má byt človek
najpovolanejší pracovať na tak dôležitej roli de
dičnej Musí byt vševzdelaný a vychovávať vše
stranne, ako mravnosť a humanita kážu. A mo
rálna práca učiteľova by mala byt podporovaná aj
inými inteligentmi a tiež aj finančne. V zapadlej
dedinke, kde sa deti nesoznamujú s mnohými dô
ležitými vecmi a predmetmi — sú veľmi chu
dobní — potreboval by učiteľ väčšej podpory, aby
mohol kúpiť učebné pomôcky, ako aj zábavne-po
učné knihy, aby pri vyučovaní mohol -užívať ná
zoru, aby mohol robiť exkurzie do okolitých dedín
i miest, alebo vychádzky do prírody-vychovateľky.
Kúpil by deťom zábavky, hračky a len tak by
mohol očakávať priaznivé výsledky a tak by škola
vychovávala dobrých mravných, občanov, ktorí by
sa cítili slobodnými a nie ujarmenými. .. A keďže
národ slovenský je tak pozadu i za českým náro
dom, uznajme, že je potrebná náprava mravná,
aby sme sa mohli cítiť s Čechmi ako bratmi, nie
nem'luvnými synmi, aby nebola taká politická ro
zorvatnosť, roztrieštenosť a rášt. A dobehnúť 50-
ročnú zaostalosť nie ie ľahkou vecou a potrebuje
veľkú usilovnosť učiteľskú a to nie naraz, ale po
malý a iste Náprava sa musí podľa Blahu počať
drobnou prácou, generálnou starosťou o všetky
duševné i hmotné potreby ľudu. Tu musí hybné
pôsobiť strana vzdelaných vrstiev národa. Na
prvom mieste sú to zase učitelia. Učitelia vzdelaní,
učení, s otázkami dňa oboznámení, ľudoví psycho
lógovia, rozumní kritikovia musia dávať smernice
k lepšiemu, vyššiemu duševnému životu. Potom
nech si povedia so Štúrom; „My chytili sme sa
do práce ducha, a preto prejsť musíme cestu ži
vota tŕnistú.” Učitelia musia byť energiou, ktorá
osvetľuje srdcia a duše nevzdelaného ľudu Ne
smieme viac čítať v časopisoch že v tej alebo onei
dedinke učiteľ sa nestará o povznesenie ľudu,
o mládež, ktorá je jadrom zdravého života, o vyš
šiu úroveň občanov, ba že dokonca i zrušuje spol
ky, ktoré si krvepotnou prácou vydobili v časoch
najhorších, keď sme trpeli pod jarmom otroctva,
ked literárna i pokroková činnosť boly stále pod
bodákmi maďarských žandárov. Vtedy nešlo uči
teľovi naučiť dieťa písať, čítať, ani mládež vy
chovať v duchu pokrokovom, ale pomaďarčiť ich
Vtĺkali. nám to, čo nelahodilo nášmu cíteniu
a smýšľaniu. A dnes, ked nám svitly lepšie časy.
keď nám je otvorená brána k svojmu predsa
vzatiu máme ďalej ostať v bahne. Necháme na
zemi nadbnilé jablko, nech úplne zhnije a zkazu
vezmú i dobré semäná. To by bol zlý záhradník.
Učiteľ je tiež záhradníkom. Ako záhradník mladé
stromky pestuje, chráni a opatruje, tak i učiteľ
mládež — stromky musí chrániť od škodlivých
účinkov Záhradník ukrýva malý stromček pred
mrázom, učiteľ nech ukryje mladíka pred ostrými
žihadlami zlej spoločnosti, pred opilstvom a pred
vlastnými vášňami. Ale dobrý záhradník nestará
sa len o mladé stromky, ale i o veľké — staré
zušľachťuje, štepí ich. ak je možno aspoň náprava
natoľko, aby nestály tak, ako tŕnie v ceste pocest
nému. ked mládež chce kráčať k cieľu Keby ná
rod ako celok bol tým zhnilým jablkom, mládež
naša je tým zdravým jadrom, z ktorého môže vy
rásť i mohutný, pevný a ušľachtilý strom.

Ked v Grécku boly najhoršie časy, síšlo sa
v Athénach niekoľko starcov k porade. Každý
dával nejaké návrhy v prospech vlasti, len jeden
sivovlaspk mlčal, až ked ho vyzvali k slovu začal
takto: Ňaiprv hodil hnilé jablko na zem, ktoré sa
rozplaštilo a len zdravé jadrá sa z neho vysypaly,
„Pozrite, aké zdravé sú tie jadrá. Ked ich dobre
vypestujeme, vyrastie z nich strom veľký s hoj
nými plodmi. Taká zhnilá je naša vlasti avšak má
zdravú mládež, ušľachtilé duše, mravné Ked si
tú vypestujeme, vyrastie z nej veľký národ
a Grécko, vlasť naša vyzdravie " A tak i nám je
jedine mládež nádejou dobrei budúcosti nášho
národa a tú musí viest učiteľ, príklad musí tiahnuť.

(Pokračovanie bu-dúcne.)

Garranza
znamenitý mexický pilot, pýcha letectva
spojených štátov mexických, bol zabitý
bleskom, keď sa vracal na svojom aparáte
z Washingtonu, kde oplatil návštevu pluk.
Lindberghovi. Jeho mŕtvolu našli pod
troskami aparátu južne od Washingtonu
18. júla večer boly telesné pozostatky kapi
tána Emilia Carranzu odvezené osobitným
vlakom do Mexica City. Americké vojsko
v počte 10.000 mužov odprevadilo v New
Yorku pohrebný voz od kaplnky cez Droad
Way na nádražie. Vo vzduchu lietalo v ten
čas asi 20 amerických vojenských lietadiel.

RŠK Malacky je povinným pod následkami
karenčnými zaplatiť sudcovskej odbočke Kčs
20.— diéty pre sudcu Grúnna zo zápasu proti
ŠK Štefánik, Odvolanie AC Nitra ohľadom
majstrovského zápasu s Rapid Trnava sa pre
necháva do budúcej schôdzi. Do tej doby sa
majstrovstvo I. triedy neuzaviera. Požiada
vok 60 Kčs ŠK Topolčany od RŠK Malacky sa
ponecháva do budúcej schôdze. Rozhodnutie
o zápase SK Typografia—ŠK Topolčany sa
taktiež ponecháva do budúcej' schôdzi. ŠK Ra-
čištorf nech sa vyjadrí ohľadom Kčs 40.—,
pri majstrovskom zápase.

(%homjvámfa ebdmoddmf
jsou tu obe, plavovláska jakož
i tmavovláska. Nebofobe máji
nádherné, hedvábné, hebké
vlasu.

Divky, udržujte si své
krásné vlasy! Myjte je každý
týdenpfíjemnýmShampoonem
s čerňou hlavou!

Prezídium župy nariaďuje polročné prázd
niny od 16. VIL 1928 do 14. VIII. 1928. Kluby,
ktoré chcú v tejto dobe hrať musia žiadať o

povolenie. RŠK Malacky sa povoľuje hrať na
jeho žiadosť i prázdninách.

Na žiadosť ŠK Šaštín konštatuje prezí
dium župy, že je s odbočkou sudcov vyrovna
ný a má preto uvolnenú činnosť.

Napozajtre v nedelu, 22. júla podniknú
chýrni pražskí plavci-vytrvalci pi. Milada
Kotková-Doubravská a inž. C. Jaro
slav H á j e k vytrvalostnú exhibičnú plavbu
okolo Štrbského Plesa. Poneváč táto exhibícia
na Štrb. Plese dosial nebola prevedená, lebo
chladná voda jazera nikoho k plavbe nelákala
a poneváč tento druh nonstop plávania sa u
nás začal pestovať až nedávno, bude iste
Štrbské Pleso v nedelu dostavičkom všetkých
priateľov iste zaujímavé, ako dlho pražskí
plavd-vytrvalci vydržia v chladných vodách
Štrb. Plesa. Pre získanie predstavy o vytrva
lostnej plaveckej výkonnosti Kolkovej-
Doubravskej uvádzame jej doterajšie vý
kony. V júli 1927 plávala na trati Štéchovice
—Praha (km 28) za 5 hod, 24 min., v auguste
1927 traf Lovosice—Ďečín (km 48) za 9 hod.,
v júni t. r. plávala 7 a pol hod. okolo Strelec
kého ostrova a v júli t. r, traf Kamýk—Sv.

Pre nezaplatenie sudcovskej odbočke má
zastavenú činnosť v západoslovenskej župe
len ŠK Slávia Bratislava. Ostatné kluby župy
sú so sudcovskou odbočkou vyrovnané.

Pudrujte také mezitim
časteji vlasy ,Suchým sham
poonem s čerňou hlavou“ k
čistení vlasá bez vodyl Ve
3 minutách budou vlasy opet
vonnými a hebkými.

Záležitosť S. K. Slávia Bratislava ohladom
porušenia nariadenia župy (napriek zastave
nia činnosti pre nedoplatok sudcovskej odboč
ky hrala s Makkabea) sa ponecháva do budú
cej schôdzi.

\hgmôccn
s Čemot^hlavcu

Sťažnosť S. K. Komárno proti S. K. Topol
čany pre stavanie neregistrovaného hráča pri
majstrovskom zápase a naopak sťažnosť S.
K. Topolčany proti S. K. Komárno v tejže zá-

a

pre turistiku a weekend je nepostrádatelnouChlorodont zubná pasta a prináleža
júci k nej Chlorodont zubný kartá
č e k so zúbkovite strihanými štetinami k od
stráneniu hnijúcich nepríjemne páchnucich
zbytkov jedál y zubných medzerách a k do
cieleniu beloskvúcich zubov. Zák. chráň.
Chlorodont kar t áčok na zuby výbor
nej j akosti pr dospelých Kčs 8.— a Kčs 7.—,
pre dietky Kčs 5.— obdržaf možno všade v
modro-bielo-zeienom pôvodnom Chlorodont

POZOR NA 0CHR.ZNÁMKU ODMÍTEJTE PADŠLKX

balení.

TOVÁRNE NA ČOKOLÁDU A. S.

/

smrky vypínaly sa na všetkých stranách. Pô

da bola mäkká a kopytá koní zapadaly hl

boko. keď schádzali k dnu svahu, Ranger sa

obyčajne oprel prednými nohami a skízol do

lu po zadku. To usnadňovalo cestu, ale Hele

ne to vždy nahnalo strachu. Výstup hore na
druhej strane bolo treba vždy vykonať pešky.

Keď tak prešli asi dvanásť roklín, vypo
vedaly Helene službu sily i duch. Hlava sa jej
zdála akosi priľahkou. Nedostávalo sa jej
vzduchu. Nohy mala sťa olovené a jej jazdec
ký kabát bol jej ťažkým bremenom. Stokrát
bola nútená zastaviť sa, rozpálená, spotená a
srdcom prudko bijúcim. Bývala vždy dobrým
chodcom a stúpanie jej nikdy nerobilo ťažko
stí. A tu bola vždy rada, keď mohla ísť pešky

práve tak divokou a drsnou ako druhá, a

všetko okolo bolo žlté, zelené a čierne pod
nížiacim sa slncom. Roy vyšiel kúsok jedným
smerom a potom sa dal zase iným.

Čís. Ieg. 970. Vo veci sme na mšano zakro
čili. Potom zostal stáť.

Čís. Ieg. 268. V záležitosti Vašej žiadosti
o štátne občianstvo sme na patričnom mieste za
kročili. Máme nádej, že vec bude vo Váš pro
spech vybavená.

„Snáď ste nezablúdil ?“ zvolala Bo.

„Myslím, že nž blúdim asi dve hodiny ,

odvetil vesele. „Tadeto som ešte aspoň nikdy
nešiel. Mal som stále dobrý smer,- ale nech ma

parom vezme, ak viem teraz, kade by som mal
ísť.“

Čís. Ieg. 6, 705, 1688. Potvrdenú členskú le
gitimáciu sme Vám vrátili.

Čís. Ieg. 404. Novú členskú legitimáciu sme
Vám poslali.

Čís. Ieg. 22. Složný lístok na zaplatenie člen
ských príspevkov sme Vám poslali. Upozorňu
jeme však na to, že od 1. januára 1927 členské
príspevky sú zvýšené na 18 Kčs ročne.

P. R„ Bratislava, J. D., Veľká Lodina, E. A.,
Jestreb, E. O., Bodružaľ. Prijali sme Vás za čle
nov učiteľského odboru.

Notár 41. Vo veci zakročíme a výsledok Vám
oznámime. KAPITOLA IX. a prerušiť tak dlhú jazdu. Avšak teraz sotva

ťahala nohy za sebou. Potom, keď jej začalo
krvácať z nosa, uvedomila si, že je to násle
dok vysokej pojohy týchto hor nad morom,
ktorá jej pôsobí všetky tie strasti. Pri srdci

jn však nebolelo, hoci cítila akýsi tlak n®

prsiach.

Čis. Ieg. 657. Prípis došiel neskoro. Bude prí
ležitostne upotrebený. E. M. neni našim členom,
členskú prihlášku sme mu poslali. Nech nám
podrobne napíše, o čo beží.

Čís. Ieg. 404. Vo veciach zakročíne. Ohľadom
preukazu štátneho občianstva obráťte sa na prí
slušný okresný úrad. Novú členskú legitimáciu,
ako tiež 5 složných lístkov sme Vám poslali.

Čís. Ieg. 954. U veci rozhodne sa v auguste.
Složný lístok na zaplatenie členských príspevkov
sme Vám poslali.

Čís. Ieg. 1352., 1372., 1443. Složný lístok na
zaplatenie dlžných členských príspevkov sme

Vám poslali.

Nastalo ticho, plno bodavého strachu pre
Helenu, keď pozrela do blednúcej tvári Bo,

Uhádla, čo sa deje v sestrinej mysli. Bo si spo
menula na rozprávanie o ľuďoch, ktorí za

blúdili a ktorých už nikto viac neuvidel.

„Ja i Milt zablúdime každý deň“, riekol

Roy. „Nesmiete si mysleť, že niekto môže po

znať celý tento šíry kraj. To je pre nás nič za-
Napokon schádzal Roy do rokliny tak hl

bokej, širokej a plnej lesnej zeleni, že sa zda

lo nemožným ju prekročiť. Pri tom všetkom
sa pustil dolu a po krátkej ceste soskočil s

koňa. Helena poznala, že viesť Rangera je

blúdiť.“
„Ach!... Ja som raz zablúdila,, keď somČís. Ieg. 494., 1380. V záležitosti štátneho ob

čianstva sme na patričnou mieste zakročili a má
me nádej, že vec bude prajné vybavená.

Čís. Ieg. 780. Vo veci zakročíme a výsledok
Vám oznámime. Složný lístok na zaplatenie člen- 173176 Zane Qrey: ZÁLESÁKV a.111 vrz/UCiulínie. Kjujiyiiy uotua na

t

ských príspevkov sme Vám poslali.

iCopataá.
ÚRADNÁ ZPRÁVA.

z prezidiálnej schôdzky západoslovenskej
Supy ČSSF konanej 13. júla 1923 za pieds.

kol. Melechn.

PSavectvo.
Okolo Štrbského Plesa.

V horúcich dAoch
Väs výborne osvieži

Hľadáte
zamestnanie T

inzerujte
v Slovenskom

Denníku!

Učiteľský zpravodaj.

„No, som iste akosi zmotaný“, riekol.

bola malá“, riekla Bo.

ŠPORT

Na cestu

NEJLEPŠÍ LIMONÁDA

Helena zdesene pozrela naňho,
„Zablúdili sme!“ zvolala.

f

m
• Jediný a oordvnený výrobca:

Orión



MUDr. žitavská lanková
ordinuje od 10.—11. a od 3.—5. hodiny.
Bratislava, Michalsítá 1®.

t>ekrtá zahrada. ce

LETNÉ KINO ADLON
BRATISLAVA, NÁMESTIE REPUBLIKY 8

Pri priaznivom počasí
vydržuje sa posledné predstavenie v zahrade.
Od 20, do 22. jtíla (piatok—nedeľa)

Čože je to za vojačka
Dľa svetoznámej operety v 6 dieloch,Pre mládež nevhodné.

Predstav.: V48., 9., nedeľa *|f6., '1,8., 9. h.

10.000 m:

7/ „URflMIft“ KINO Sj j
Od 17. do 20 júla {utorok—piatok)

Pozor! Novosriadené dielo v jednej epoche!|
Justičný omyl

Veľkolepé uchvacujúce filmové dráma dial
románu J. Maryho v 11. napínavých dieloch. |

Predstavenia: o 7. a 9. h.
Pre mládež nevhodné. |

Vyzvanie.

1500 m:

3000 mA. C. Senica—S. K. šašiín 1:3 (0:3). Hra
né v Šaštínee 15. júla. Nedeľňajší zápas pri
niesol domácim nezaslúženého víťazstva nad
jpýborne hrajúcimi hosťami. Bránky, ktoré
ŕéomáci docielili v prvom polčase holý vinou
fBlaibej hry pmvého obrancu hosťov. V druhom
polčase hralo sa len na polke domácich e len
Strelecká nepohotovosť dohre hrajúceho útoku
Itmsťov zavinila, že score zostalo nezmenené
Lpo docielené jedinej bránky Príkopom II. Za
idoinécich scorovali Baláž a Nerád. Vynikol
jS’rovazník a celý útok u hosťov, obrana a

äWotey II. u domácich. Sudca p. Ivák sudcove 1

;*éľHM slabo, čo.stalo sa vinou stáleho zakriko
avemie a reklamovania domácich. Návšteva
pre veľké, horko slabá. — V nedeľu, 22. júla
j&stf A. C. Senica M. S. K. Malacky.

| Italské majstrovstvo stalo sa korisťou F.

Torino, ktorý porazil F. C. Génová 5
:

1.

1. Nurmi (Fin.siko) 14:36.1
i'. Ritola (Fínsko) 14:36.2
3. Borg (Fínsko) 14:39.3
4. Vírtaner. (Fínsko) 14:53.6
5. I.aukala (Fínsko) 14:54.9
6. Maconley (USA) 14:57.0

čo najvýhodc

mm nejšie kupuje
1. Uagwstroccm (Fínsko) 3:52.0
2. Borg (Fínsko) 3:53.4
3. Ladormegue (Francia) 3:54.6
4. T.loyd Hah-n (USA) 3:55.0
5. Krause (Nemecko) 3:57.2
6. Nurmi (Fínsko) 3:57.3

nejšie kupuje

Všetkých cestujúcich, ktorí v nedeľu, dňa 15.

júla 1928 v autobuse Vyhnálek PIII541 o 15.30
bod. cestovali zo Stupavy do Bratislavy, týmto
láskavé vyzývam o láska-Vé udanie ich mien,
resp. adresy.

1, Ritola (Fínsko) 30:49.9
2. I.onlkola (Fínsko) 31:20.5
3. Matilanden (Fnsko) 31:21.5

Beriba Viedeň na západu v baltských štá

toch porazila F. C. Táliu 6 : 0.
í. Porti (Finriko) 31:27.0
5. Titterton (USA) 31:34.4

Vopred ďakujúc, znamenám sa
fi, Lkidgreín (Švédsko) 51:37.4

v úplnej úcte
05045 Eduard Vyhnálek. autodoprava, Stupava,Maraťhon

P. Koroptvičková z Bratislavy na turnaji
•a Semmeringu prebila sa až do finále, v kto

rom bola porazená pi. Neppachovou z Berlí

na 6:8, 6:2.

1. Gerhardt (Nemecko) 2:33:41.2
2. Hempel (Nemecko) 2;33;47.2
3. loje Ray (USA) 2:34:13.0

Včasnou prihláškou

v našom kníhkupectve

zaistíte si zachovalé

školské knihy pre

4. Pevne (Anglia) 2:34:34.0
5. Mácheison (USA) 2:35:23.0 na učiteľskú stanicu ev. a. v. ľudovej školy na

Kafi.nke; byt in nartera, ptert štátom doplnený.
PrfWasy m obidve stanice prijíma za 10 dní po

uverejnení súbehu ev. a. v. farský úrad vo Veľ
Siatine pri Zvolene. 05014

6. Hôrger (Nemecko) 2:36:300S. K. Slávia, B. Bystrica usporiada pod
protektorátom mest. rady V. medzinárod
ný turnaj na svojich novoupravenych

;dvorcoch od 9.—12. augusta t. r. Turnaj obsa
stouje tieto konkurencie: Majstrovstvo západ
ného Slovenska: dvojhra pánov, dvojhra dá.m,
štvorhra pánov a miešaná štvorhra. Putoynu
•cenu dosaváď obhajovali páni; Kehrling.
tSoyika, Menzel a J. Kože luh. Majstrovstvo
(mesta B. Bystrice na rok 1989; dvojhra pá
unov, dvojhra dám, štvorhra pánov a miešaná
štvorhra. Putovnú cenu, darovanú mestom B.
bystricou, dosavád obhajovali páni B á r c y,
'llf<o<ii>áil ek a Bárcy.

110 m prek.:
1. Dyl (USA) 14.4
2. Weteh (USA) 14-6

budúci školský rok I

3. Kane (USA) 14.7
4. Atkinson (Juž. Afrika) 14.7
5. Nicfaols (USA) 14.8
6. Pettersen (Švédsko) 14.8 na učiteľskú stanicu ev. a. v. ľudovej školy na

Lazoch Verkosáartšnskýcb, okrem bytu užívanie
pera; ptet štátom doplnený.

400 m prek.;
1. Taylor (USA) 52.0
2. C ubil (USA) 52.4

Pohlavnú slabosi,SSSSÄíiÄŕ.*”!nov. Ironc, mcíh. (urýchlené liečenie),
moč. a kožné choroby, bielotok žien, poruchy mes., zkúšanie
krvisvedomité lieči odborníkDr.Unhml, Praha I„ Celeiná
n 2. Starom nám. Ord. 77 i v ned. (nenáp. vchod do domu)

3. Gibson (USA) 53.6
4. Facelli (Itália) 43.8
5. Buirgile (Anglia) 54.0
6. Livingštone (Anglia) 54.0

Druhá trieda: dvojhra pánov, dvoj
•hra dám, štvorhra pánov a miešaná štvorhra.
liPriMášIky prijíma do 6. augusta O. Bárcy B.

Masarykovo nám. Teleíon č. 177, vo

všedný deň od 8.—12. a od 14.—18. hod. Viťa-zi
obárSÁa. ceny v celkovej hodnote 10.000 Kč.

Zápas víťazov americkej a európskej časti
®avis capa medzi Spoj. Štátmi severoame
íax&ými a Itáliou bude od 20.—22. júla v Part
víá. Víťaz tohoto zápasu sa stretne od 27 —29.

'ijäia, tiež v Paríži, s obhajcami Davis cupu
Franciou.

V niže uvedenom sostavení uvádzame pä(
najlepších tohoročných výkonov v bežeckých
závodoch, docielených do 10. júla. Naši čita
telia si môžu urobiť .kalkuláciu pre šance nie
ten cudziny ele i našich atlétov.

/ „TATRA“ KINO /
Hľadáme učňa mrÄIľ Od 18. do 20. júla (streda—piatok)pre grafického kresliča,

ktorý má nadanie ku
kresleníu. asi 15—16roč
ného. Hlásiť sa treba u
..KrasMi“, dnkogiraiia,
Braiŕsiava, Zámocká ul.

Prvý Lia de Putíí film z Ameriky!
4*Kaviar. a restai

„Šport“ Ratkovský,
tislava, Vazová 1c.
dý deň hudba. Povinnosťou1 Viiliatne (Kanada) 10.3<?)

2] Wyikoff (USA) 10.4
3. Barrientos (Kuba) 10.1
4. Geerlmg (Nemecko) 10.4
5. Borah (USA) 10.5
6. Looke (USA) 10ó

Hra o láske a pokušení.
Pre mládež nevhodne;každého je, chrániť sa

pred starosťami. Oplne
ispoľahlivý pansky o
:obranný prostriedok, za
I tne. Kčs 15.— a l /a tuc.
Kčs 10.— (vo známkach)
zasiela diskrétne tová.en
gumového tovaru. Brati
slava. Segnerova 3. 0*2

č. 45. 3883
Predstavenia; 7*/4, 9, v nedeľu 7*6, 7'/i, 9. hod.
Predpredaj lístkov v trafike J. Sčepána. Rybárska brána 9

"""" Do svojej kancelárie nrí-
Nemecký turista jmem

hľadá na mesiac august oj i. septembra t r. ad-
Slová- psnovnika,

ka, najradšej študenta, najmenej s Iročnou pra
ktorý by s ním sloven- Xou. Plat dľa dohovoru
sky konverzoval. Na- Eh-. Ján Izák, ádvokát,
bídiky pod zn. „Do 1 y- Turč. Sv. Martin. 05005

1. Wykotf (USA) 20.8
2. Rowe (USA) 21.1
3. Simpson (USA) 21.2

rolských Alp“ do admm. _ , . . . .

t j 3580 Fnimn sa hneď akvm
. . téri inzerátov na proví

ziu. Adr. v adm. t. č.

4. Legg (Južná Afrika) 21.4
Od pondelka dfia 16. júla 1928

5. Kômig (Nemectko) 21.5
6. Houben (Nemecko) 21.6

3845

1. Spence (USA) 47.7

2. Parbutti (USA) 48.0
S* Snyder (USA) 48.0
4. Walter (USA) 48.0

Samostatného účtovníka 0 |J•}dlT.9W‘ v každom prevedení zho-
najmenej s 2ročnou pra- íffa’T

xou, hneď príjme veľká Parné a benzínové
fima na Slovensku. Na-| mláfacie složenia,
bídky s

udelím
nároKov |iokomobily motoryi ;jsyriaďte do adm. t. c-0od na s ) amu mláťačky prezn. „Perfektný.. J5012Ľ,-_ktr . nr)tlnn

vi Vám čo najskoršie
Slovenská

Predá sa vila looscho- toví
rfova,

úa, pekná modeirná, vo viio
y, lisy vej štvrti, pozostávajúca
:y pre z 5 moderných izieb, ku
všetko chyne, špižiarne, kúpel
ríe v ne a izby pre slúžku, te-

5. Moxiey (USA) 48.2
6. Rinkell (Anglia) 48.G

clektr. pohon, všetko chýr
najnov. konštrukcie v ne a

prvotriednom prevedení rasa,
dodáva, špeciálna firma; lá vi

Spoíočnika-elektrotech- na;
nika príjme vedľa mc- pr
chanického závodu, d ch

Skvelá budúcnosť v sve- Pr
tovom kúpeľnom ineste- Me
Zn. „Slovensko“ do adm. Ti
t. č. 3777 iva

1. Lloyd Hahn (USA) 1:51.4
2. Conger (USA) 1:52.5
3. Séra Martin (Francia) 1:53.6

Odovzdám náiom ka
viarne na frekvenčnom
mieste úplne zariadenej.
Zn. „Kaviareň“ do adm
:t. č. 3661

dodáva, špeciálna firma; lá veľkosť je 300 št. siah.
Predajná kancelária F. Pri kúpe sa všetko avol-
Matyáš & V. Mayer,iní. Cena Kčs 380.009.—
Trenčín, HviezdosIavo-jZin. „Hneď nasťahovať“

Ženský lehár a porodvifk
Ph. Mr. a 039

MUDr.iJIUMANN
4. Burton (USA) 1:53.8
5. Fhilij>s (USA) 1:54.0

35. 3S31|do adm. t. č. 0396. Giet (USA) 1:54.4

(naproti kaviarni Štefánii), ordinuje denne od
9 do 12. a od 2. do 4. hodiny odp. a r nedeľu
a vo sviatok od 9. do 11. hod. Telefón 28-88.

CVnUII K (vyšetrenie kivi) Salvarsan, KA-

MrS1IL83> PAVKU i zastaraiú najnovštmUn
iekciami, pohlavnú slabosť a kož. choroby lieči

PW R BRATISLAVA,
Sr#B K* rt,®

1
* palisádova 61.

(blízko kaviarne Stetánia), ordinuje pre mužov
i ženy dopol. 8.—ll 1

!,. hod., odpol. L—5 h.

a v nedeľu od ‘[jD.—12. hod, 288

onou zradnou sossutinou. Helena sa dopustila
chyby, že sa pustila touto brázdou a než to
pozsnala, Ranger stúpal rýchle hore, takreče
no ju za sebou ťahajúc, a bolo néskoro dostať
sa nad neho. Helena sa však predsa o to po
kúsila. Skĺzla dolu priamo pred Rangera. Ro

zumné zviera zafŕkalo a odskočilo stranou,
aby na ňu nešliaplo. Bol tak zase nad ňou.

horšie, ako ísí na ňom. Šiel tesne za ňou a

takmer jej šliapal n apäty. Nestačila sa mu u

hýbať. Dvakrát jej šliapnul na nohu a potom
vrazil svojou širokou hruďou clo jej ramena
a srazil ju. Keď pri dne začali kíza f, Helena
musela pred ním utekať, aby sa jej nič nesta
lo. pre sijpfiífís. Ŕ®"

ŕžu *t Ďožné eíňtoioftij
„Ach, Nell ! — Nie je to — nádherné ?"

býkala odkiaľsi vpredu Bo. „Dajte pozor !“ kričal výstražné Rov.
„Vystúpte nad neho ľ‘„Bo — ty blázniš“, oddychovala ťažko He

lena v odpoveď. Ale to sa zdálo nemožným. Pod Rangerom
začala sa pôda sossúvať a to bránilo Helene v

postupe. Dostal sa nad ňou, tiahnuc uzdu za
icbou.

Páni; 11.-12., 4.-6., dámy: 6.—y. Hodiny.
Najnovšie injekcie, moderné motódy liečby
starej kapavícy. Zkúška krvi — Kozmetika.

Boy potom zkúšal niekoľko miesť pre vý
stup. ale vždy sa musel vrátiť. Šli teda asi sto

yardov roklinou dolu a potom zkúsil iný vý
stup. Bolo to na mieste, kde sa pôda pred tým
sossula a bola tu miestami holá zem. Keď sa

po nej vvškriabal bore, zastavil sa tam a vo
lal :

Ženská a detská lekárka
..Pusťte ho !“ vykríkol náhle Roy.
Helena pustila úzdu práve keď sa veľký

kus pôdy začal sossúvať i s Rangerom. Tento
prudko zafŕkal a vysoko sa vzopnúc, mohut
ným skokom ocitol sa na pevnej pôde. Hele
na bola zasypaná až po kolená, ale si vyslo
bodila nohy z kamenia a prsti, vyliezla na
bezpečné miesto a tam si odpočinula, než po
tom liezla ďalej.

%

ŠPECIALISTA PRE SYPHBLIS,„Zlé miesto ! Držte sa proti vrchu nad ko
v |«nom í j»oíáii«SE)irHié sr ízoxné clfearoSRf

MUDr. M. HINNiR
EM. I. asistent miv. kliniky a zástupca

To bolo ľahšie povedať, ako vykonať. He
lena nemohla pozorovať Bo, lebo Ranger ne
chcel čakať. Ťahal za uzdu a fŕkal.

„Čím rýchlejšie poleziete. tým lepšie“, vo
lal Roy.

„To je zlý sosyp“, poznamenal Roy, keď
sa konečne dostala k nemu a k Bo na vrchol.

)rd. 4—Vď. odpol. Telefón 22ÍS. B. Wasser
i,íj uiann krvná zkúška. Moderné liečebné metódy.
j|g| Salvarsan. 282

Helena nemohla hneď pochopiť dôvod to
ho, ale zkúsila to. Roy a Bo boli pred ňou vy
hrabali hlbokú brázdu, ktorá sa tiahla hore

Zdálo sa, že Roy váha, kade by sa mali te
raz dať. Vyšiel na výšinu a rozhliadol sa všet
kými smermi. Helene sa zdála jedna cesta Hlavný redaktor Karol Hušek. — Za radakcin

zodpovedá Svetozár Kresák. — Majiteľ čm.
podniky tiskárske a vydavateľské v Brs tislave
— Tlačou Slov. kníhtlačiarne v JSteaSkáíwa-
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ANTIKVÁRNE

predáva

SLOVENSKÉ

KNÍHKUPECTVO

BRATISLAVAiawn Tenis. RUŽOVÁ UL. 12

Na dotazy administrácia odpovie len v tom páde, ked je známka na odnoved
priložená. — Na inzeráty pod značkou adresy neudávanie!

y diabolskom pokušení100 m:

200 m;

400 m: •Visí*

knfhtlačiareň
Bratislava, Ružová 12
Telefón 92, riad. 15-86800 m

Bratislava, Palisády c. 62.

Or- Mm SiOLiyC 306

EM. ASISTENT UNIV. KLINIKY

prednostu kliniky,

: Bratislava, Suché Mýto 9/1.

ŠKOLSKÉ KNIHY

Súbeh

Súbeh

Shobnéoznamy
Pred olympiádou.

a KINO REPUTA tt

TLAČIVÁ ZATVORENÉ

LEKÁRI

BRATISLAVA, ŠTEFÁNIKOVA 3,


